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 معاون اموراقتصادی استانداری کرمان از تشدید نظارت ها بر بازار شب یلدا در استان خبر داد و گفت: 
گشت های مشترکی نظارت در این ایام تقویت و تشدید شده است. مهرابی  با اشاره به تمهیدات اندیشیده 
شده برای نظارت بر بازار شب یلدا در استان کرمان، اظهار داشت: در ادامه روند نظارت بر قیمت ها و 
همچنین نظارت بر مسائل بهداشتی، کم فروشی، کیفیت کاالها و غیره در حوزه بازار در استان کرمان، به 
دلیل اینکه در آستانه شب یلدا قرار داریم، این نظارت ها بیشتر شده است. وی با بیان اینکه چهار گروه 
نظارتی از سوی دستگاه ها و نهادهای مختلف، نظارت بر بازار را به عهده دارند، گفت: سازمان صنعت، 

معدن و تجارت یکی از این سازمان ها است و البته سامانه 124 این سازمان نیز در اختیار مردم است.

تشدید نظارت ها 
بر بازار شب یلدا 
در استان کرمان 

نوسازی حمل ونقل در دستور کار شهرداری استنوسازی حمل ونقل در دستور کار شهرداری است
علی اکبر کریمی پور با اشاره به تسهیل امور حوزه حمل ونقل توسط شهرداری، اظهار کرد: مسائل حمل ونقل جاده ای و شهری 
و مباحث ترافیکی با موضوعات زیرساختی و عمرانی دخیل است و تالش در این رابطه را در کنار حوزه انتظامی، راهنمایی و 
رانندگی و پلیس راه، یکی از وظایف شهرداری برشمرد.وی تصریح کرد: نوسازی تاکسی ها و اتوبوس ها، همکاری با حمل ونقل 
جاده ای و پایانه ها، ساماندهی ترافیک شهر سیرجان و انجام کارهای زیرساختی عمرانی در این زمینه با بهره گیری از مشاوران 
خبره در دستور کار شهرداری است.شهردار سیرجان گفت: استفاده از تکنولوژی بروز حمل ونقل و ایجاد سامانه هوشمند در 

مجموعه تاکسیرانی نظیر تاکسی های اینترنتی از دیگر موضوعات مورد تاکید مدیریت شهری است.

خبــر

تاریکای  در  کم  کم  تاریکی می رود،  به  رو  هوا 
فضای  در  می شود.  پیدا  کله شان  و  سر  پارک، 
بی رنگ و سیاه و سفید پارک و در بین درختان 
قد َعلم می کنند. نه ترسی از تاریکی دارند و نه 
احتمال مزاحمتی را می دهند. زنان بی خانمانی 
که پارک ها و بوستان های سطح شهر را مأمنی 

برای گذران شب  شان می دانند.
و  پارک ها  توالِت   جز  گرمخانه ای  گویا 
بوستان های شهر برای آن ها تعریف نشده است. 
برای  گزاف،  هزینه های  صرف  با  بوستان هایی 

میهمانان ِ بی خانماِن شب.
تاریک و بی سر  پارک های  برای  کاربری مفید 
پارک  شرقی  نیمه ی  تاریکی  شهر.  سامان  و 
کاربری ای؛  چنین  برای  می دهد  جان  بوستان، 
اسکاِن بی خانمان ها.  یا باز نیمه ی شرقی پارکی 
پارک  یک درمیان   روشنایی  وحید.  خیابان  در 
در  روشنایی ها  شده ی  منقضی  زرِد  نوِر  ملت، 
پارک الله، شاید پارک مسافر هم از این قاعده 
مستثنا نباشد، پارک 17 شهریور هم در لیست 
می توان اضافه کرد. البته این پارک های پرتردد 
و مرکزی شهر هستند، بماند پارک های حاشیه 
ای که وضعی ناجورتر از این دارند. این جا و در 
این شهر، پارک ها مرکزی برای رعب و وحشت 

اند.
 گرمخانه ی زنان، نداریم

هر چند که در شهرهای دیگر چندین گرمخانه 
البته  شده،  گرفته  نظر  در  بی خانمان ها  برای 
برای  را  مکانی  چنین  دارد  قصد  هم  سیرجان 
خانم ها راه اندازی کند، اما به دلیل ارایه ی نظرات 
ارگان شهرداری، فرمانداری و  متفاوت بین سه 
منتظرگرمخانه ی  باید  و  تعطیل  فعال  بهزیستی 

جدید بود.
گرمخانه نمی خواهم، مرا سر و سامان دهید

مورد  کمتر  هم  مردان  گرمخانه ی  همان  اما 
دعوا  جز  چیزی  چون  می گیرد.  قرار  استقبال 

و  نیست  آن  در  آتش  و  چاقو  و  جیغ  و  تیغ  و 
گرمخانه  به  تمایلی  که  خانمانی ست  بی  کمتر 
صبح  تا  را  شب  حاضرند  و  باشد  داشته  رفتن 
زیر  برای خودشان  بگذرانند که  بیغوله هایی  در 
کور  نقاط  یا  پارک ها  بهداشتی  سرویس  پل ها، 
و  سر  بی  جای  در  اما  کرده اند،  درست  شهر 
این  از  برخی  نباشند.  برنامه ای،  بدون  و  سامان 
بی خانمان ها خواسته ای بیشتر از گرمخانه رفتن 
بگویید  یکی  »به  می گوید:  شان  یکی  دارند. 
شوم.  سالم  می خواهم  ببرد،  کمپ  به  مرا  بیاید 
درست  می خواهد  دلم  و  آواره ام  خسته شده ام، 
زندگی کنم، اما فقط مرا به گرمخانه می برند و 
صبح دوباره بدون هیچ حامی و خانواده ای باید 
زندگی کنم.« او می خواهد که برای افرادی مثل 
او فکری اساسی شود تا بعد از ترک اعتیاد، شغل 

داشته باشند و روی پای خودشان بایستند.
بوستان های  در  دلخراشی  صحنه های  دیدن   
کاری  کم  از  را  شهروندان  توقع  شهر،  مرکزی 
مسووالن دوچندان کرده. می توانید به سرویس 
بهداشتی پارک های شهر سری بزنید. به بوستان 
صبوری که چادری در میان توالت کشیده شده 
استخوان سوز  سرمای  تا  برپا،  آن  در  آتشی  و 
زمستان را با شعله ای از آتش، از بین ببرد. گویا 
خانه ای  گرم  پارک ها،  بهداشتی های  سرویس 

شده اند برای بی خانمان های سیرجان.
بی خانمان ها هم خسته اند

معضل  این  چون  باشد  باید  مددکاری  شاید   
اجتماعی، خوِد بی خانمان ها را هم خسته کرده 
سامان  و  سر  که  هستند  تلنگری  دنبال  به  و 
بگیرند. چون در جایی قرار گرفته اند که از آن 
چیزی  که  می کنند  یاد  خط«  »آخر  عنوان  به 

برای از دست دادن ندارند.
برای زنان بی خانمان چه کردید

اما زنان بی خانمانی که بسیار آسیب پذیرترند 
چه؟ آن ها جایی دارند؟ چگونه با معضالتی که 
دارند، دست و  برابر مرداِن بی خانمان  چندین 
اجتماعی،  آسیب های  با  می کنند؟  نرم   پنجه 

اجتماعی،  طرد  و  شدن  قربانی  تجربه  چون 
گرایش  مکرر،  بزه دیدگی های  تجربه  احتمال 
فرزندآوری   بزهکاری،  و  پرخطر  رفتارهای  به 
برنامه  چه  بزه کار،  کودکانی  به  آن،  تبدیل  و 

ای ست؟
چرا این ناهنجاری اجتماعی تمام نمی شود و 
همچنان در شهر کوچکی همانند سیرجان که 
می تواند قابل کنترل باشد اما رو به ترویج است 
افزوده  بی خانمان،  زنان  تعداد  به  روز  به  روز  و 

می شود؟
سیرجان و فراوانی مکان های ناامن

در  البته  نباشد  تاثیر  بی  مهاجرت  شاید 
تعلِق  حس  و  ناامن  مکان های  فراوانی  کناِر 
بی خانمان ها به این مکان ها. یعنی یک رابطه ی 
عدم  امنیت،  نبود  است،  شده  ایجاد  سویه  دو 
حضور مردم در مکانهای عمومی، تفرجگاه ها، و 
گردشگاه ها و به تبع آن خلوت شدن این اماکن 
میزان  و  امنیت  بین  پس  ناامنی.  گسترش  و 

و  عمومی  مکانهای  به  شهروندان  مراجعه ی 
تفریحی رابطه ای دو سویه و مکملی پابرجاست.

ما مکانی را اجاره کردیم اما بهزیستی گفت ما 
متولی هستیم

با مسوول سازمان ساماندهی مشاغل تماس و 
پاسخ  در  الهیان  دادیم.  انجام  گفتگوی کوتاهی 
به این سوال که چرا برای بی خانمان های خانم 
می گوید:  چنین  نگرفتید،  نظر  در  را  مکانی 
نظر  در  خانه  گرم  عنوان  به  را  مکانی  »پارسال 
گرفتیم، مکان موقتی را برای خانم ها، که قصد 
زمان   همان  اما  کنیم  تجهیز  را  آن  داشتیم 
بهزیستی جلسه ای در فرمانداری گذاشتند بر این 
مبنا که متولی امر ما هستیم و خودمان جایی را 
انتخاب، اجاره و بهره برداری می کنیم. قرار شد 
که دو مکان را انتخاب و شهرداری اجاره ی آن را 
پرداخت کند. اکنون مکانی را برای آقایان  دارند 
با این  اما برای خانم ها در حال تدارک هستند 
حال خودرویی هم در اختیارشان گذاشتیم ولی 

نمی دانم به کجا رسیده است؟ باید با بهزیستی 
صحبت کرد چون متولی این کار هستند.«

اما اداره ی بهزیستی سیرجان که نه رییسی و نه 
معاونی در اداره است و نه روابط عمومی و اپراتور 
اورژانس  پاسخگو؛ و حتا 123 که شماره ی  آن 
اجتماعی است هم هیچ سر و سامانی ندارد باید 
دید چگونه می تواند  چنین آسیب اجتماعی را 

سر و سامان دهد؟
کارتن خواب هایی که عادت به گرمخانه ندارند

که  است  جامعه شناسی  احمدنیا  شیرین  اما 
نگاه جامع تری به پدیده بی خانمانی دارد و علت 
نابرابر  ساختارهای  در  را  آن  آمدن   وجود  به 
تحقق  در  که  ساختارهایی  می بیند.  اجتماعی 
را  آن  حتی  و  بوده   ناکارآمد  اجتماعی  عدالت 
اقتصادی،  بسترهای  از طرفی  کرده اند.  تضعیف 
وجود  حاضر  حال  در  که  فرهنگی  و  اجتماعی 
پدیده ای  چنین  تشدید  زمینه ساز  نیز  دارد 

می داند.

مادی،  ارزشی  نظام  »غلبه  می گوید:  او 
شهر  به  روستا  از  که  گسترده ای  مهاجرت های 
انجام شده است، نبود اشتغال کافی که مهاجران 
را به حاشیه رانده و ضعف سرمایه اجتماعی که 
را تضعیف کرده  به شیوه قدیم  هویت محله ای 
از جمله این عوامل اجتماعی در سطح کالن و 
خرد هستند. در اثر همین مهاجرت ها می بینیم 
تنها  و  رفته  بین  از  محله ای  اصالت های  که 
تعیین  نقش  اجتماعی  و  اقتصادی  جایگاه های 
احساس  است.  کرده   پیدا  افراد  بین  را  کننده 
بخاطر  هویت  داشتن  متقابل،  آشنایی  تعلق، 
ساکن بودن در یک محله و احساس مسوولیتی 
که این حس هویت برای مان به وجود می آورد 
باعث  امروز  آن  نبود  که  است  چیزی  آن  تمام 
طرد افرادی از مرکز به حاشیه شهر شده است. 
بروز  زمینه  که  است  اجتماعی  رفتارهای  این 
می کند.  ایجاد  را  شدن ها  غریبه  و  ناآشنایی ها 
غریبگی هایی که باعث می شود در اثر مواجه با 
از خود  را  آن ها  کارتن  خواب ها  و  بی خانمان ها 
البته  از کنارشان رد شویم.  راحتی  به  و  ندانیم 
این موضوع تنها به بی خانمان ها اختصاص ندارد. 
به طوری که در شهر کاشان هم می بینم که به 
دور محله بزهکارها و خالفکارها دیوار کشیده اند. 
با  دیوار  سوی  این  جامعه  می گوید  که  دیواری 
افراد آن سوی دیوار فرق دارد و آن ها شایستگی 

زندگی جمعی را ندارند.
»کارتن  می دهد:  ادامه  شناس  جامعه  این 
وقتی  اما  است  بی خانمان  سال   11 که  خوابی 
او را به گرمخانه آوردیم شب ها وجود سقف را 
باالی سرش تاب نمی آورد و به حیاط می رفت. 
باشد،  سرم  باالی  سقفی  ندارم  عادت  می گفت 
این  و در  ندیده ام  را  و روشنایی در شب  المپ 
حالت نمی توانم بخوابم. کارتن خواب ها بیشتر از 
سخت  بسیار  دارند.  احتیاج  امنیت  به  چیز  هر 
است آن ها را از شرایط ذهنی که برای پذیرش 
بی خانمانی به آن روی آوردند و عادت کرده اند 

دور کنیم.«

گزارشی از وضعیت وخیم  پارک خواب ها و کارتن خواب های شهر؛ 

زمستاِنجانکاِهبیخانمانها
      گروه شهر

  عکس: سید محسن فروزنده
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا سـاعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ  1401/10/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دو شنبــــه  تاریخ 1401/10/12 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
بهســــازی پــــارک بنفشــــــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                      )شرح مختصر؛ بهســــازی پــــارک بنفشــــه( 
2001005674000187  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

طرح زمستانه مدیریت مصرف بـرق آغاز شد
طرح زمستانی مدیریت مصرف برق با هدف تامین برق مستمر وپایدار در جنوب استان کرمان با همکاری مالکان صنایع و کارخانجات  آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت برق سیرجان مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  گفت در این خصوص برنامه ریزی به گونه 
ای تدوین شده است که عالوه  بر پیشبرد اهداف مدیریت مصرف برق  صنایع نیز با حداکثر توان به تولید و فعالیت خود بپردازند.

 وی افزود: صنایع کوچک و بزرگ در حوزه  فعالیت شرکت توزیع برق  جنوب استان کرمان  همکاری خوب و قابل تقدیری در اجرای طرح های مدیریت مصرف 
برق  در تابستان سال جاری داشتند و پاداش همکاری این بزرگواران به زودی در قبوض برقشان اعمال خواهد شد.او در ادامه گفت:  با توجه به روند تامین سوخت 
نیروگاه ها ولزوم حفظ پایداری شبکه برق کشورکلیه مشترکین صنعتی حوزه فعالیت این شرکت می بایست در بازه زمانی ۲۶ آذر لغایت ۱۲ اسفندماه  حداقل ۳۰ 

درصد کاهش مصرف انرژی داشته باشند.
 ثمره اعالم نمود، در همین راستا بازدیدی  از برخی صنایع و کارخانجات شهرستان سیرجان به عمل آمد ومدیران محترم صنایع و کارخانجات قول مساعد  همکاری  
با صنعت برق داده و مقرر گردید دراین راستا ضمن تغییر شیفت های کاری،استفاده از روشنایی طبیعی روز  همچنین در صورت لزوم از المپ های ال ای دی استفاده 
نمایند وی همچنین اظهار کرد: باتوجه به نصب کنتورهای هوشمند  بروی کارخانجات و صنایع پایش عملکرد این مشترکین به صورت بر خط انجام  و روند مصرف  

به صورت لحظه ای قابل پایش می باشد.
 مهندس ثمره در پایان تاکید کرد: مشترکین اداری نیز با تو به میزان ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق بایستی داشته باشند

شایان ذکر است ، مصرف برق ادارات نیز به صورت لحظه ای قابل مشاهده است.

با هدف تامین برق مستمر و با همکاری صنایع و کارخانجات؛

رپرتاژ گل گهر

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار


