هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

دوبارهکاری و مرمت از سر بازکنی پس از کندوکاریهای طرح فاضالب سیرجان؛

شهـر ُشخم زده!
ِ

سال شانزدهم
چهارشنبه  25خرداد 1401
 6صفحه
شماره 697
 5000تومان

سابق بر این شهرداری صبر کرده تا فاضالب از خیابان ابومسلم گذر کند و بعد خیابان را آسفالت کرده ،چرا باز حاال پیمانکار طرح فاضالب ،خیابان تازه آسفالت شده را حفاری کرده است!؟
خیابان طالقانی شمالی کانال حفر شده ،با خاک پر شده و حتا کار روکش آسفالت روی آن هم انجام شده اما فقط در مسیرهای کانال اصلی! یعنی گودی و رد حفاریهای فرعی رها شدهاند.

S O K H A N
T A A Z E H

صفحه 1
ویترین
عکس :سید محسن فروزنده

هر جا پوســت آسفالتتون صافه ،بدین بزنیم!
قیمت نجومی

میوههای نوبرانه

گلگهر عضو دائم انجمن

بینالمللی تامیناجتماعی شد

صفحه5

صفحه2

آگهي مناقصـــه عمومـــي
شمـــاره /1401/13ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد« ارائه خدمات مشاوره شامل مهندسی مفهومی ،تهیه

اسناد و برگزاری مناقصه و نظارت برعملیات پیمانکار  EPCاحداث کارخانه تولید شمش طال به ظرفیت سالیانه 100
کیلوگرم با استفاده از کانسنگ معدن طالی سرکهنو میرجاوه(سیاه جنگل)» را از طريق برگزاري مناقصه عمومي

به شركت مهندسين مشاور دارای گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره با رتبه يک در گروه معدن تخصص «كانه
آرايی و فراوری مواد » از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ
اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IRبخش مناقصه و مزايده مراجعه نموده و اسناد مذكور را
به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز يكشنبه مــورخ  1401/04/05در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از
پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر

سیرجان

استادیوم

شهر بدون پارکینگ!

پیر و فرسوده!

صفحه2

صفحه4

انعکاس

سخن همشهریان؛
ِ
دهن کجی به قانون ،اینجا اطراف میدان بد قواره معلم ،جنب درمانگاه بهبود
هست :،جایی که مراجعان این درمانگاه ،درنبود پلیس راهور چنین باخیال آسوده،
درست زیر تابلوی توقف مطلقا ممنوع هشدار حمل با جرثقیل را به ریشخند گرفته
اند ودر دوردیف!!!! پارک کرده اند .رئیس پلیس راهور کافیست عصرها ازساعت
 ۱۹یک سری به این منطقه شهربزنید و وضعیت فجیع پارک اتومبیلها را به چشم
ببینید.
#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی  #وظیفه #مسووالن

سخن همشهریان؛
ِ
باسالم خدمت رسانه مردمی سخن تازه
لطفاً صدای ما را به گوش مسئولین برسانید این زمین که تحت تملک شهرداری هست االن دوساله
بالتکلیف است و شده محل دستشویی راننده کامیونها و زباله دانی مردم
از شهرداری درخواست داریم که سریعتر این زمین را تعیین تکلیف کند که به زیبایی شهر و ورودی
مکی آباد هم کمک میشود.
#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی  #وظیفه #مسووالن

خبر

2
شماره 697
 25خرداد1401

نگاهی به وضعیت نابسامان ترافیک و کمبود پارکینگهای عمومی در شهر

خبر

صفحه 2
اخبار

سیـرجان شهـر بدون پارکینـگ!

مدیر سالمت ،ایمنی و محیط زیست گلگهر:

گلگهر عضو دائم انجمن
بینالمللی تامیناجتماعی شد

مدیر سالمت ،ایمنی و محیط زیست شرکت گلگهر از عضویت
دائم این شرکت در انجمن بینالمللی تامین اجتماعی (ISSA
 )MININGخبر داد.
مدیر سالمت ،ایمنی و محیط زیست شرکت گلگهر از عضویت
دائم این شرکت در انجمن بینالمللی تامین اجتماعی (ISSA
 )MININGخبر داد.
مهندس حمزه الهبخش ،یکی از استراتژیهای تحقق چشم انداز مورد
نظر سازمان مذکور (چشمانداز صفر )ZERO VISION :شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر را برقراری ارتباط و عضویت در مجامع
بینالمللی به منظور کسب تجارب و رهنمودهای جهانی در حوزه ایمنی
و سالمت خواند.
وی با بیان اینکه تالشهای صورت گرفته در این خصوص و پیوستن به
انجمن  ISSA MININGنتیجه داده است ،گفت :انجمن بینالمللی
تامین اجتماعی  ISSAدر سال  ۱۹۲۷تحت نظارت سازمان بینالمللی
کار از سازمانهای تابعه سازمان ملل ،تاسیس شد و بالغ بر  ۳۲۰سازمان
برجسته از  ۱۶۰کشور جهان در آن عضویت دارند و مقر آن در ژنو
سوئیس است .الهبخش افزود ISSA :یک سازمان بینالمللی پیشرو
در جهان برای موسسات تامین اجتماعی ،دپارتمانها و سازمانهای
حاکمیتی است که از طریق رهنمودهای حرفهای ،دانش تخصصی،
خدمات و پشتیبانی ،تعالی را در مدیریت تأمین اجتماعی ارتقاء
میبخشد تا اعضای خود را قادر سازد سیستمها و سیاستهای پویای
تأمین اجتماعی را توسعه دهند.
مدیر سالمت ،ایمنی و محیط زیست گلگهر درباره  ISSAگفت:
 ۶تریلیون دالر توسط اعضاء این سازمان در حوزه ایمنی ،سالمت و
رفاه سرمایهگذاری شده است و  ۳میلیارد نفر توسط اعضای آن تحت
پوشش قرار گرفتهاند و بیش از  ۶۰۰شیوهنامه در پایگاه داده انجمن
موجود است.
وی افزود :نهاد مرتبط با این سازمان در ایران وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی است و این انجمن ،کمپینی را در جهان با نام VISION
( ZEROچشم انداز صفر) راهاندازی کرده که شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر چشمانداز حوزه  OH&Sخود را بر این اساس تعریف
کرده است .وی با بیان اینکه از دبیر کل این انجمن برای حضور در
دومین همایش ملی ایمنی در معادن و صنایع معدنی که در آینده
نزدیک به میزبانی گلگهر برگزار میشود دعوت شده است ،گفت :این
دعوت به منظور آشنایی با فعالیتها و خدمات این انجمن در سه حوزه
ایمنی ،سالمت و رفاه و تشریح چگونگی دستیابی به چشمانداز صفر
صورت گرفته است.

بساط دار و دوای سنتیاش پهن است روی
زمین .زن دست فروش ،کارتخوانی را گرفته
زمین
دستش و کنار بساطش در ورودی
ِ
تبدیل به پارکینگ شدهی پشت خانه حاج
رشید ایستاده تا از رانندگان حق حساب
بگیرد! میگویم چه کسی شما را مسوول این
پارکینگ کرده ،جوابی ندارد!
مسووالن شهر ما زمینهای خشک و
خالی و نامنظم و گاه حتا خاکی مانده در
گوش ه گوشهی خیابانهای پرتردد و شلوغ
سیرجان را با یک تابلوی زنگ زده تبدیل
به پارکینگ عمومی کردهاند و فکر میکنند
که مشکل مردم حل شده و پارکینگ ساختن
همین است! مضحک اینکه به تازگی وقتی
مردم از روی ناچاری و البدی برای پارک
ماشینشان به هرکدام از این پارکینگها مثل
پارکینگ پشت پاساژ کوثر مراجعه میکنند،
یکی با کارتخوان ایستاده و هزینه توقف از
همشهریان میگیرد!

که حاال کار ترافیک سیرجان بیخ پیدا کرده
است.
در طول این سالها شهرداری از یکسری
واحدهای تجاری و ساختمانهای بلندمرتبه
پول گرفته که جریمهی نبود پارکینگ است
و در واقع پارکینگ فروشی است! بعد هم
این پولی که حداقل بایستی برای ساخت
پارکینگ استفاده میشد ،نشد! چرا؟
این مشکل در طول همه این سالها بارها
در شورای ترافیک سیرجان مطرح شده اما
نتیجه و خروجی این شورا در پیدا کردن راه
حل صفر بوده است! اینکه ما پارکینگ نداریم
را که بدون وجود این شورا خود مردم هم
میدانند .اینکه چه کار کنیم ،اعالم نشده
است!
بله پارکینگ نداریم مخصوصا در هسته
مرکزی شهر مثل خیابانهای شریعتی ،امام
خمینی(ره) ،شهید نصیری ،آیتاهلل سعیدی
و جاهایی که مرکز خرید زیاد داریم مثل بلوار
سیدجمال و محیاشهر.

هستهی مرکزی شهر سیرجان به چندین
پارکینگ مجهز نیاز دارد .این جمله را چندین
سال پیش رییس اسبق راهنمایی و رانندگی
سیرجان گفته بود به اضافه اینکه طبق
گفتهی او  140هزار پالک خودرو (تا آن روز)
در سیرجان صادر شده بود و سرهنگ حسن
ساالری پدیدهی پارک دوبلهای متعدد در
خیابانهای اصلی سیرجان را یکی از نتایج
نبود پارکینگ بر میشمرده است.
از آن روزها چندین سال گذشته و اداره
راهنمایی و راننگی سیرجان چند رییس
عوض کرده اما هنوز مشکل نبود پارکینگ
در سیرجان به قوت خودش باقیست و
مسووالن هیچ کدام از شهرداری تا راهنمایی
و رانندگی و شورای ترافیک کاری نکردند و در
این سالها فقط حرف زدند و عکس یادگاری
گرفتند و دست روی دست گذاشتند تا جایی

ساخت پارکینگ طبقاتی سالهاست در
لیست برنامه تبلیغاتی کاندیداهای شهرداری
به چشم میخورد اما به مرحله عمل
نمیرسد و با فروش پارکینگ ساختمانهای
چندینطبقه باری بر ترافیک شهر به خصوص
در هسته مرکزی اضافه میشود .گرههای
ترافیکی فقط به دلیل نداشتن پارکینگ
طبقاتی ایجاد میشوند اما مشخص نشدن
ردیفی در بودجه شهرداری برای این منظور
نشان از آن دارد که عزمی برای رفع این
مشکل مرکز شهر جزم نیست.
در مراکز پر تردد شهر بعضی از ارگانها و
دستگاهها فقط ملزم به داشتن پارکینگ برای
پرسنل و کارکنان شدهاند و پارکینگ مراجعه
کنندگان را میتوانند بخرند .چون معموال در
زمینهای  250متر یا  300متری پارکینگ
برای مراجعه کنندگان تامین نمیشود.

مشکل چندین و چند ساله

گرده ترافیک به دلیل نبودن پارکینگ

آیا شهرداری موظف نیست دست کم از
بودجه حاصل از فروش حق پارکینگ این
مشکل را با ساخت پارکینگ عمومیرفع کند؟
به نظر میرسد که نه .زیرا طرح شهردار
سابق برای ساخت پارکینگ طبقاتی در
زمینی چسبیده به شهرداری مرکزی ،با روی
کار آمدن شهردار جدید به فراموشی سپرده
شد با اینکه ساختمان موزه سنگ و چند
واحد مغازه از خود شهرداری در این میان
برای احداث پارکینگ چند طبقه تخریب شده
بود! مسالهای که خود گویای نبود برنامه بلند
مدت علمی و فنی است و نشان از این دارد
که سلیقهی هر شهردار جایگزین طرحهای
اصولی میشود!
میماند زمینی در ابتدای خیابان امام که گویا
مالک خصوصی دارد و سابق بر این شهرداری
به دنبال خرید آن بوده .قرار بود شهرداری با
مالک به توافق برسد و بعد از برگزاری چند
جلسه مذاکره با صاحب ملک ،زمین را برای
کارشناسی به هیات ارزیاب بدهد که بعد از
این مرحله یا زمین را بخرد و یا اگر با مالک
به توافق نرسید سهم او را تفکیک کند اما
هنوز که خبری از شروع کار نیست که یعنی
یا توافقی حاصل نگشته و یا بودجهای تعریف
نشده است!
هر سال در بودجهها کمتر ردیفی برای
حل این مشکل سیرجان پیشبینی میشود.
چرا چندان به این نیاز شهر توجهی نشده
و نمیشود در حالی که همچنان در هسته
اصلی و مرکز شهر مشکل پارکینگ داریم و
گرههای ترافیکی سر تقاطعها و میدانها و
خیابانهای پرتردد به وجود میآید .مشکالتی
که بایستی توسط پارکینگ طبقاتی حل شود.
در شهر ما ساخت پارکینگ طبقاتی جا
نیفتاده است و هنوز با راهکارهای قدیمی
چون یکطرفه کردن خیابانها و مواردی
از این دست صورت مساله مشکل ترافیکی
شهر پاک میشود اما با افزایش خودرو دیگر

عکسها :سید محسن فروزنده

این روشهای سنتی نیز جوابگوی نیاز مردم
نیست.
دست کم در خیابان شلوغی مثل خیابان
امام که منتهی به بازار سنتی شهر است،
میتوان مانند شهرهای بزرگ از ورود
خودروها جلوگیری کرد و آنجا را برای
کالسکه و تاکسیبرقی و پیادهها سنگفرش
کرد و فروشندگان و خریداران را ملزم به
پارک خودروشان در پارکینگی چند طبقه در
ابتدای خیابان امام کرد .اگر چنین پارکینگی
در دستور ساخت قرار بگیرد .زیرا فعال که به

نظر جدی گرفته نمیشود و در شورای شهر و
شورای ترافیک هم کمتر اشارهای به وضعیت
بغرنج ترافیک شهری و راهکارهای شورا و
شهرداری میشود .هنوز از برنامههای احداث
پارکینگ هیچ خبری نیست و حتا وقتی
اعضای شورا وعده کارهای عمرانی بزرگ
میدهند نیز باز هم نشانی از بحث پارکینگ
نیست .گویی مسووالن ما هیچ اطالعی از این
بحران ندارند ،در این شهر زندگی نمیکنند
و در دفتر پایتخت نشسته و از دور شهر را
مانیتورینگ مینمایند!

روابط عمومی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر خبرداد؛

صعود کوهنوردان تیم نظم آوران به قله آرارات ترکیه

به گزارش روابط عمومی شرکت نظم آوران صنعت و معدن

و رشته کوههای گماقا احاطه شده و ارتفاع آن از سطح دریا

جهت کوهها در ترکیه دست چپ آرارات بزرگ و دست

گل گهر  ،تیم چهارنفره کوهنوردان سیرجانی شرکت نظم

 800الی  1000متر است طول آن  200کیلومتر است و

راست آرارات کوچک دیده می شود  .کوه آرارات در طول

آوران صنعت ومعدن گل گهر موفق شدند در یک صعود

عرض آن  20الی  45کیلومتر است .

جغرافیایی  44/18شرقی و عرض  39/42شمالی قرار

تابستانی به قله  5137متری کوه آرارات (بام کشور

از مرز شمالی تا رودهای ارس و آخوریان و مرز جنوبی تا

گرفته .

ترکیه) مقتدرانه صعود نمایند.

کوه گایلندروگ میرسد .رودخانه ارس دشت آرارات را به

ارتفاع آرارات بزرگ  5138متر و کوچک  3895و نزدیک

کوه آرارات به زبان محلی ( AGRI DAGIکوه محله ی

دو دسته تقسیم می کند.

ترین آبادی در جبهه جنوبی این کوه به شهرستان دوغ

آگری) نامیده می شود و در مجاورت مرز مشترک ایران

قسمت راست منطقه بین ایران و ترکیه و قسمت چپ آن

بایزیت و جبهه شمالی و شمال غربی به شهرستان اقدیر

و ترکیه در دشت آرارات قرار دارد .دشت آرارات به

ارمنستان و نخجوان قرار گرفته است .آرارات کوچک و

مشرف می شود .در کتاب عهد عتیق آمده است که کشتی

وسیله کوه های آراگاتس ـ آرا ـ ماسس های کوچک و بزرگ

بزرگ بوسیله یک خط الرأس به هم پیوند داده می شود.

نوح پس از طوفان بر خاک آرارات نشست.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان خبرداد؛

استقبال رئیس دادگستری شهرستان از راه اندازی سامانه  ۱۳۷در شهرداری سیرجان
حجتاالسالم والمسلمین محمدی؛

شهردار سیرجان ضمن ارائه گزارشی

سامانه  137و شهردار شب را از

قبل و جهت ارتباط مستقیم مردم با

رئیس دادگستری شهرستان طی

از اقدامات انجام شده و در دست

جمله دستاوردهای مهم در عرصه

کارشناسان شهرداری جهت انعکاس

دیدار و گفتوگو با دکتر کریمیپور؛

انجام شهرداری طی ماههای گذشته،

افزایش

خواند.

و پیگیری مشکالت حیطه مدیریت

شهردار سیرجان و بازدید از سامانه

به تشریح اقدامات و برنامههای

در ادامه این دیدار صمیمانه ،رئیس

شهری ،پیشنهادات ،انتقادها با هدف

 ،137اقدام شهرداری در راستای

آتی سازمان شهرداری پرداخت.

دادگستری شهرستان به اتفاق

افزایش کیفی و کمی خدمات ارائه

افزایش خدماترسانی به همشهریان

حجتاالسالم والمسلمین محمدی

شهردار سیرجان از سامانه 137

شده و همچنین تقدیر از اقدامات

نیز با اشاره به ضرورت توجه بیشتر

بازدید به عمل آورده و از نزدیک

مجموعه عوامل سازمان شهرداری با

ارتباطات

مسئوالن شهر و شهرستان نسبت

نحوه خدماترسانی این سامانه را

هدف شناسایی نیروهای خدوم این

شهرداری و شورای اسالمی شهر

به رفع مشکالت مردم ،ابتکار

مورد ارزیابی قرار داد.

سیرجان؛ در این دیدار صمیمانه ابتدا

شهردار سیرجان در راهاندازی

شایان ذکر است سامانه  ،137مدتی

سیرجانی را دستاوردی مهم خواند.
به

گزارش

مدیریت

خدماترسانی

سازمان راهاندازی شده است.

در جلسه مشترک سرپرست فرمانداری ،اعضای شورا و شهردار سیرجان مطرح شد؛

لزوم ایجاد سیستم واحد مدیریت شهری

روز گذشته سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان با

بر مسند فرمانداری سیرجان ،اظهار امیدواری کردند تعامالت

از طریق فرمانداری به عنوان عالیترین نهاد دولتی شهرستان

حضور در صحن جلسه علنی شورای اسالمی شهر با شهردار

فیمابین در دوره جدید نیز مانند گذشته ادامه یافته و حتی

شد.دکتر یعقوبیپور نیز با تاکید بر لزوم ایجاد سیستم

و اعضای شورا به گفتوگو و تبادل نظر پرداخت.به گزارش

گستردهتر شود.در ادامه این نشست دکتر کریمیپور؛ شهردار

مدیریت واحد شهری وعده داد از طریق فرمانداری سیرجان

مدیریت ارتباطات شهرداری ،در این جلسه ابتدا سرپرست

سیرجان با ارائه گزارشی کوتاه و کلی از دستاوردهای شهرداری

اقدامات الزم جهت افزایش هماهنگی میان دستگاههای

فرمانداری طی سخنانی با اشاره به لزوم استفاده از راهکارها

و با تاکید بر شان واالی مردم سیرجان ،از بودجهبندی جهت

دولتی با شهرداری سیرجان جهت اجرای پروژههای مختلف

و برنامههای علمی در مدیریت شهری ،از مجموعه شهرداری و

انجام  ۵۳پروژه با اولویت نظرات و توقعات مردمی خبر داد.

شهری به خصوص در بحث حفاری و آسفالت را پیگیری نماید.

شورا خواست تا برنامههای خود را متناسب با امکانات در نظر

شهردار همچنین با اشاره به اینکه رفع برخی از معضالت شهر

شایان ذکر است پس از پایان جلسه مذکور ،سرپرست

بگیرند تا قابلیت اجرایی داشته باشد.همچنین اعضای شورای

نیاز به هماهنگسازی میان دستگاههای مختلف در بُعد شهر و

فرمانداری و شهردار سیرجان از سامانه  ۱۳۷شهرداری بازدید

شهر سیرجان نیز با ابراز خرسندی از حضور دکتر یعقوبیپور

حتی شهرستان دارد ،خواستار ایجاد همافزایی و تعامالت بیشتر

به عمل آوردند.

اعضا تیم نظم آوران را در این صعود؛

*سید حسین رضوی علوی
*مسعود آقا بیگی
*جواد حدیدی

* و مربی تیم آقای جاویدان
تشکیل دادند.

دوبارهکاری و مرمت از سر بازکنی پس از کندوکاریهای طرح فاضالب سیرجان؛

شهـر ُشخم زده!
ِ

گروه شهر

شهر

3
شماره 697
 25خرداد1401

صفحه 3
خیابانها آسفالت

مشاهدهی بعضی چیزها در جریان اجرای طرح
فاضالب شهری سیرجان ،دارد روی اعصاب و
روان مردم راه میرود و یادآور ناهماهنگیهای
سابق میان ادارات و شهرداریست که سالها
کارشان شده بود کندن یکی بعد از آسفالت
کردن دیگری!
اما سرایت این پدیدهی ناخوشایند شهری

به اجرای طرح فاضالب شهری سیرجان
درحالیست که دست کم در آغاز این طرح
ادعا میشد میان شهرداری و پیمانکار حفاری
ِ
مرمت بعد از حفاری
فاضالب و پیمانکار
هماهنگی کامل ایجاد شده است گرچه مردم
چنین هماهنگیئی را در عمل نمیبینند!
برای مثال وقتی سابق بر این شهرداری صبر
کرده تا فاضالب از خیابان ابومسلم گذر کند

و بعد خیابان را آسفالت کرده ،چرا باز حاال از جیب مردم برای زیربندی خودروهایشان
به تازگی پیمانکار طرح فاضالب ،خیابان تازه میرود و به طور غیرمستقیم از جیب شهر
آسفالت کشیده را حفاری کرده است!؟ آیا این میرود .وقت و زمان ارزشمندی است که از
جدای از مسائل حاشیهای مثل ایجاد ترافیک مردم به پای ترافیک و راه بندان هدر میرود.
و مشکالت رفت و آمد برای اهالی این خیابان ،شرایطی که رانندگی در سیرجان را با مخلوطی
حس بدبینی و خشمی را از این همه بیحساب از دود و خاک و ترافیک و حیرانی و سرگردانی
و کتابی در مردم برنمیانگیزاند .که واقعا چرا و تنش عصبی همراه کرده است.
باید خیابان تازه آسفالت شده را باز بکنند و یک چرا گاهی حتا مسیر جایگزین هم درست
آسفالت خوب و بدون ناهمواری در شهرمان مشخص نمیشود .ساکنان خانههای اطراف
حفاریهای به دازار
نگذارند و رانندگی در
فاضالب
کشیدهی
سیرجان را روز به روز
وقتـی شـهرداری صبـر کرده
شهری از گرد و خاکی
به جنگ اعصاب شبیهتر
تـا فاضلاب از خیابـان ابومسـلم
مینالند که نصیبشان
کنند!؟
یا چرا در خیابان گـذر کنـد و بعـد خیابـان را
میشود و دیگر هیچ!
بروجردی با گذشت آسـفالت کـرده ،چـرا بـاز حـاال
اکثرا گالیه دارند و از
رسانهها میخواهند از
هفتهها از با خاک پر پیمانـکار طـرح فاضلاب ،خیابان
اجحافی بنویسند که
شدن کانال حفاری
تـازه آسـفالت کشـیده را حفاری
دارد به مردم میشود.
فاضالب  ،جای حفاریها
هنوز روکش آسفالت کـرده اسـت!؟ چـرا بایـد خیابان
برای نمونه در خیابان
نشده و خودروهای تازه آسـفالت شـده را بـاز بکنند
طالقانی شمالی میبینیم
که کانال حفر شده با
عبوری برای رفت و آمد و یـک آسـفالت خـوب و بـدون
خاک پر شده و حتا کار
این همه مشکل دارند!
ناهمـواری در شـهرمان نگذارنـد.
روکش آسفالت روی آن
به جز هزینهای که در این
هم انجام شده اما فقط
شرایط به طور مستیقیم

در مسیرهای کانال اصلی! یعنی گودی و رد
حفاریهای فرعی رها شده و به تعبیری خط
زخمی که حفاری بر بدن این خیابان انداخته
به صورت از سر باز کنی مرمت شده است!
به جز این موضوع مشکل دیگر این است که
دارند به طور همزمان چندین و چند نقطه از
شهر را برای فاضالب حفاری میکنند .هم خارج
از حوصلهی مردم است و هم این که با دست
کاری کردن ترافیک روان شهر باقی خیابانها

درخواست پشه از کوچهخیابونای مردم سیرجان

خاطرات آقوی همساده از

بدین بزنیم!

فاضالب سیرجون

هر جا پوست آسفالتتون صافه،

سیرجونیای عزیز آسفالتتون رو بدین بزنیم .من
تازه اومدم برا زندگی سیرجون و توی شرکت مجری
طرح اجرای کانالکشی فاضالب ،شما که این قدر
خوبین .این قدر نجیبین .این قدر ساکتین .این قدر

عکسها :سید محسن فروزنده

و تا این قدر هیچی نمیگین .این قدر فقط بر و بر
نگاه میکنین ،آسفالتتون رو بدین بزنیم .به جان
پشه هر وقت آسفالت کوچه و خیابونتون نو شد،
جدید شد ،خاک نداشت .تمیز بود .خبرم کنین.
آسفالتتون تا قیرش داغ و تازه و لخته بدین بزنیم!
***
آقو ما از تهران به قصد بندرعباس میرفتیم ،رسیدیم
سیرجون گفتیم بریم ناهاری بخریم بخوریم و توی پارکاش
یه استراحتی بکنیم .یه زندگی و مسافرت معمولی ساده و
یه اتراق پیش پا افتاده.

و کوچهها باید بار ترافیک گذرگاههای حفاری
شهر را بر دوش بکشند.
توقع میرفت طرح فاضالب شهری با توجه
به نیاز یک طرفه صنعت به فاضالب سیرجان،
علمیتر و حساب شدهتر جلو بروند و جوری
همهی شهر را شخم زده رها نکند که رفت
و آمد و زندگی شهری مردم را تحت شعاع
قرار بدهد و همین طور افکار عمومی را بر ضد
صنایع کند.

اجرای طرح فضول

آقو چشمتون روز بد نبینه از همون اول ورودی شهر
خوردیم به کند و کاریهای طرحی موسوم به فاضالب
و راهمون مسدود شد .آقو افسردگی بر ما مستولی گشت.
گفتیم خب طوری نیس .از یه راه دیگه میریم .پیچیدیم
توی خیابون بغلی که از اونجا بریم ،باز دیدیم میخوریم
به یه کند و کاری دیگه از طرح فاضالب! تازه توی ترافیکم
گیر کردیم .یعنی از درون فرو ریختمها .باز عیال گفت
اشکال نداره .گاهی از این جور اتفاقها میافته از کوچه
بغلی برو.
آقو ما اومدیم از کوچه بغلی بریم که باز برسیم به

خیابون مجاور بعدی که به طور کلی انگار افتاده بودیم
توی میدون مین .آی باال و پایین شدیم .سیاه و کبود
شدیم .آی افتادیم توی چاله چولههای نصفه نیمه پر شده
از حفاریهای قبلی .زیربندی ماشین که هیچی .استخونا
خودمون خرد شدها.
یعنی داغونها! خالصه که چشمتون روز بد نبینه باز
رفتیم با همین شرایط تق و توق جلو باز دیدیم این مسیر
رو هم بستن! من آخریا دیگه روی ترمز نمیزدم ،فرمونو
گاز میگرفتم .چون ماشین هی از این چاله میافتاد توی
اون کانال .از اون کانال توی پسون گودال .اصال خود چالهها

زحمت میکشیدن و افسار ماشینو میکشیدن .ترمز نیاز
نبود .آقو خالصه که زیر و رو شدیم .له لهها .یعنی اگه
ما برا نهار رفته بودیم تا حاجیآباد زودتر شکممون سیر
میشدها!

احداث و تکمیل ساختمان های ایستگاه راه آهن گل گهر -فاز 1
شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر در نظر دارد احداث و تکمیل ساختمان های ایستگاه راه آهن گل گهر  -فاز 1
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکار ذیصالح دارای حداقل حداقل گرید  3رشته ابنیه و حداقل 4
رشته تاسیسات واگذار نماید .لذا از متقاضیــان دعوت به عمل میآید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1401/03/24به
سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.irمراجعه نمایند.

_1آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1401/04/06
_۲شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

_3سپرده شرکت در مناقصه 11،653،60۲،000 :ریال
_4هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

 -5تاریخ بازدید از پروژه1401/04/04 :

_6کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
_7محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان کیلومتر  ۵0جاده محور سیرجان _شیراز ،شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ساختمانهای
هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك ( ۵شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر)

_8تلفن جهت هر نوع هماهنگی 0۹1314۲064۲ :آقای بلوردی (به غیر از ایام تعطیل)

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

انجام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه آتش نشانی مرکزی و
مرکز آموزش های تخصصی حوزه های آتش نشانی منطقه معدنی و صنعتی گل گهر
شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر در نظر دارد انجام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه آتش نشانی
مرکزی و مرکز آموزش های تخصصی حوزه های آتش نشانی منطقه معدنی و صنعتی گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی
به شرکتهای مشاور ذیصالح دارای حداقل پایه 2ساختمان های آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی در گروه شهرسازی و
معماری واگذار نماید .لذا از متقاضیــان دعوت به عمل میآید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1401/03/24به سایت این
شرکت به آدرس  www.ggz.irمراجعه نمایند.

_1آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ _۲ 1401/04/06شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
_3سپرده شرکت در مناقصه 48۲،747،517 :ریال

_4هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
 -5تاریخ بازدید از پروژه1401/04/04 :

_6کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

_7محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان کیلومتر  ۵0جاده محور سیرجان _شیراز ،شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ساختمانهای
هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك ( ۵شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر)

_8تلفن جهت هر نوع هماهنگی 0۹1314۲064۲ :آقای بلوردی (به غیر از ایام تعطیل)

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

برگزاری نخستین
همایش دوچرخه
سواری دو نفره
نابینایان در سیرجان

در این همایش که به هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان شهرستان سیرجان
برگزار شد ،دوچرخه سواران مسیر پارک شهیدهادی تا گلزار شهدای سیرجان به
مسافت  ۵کیلومتر را رکابزنی کردند.
در پایان این مراسم ،آیین غبارروبی قبور مطهر شهدا و نثار گل با حضور مسئوالن و
دوچرخهسواران برگزار و از سوی رییس دفتر نماینده مجلس به افراد نابینای شرکت
کننده در این همایش ،سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا شد.

اخبار کوتاه
شکست تیم ملی ایران
در دیدار دوستانه مقابل الجزایر

به گزارش ورزش سه ،در حالیکه شاگردان دراگان اسکوچیچ
هیچ دیدار دوستانهای را در اردوی خرداد ماه نداشتند ،سرانجام
یکشنبه شب برابر الجزایر قرار گرفتند تا مقابل تیم جمال بلماضی
خود را محک بزنند .به دلیل اشتباه راننده اتوبوس الجزایر و تاخیر در
رسیدن این تیم به ورزشگاه ،بازی با  20دقیقه تاخیر آغاز شد.
در شروع این بازی تیم ملی نمایش چندان خوبی نداشت و سرانجام
روی پاس اشتباه علیرضا جهانبخش در آخرین دقایق نیمه اول ،دروازه
امیر عابدزاده پراشتباه باز شد .در این صحنه ریاض بن عیاد پس از
توپربایی در یکسوم دفاعی ایران به سرعت وارد محوطه جریمه
حریف شد و ضربه نهایی را وارد دروازه کرد .پس از این گل و در
آخرین موقعیت الجزایر ،عابدزاده واکنش خوبی را از خود نشان داد.
نیمه دوم با دو تغییر برای ایران آغاز شد و در حالیکه امید ابراهیمی
و میالد سرلک وارد زمین شدند ،تیم ملی نمایش بهتری را ارائه کرد
و پس از اینکه مهدی طارمی روی یک بازیخوانی فوق العاده صاحب
فرصت شد و این توپ را گلر حریف سیو کرد ،سرانجام جهانبخش
توانست دروازه را باز کند .در صحنه گل نورافکن توپ را به دهانه
دروازه فرستاد و جهانبخش اشتباه خود را به این شکل جبران کرد.
در حالیکه میرفت بازی با همین نتیجه به پایان برسد ،دوباره روی
اشتباه و این بار پاس امید نورافکن ،عموره توانست گل دوم را هم بزند.
در این صحنه آقاسی و حسینی هم نتوانستند مانع گلزنی او شوند.

دروازهبان پرسپولیسی شاگرد قلعهنویی میشود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛حامد لک که همین چند روز
پیش از پرسپولیس جدا شد با چند پیشنهاد از تیمهای لیگ برتری
روبرو شده است.او که به پیشنهاد آلومینیوم اراک پاسخ منفی داده
بود حاال وارد مذاکره با گلگهر سیرجان شده است.
این اتفاق در حالی است که گلگهریها محسن فروزان را درون
دروازه شان دارند اما خبر رسیده که شاید فروزان بر سر مسائل مالی
با گلگهریها به توافق نرسد و از جمع آنها جدا شود .باید دید در
روزهای آینده چه اتفاقی میافتد؟

قلعه نویی ،شهباززاده و حسینی را نمیخواهد

باشگاه گلگهر سیرجان به  2بازیکن سپاهان پیشنهاد نقل و
انتقاالتی ارائه نداده است .در روزهای گذشته گمانهزنیهایی در
خصوص پیشنهاد گلگهر سیرجان به سجاد شهباززاده و محمدرضا
حسینی مطرح شد .با این حال بررسیها حاکی از آن است که این
 2بازیکن در لیست نقل و انتقاالتی سیرجانیها حضور ندارند .فعال
مدیران گلگهر درگیر تمدید قرارداد بازیکنان فعلی خود هستند و
مذاکره این تیم با پاتوسی به دلیل مسائل مالی فع ً
ال متوقف شده است.

ورزش
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ژیمناست ارزنده کشورمان بورسیه iocشد

خبــر

با پیگیری فدراسیون ژیمناستیک و همکاری کمیته ملی المپیک ،بورسیه مهدی احمد کهنی ،ورزشکار ارزنده کشورمان
مورد تایید کمیته بین المللی المپیک قرار گرفت .به همین منظور کمک اهدایی این کمیته به میزان  500دالر ماهیانه
به این قهرمان ملی کشورمان پرداخت خواهد شد .این بورسیه جهت آمادگی بیشتر ورزشکاران نخبه ی پذیرش شده از
سوی کمیته ملی و بین المللی المپیک برای کسب سهمیه المپیک  2024پاریس میباشد .کهنی نایب قهرمانی جام
جهانی استرالیا  ،مدال برنز جام جهانی قطر و مدال برنز قهرمانی آسیا در وسیله دار حلقه را در کارنامه خود دارد.

صفحه 4
ورزش

هیاتی که فقط به فکر کسب درآمد است!

استادیوم پیر و فرسوده!

رضا فتح آبادی

روزی روزگاری فوتبال سیرجان
در کش قوس رسیدن به سطح
اول فوتبال ایران بود .آن روزها
عزمی برای تحقق یافتن آرزوی
فوتبالیستهای سیرجانی از سوی
مسووالن نبود ،اما باالخره این رویا
تحقق یافت و فوتبال سیرجان گل
سرسبد فوتبال استان و کشور شد.
حضور مربیان اسمی ،بازیکنان تراز
اول در فوتبال سیرجان خود نشان از
موفقیت و پیشرفت فوتبال سیرجان
در مدیریت هزینه بود نه امکانات
ورزشی در این شهرستان!
وقتی تمام فوتبال سیرجان به گلگهر
ختم شد!

از روزی که همه چیز فوتبال
سیرجان به تیم فوتبال گلگهر ختم
شد ،نه در بحث بازیکنان و نه در
همان
بحث مربی انگیزهای ماند و حتا
عکس :سید محسن فروزنده
حداقل امکانات ورزشی که در این
شاید بیش از بیست آیین نامه و زیر
شهرستان بود هم به باشگاه گلگهر
مجموعه برای وظایف هیات فوتبال در
تعلق گرفت!
برای اینکه دیگر شهروندان سیرجانی نه برابر حقوق شهروندی عالقه مندان قشر
توان پرداخت هزینهی اجاره زمینهای پر استعداد و پایین در یک شهرستان
فوتبال را داشتند و نه هیات فوتبال دارد.
برایش قشر پایین و فوتبالی مهم بود! اما در واقع در این شهرستان برای
آنها هم برایشان اسم و رسمها و زرق و فوتبالیستهایی که جایی در گلگهر
ندارند برنامه هیات فوتبال چه بوده
برقهای لیگ برتری مهم بود.
بهترین سانسهای زمین از آن گلگهر ،است؟
بیشترین تایم ،تنها زمین فرسوده شهر آیا استادیوم تختی که سالهاست
«ورزشگاه تختی» بازم هم برای گلگهر بسیار از کار افتاده است نباید
تعمیرات جزیی بر روی آن انجام
بوده و هست.
وظایف هیات فوتبال در قبال شود؟
مگر هیات فوتبال فقط باید کسب درآمد
فوتبالیستها سیرجانی چیست؟

کند و از این درآمدها چه چیزی نصیب
تعمیرات و بازسازی این ورزشگاه پیر
شهرستان شده است؟
نبود امکانات اولیه حتا سرویس
بهداشتی ،آبخوری مجهز به آب سرد
کن بر روی زمینی که به جز آسیب به
ورزشکاران چیز دیگری ندارد درد را دو
چندان کرده است.
ورزشگاهی که سالها در پی تعمیر حتا
چند پروژکتور برای روشنایی دست به
دامن چند نهاد شده و ارادهای در این
سیستم نبوده است ،چرا که عادت شده
همیشه از این و آن درخواست کردند
عادت بوده است و جایی بسی تعجب

دارد .ورزشگاه پیری که ده سال پیش
چمن مصنوعی نصب شد.
در زمان مدیریت اصغر حدیدی در
راس اداره ورزش شهرستان سیرجان
این استادیوم مجهز به چمن مصنوعی و
سکوی ورزشی شد.
حدود ده سال از بهره برداری این زمین
میگذرد و تنها از چمن این ورزشگاه
فقط یک ظاهری مستهلک و آسفالتی
بیش از آن نمانده که به جز آسیب به
سالمت ورزشکاران هیچ فایدهای ندارد.
جالب است بدانید هیچ عزمی هم برای
بازسازی این چمن تاکنون جزم نشده
است.

اما یکی دو سالی هست که شنیده
میشود رییس اداره ورزش جوانان
شهرستان پیگیر است تا به نوعی از
باشگاه گلگهر کمک بگیرد و این زمین
هم به مانند دیگر اماکن عمومی برای
ورزش به اجاره بلند مدت گلگهر در
بیاورد تا بازهم همه چیز در اختیار
این باشگاه حرفهای باشد و تنها بخشی
از ساعت بد موقع در اختیار شهروندان
باشد!
اما کسی پیگیر این نیست تا از گلگهر
بخواهد تا به فضای ورزشی این شهر
اماکن جدیدی اضافه کند نه اینکه
همانی هم هست از مردم این شهر بگیرد
تا اوضاع بدتر از این شود و در کمبود
امکانات شهری برای شهروندان عالقه به
ورزش گامی بردارد.
اما گالیه مدارس فوتبال و اجارههای
سنگین سالنهای زمین چمنی که فقط
از آن نامی مانده!
جالب است که بدانیم همین چمن به
حساب چمن مصنوعی سانسهای دارد
از جنس طال ! وجالب همین سانسها
با هزینه ی زیاد برای هر سانس از
شهروندان دریافت میشود و بدون
اینکه حتا کوچکترین امکاناتی در اختیار
داشته باشند!
جالب است که تمام وقت هیات فوتبال
هم خالصه شده در برگزاری مسابقات
تیم فوتبال گلگهر و آرمان گهر و سهم
فوتبالیهایی که در این باشگاهها جایی
ندارند از امکانات ناچیز شهرستان هیچ
است!
حال باید دید آیا ارادهای برای بهتر
شدن این ورزشگاه از مسوولین دیده
میشود؟

جوشکـاری سیــار
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اول قیمت ها را مقایسـه کنید

تولیدی و بازار مبل امام علی (ع)
این فرصت بی نظیر را از دست ندهید

خرید کنید ،تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید
سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی

مبـــل

میز ناهارخوری

میز آرایش

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

سرویس خواب

کمد لباسی

تشک طبی فنری

همگی یکجا  36/000/000 :تومان

انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد

09124158001

یک هفته بدون
فوتی در استان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :در طول یک هفته گذشته  10نفر از هم
استانیهایمان در مراکز درمانی استانیک هفته بدون فوتی در استان بستری شدند که  8مورد در
حوزه علوم پزشکی کرمان و شهرستانهای سیرجان و جیرفت هر کدام یک بستری داشتند .وی
افزود در این مدت موردی از فوتی به دلیل ابتال به کرونا در استان گزارش نشده است و مجموع
جانباختگان همان ۵۶۵۸ :نفراست .واکسن تزریق شده جمعیت باالی  ۱۲سال در استان کرمان
نوبت اول ،۲۳۴۰۳۹۳ :واکسن تزریق شده نوبت دوم ۲۰۷۱۳۳۵ :واکسن تزریق شده نوبت سوم
 ۸۸۴۷۱۹است.

شهر
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خبــر

نمایشگاه نقاشی  15نفر از هنرمندان نقاش سیرجانی امروز در نگارخانه فرهنگسرای راز سیرجان گشایش یافت  .در
این نمایشگاه نقاشی  15نفر از هنرمندان نقاش سیرجانی اثار هنری خود را در معرض دیدگشایش نمایشگاه نقاشی در
فرهنگسرای سیرجان عموم قرار دادند .به گفته خانم ساراعظیمی مسئول این نمایشگاه  40اثر برتر  15نفر از هنرمندان
نقاش سیرجانی تابلوهی نقاشی رنگ روغن را با موضوعات انسان  ،طبیعت  ،حیوان و اجسام به مدت ده روز به نمایش
گذاشتند.

صفحه 5
رویداد
گزارشی از افزایش قیمت سرسام آور میوههای فصلی:

قیمت نجومی میوههای نوبرانه

لیال گلزاری

گرانی و بیش از حد قیمت میوه در بازار و
ناتوانی اغلب خانوارها در تامین آن گالیهی
مردم را در برداشته و نظارت بیشتر مسووالن
را میطلبد .به خصوص در برخی مغازهها مانند
ن امام جنوبی.
میوهفروشیهای خیابا 
کیسههای نایلونی با تعداد میوههای
انگشتشمار در دست مردی که برای خرید
میوه به مغازهی میوه فروشی مراجعه کرده،
چهار عدد هلو و یک طالبی کوچک .و در حالی
که نگاهش همچنان روی رسیدِ خریدش است از
مغازه خارج میشود.
افزایش قیمتها به میوه و تره بار هم رسیده
است و توان خرید مردم را تا حد غیرقابل
تصوری پایین آورده است .میوههایی با قیمت 60
 70 ،و حتا  150هزار تومان در توان خرید عامهی
مردم به خصوص قشر پایین جامعه نخواهد بود.
رویای خرید میوه در بین اقشار ضعیف جامعه

مردم با حضور در بازار رنگارنگ میوه و ترهبار
بهشدت از افزایش افسارگسیخته قیمت میوه و
ترهبار نگراناند و کمتوجهی مسووالن در این
رابطه و رها کردن بازار آنها را بسیار رنجانده
است.
با حضور در بازار تره و بار مشاهده میشود که
نهتنها قیمت میوه ،بلکه افزایش قیمت شامل
سیبزمینی و پیاز هم شده و خرید مردم در
این بازار پر تقاضا به عدد و شماره رسیده است.
عدهای از مردم در همکالمی خود با خبرنگاران
مدعی هستند مصرف میوه روزانهی آنها به
سبب افزایش قیمتها و پایین بودن درآمدشان
به صفر رسیده و بهگونهای امنیت غذایی آنها به
خطر افتاده است.
انتظار شهروندان ،نظارت بیشتر مسووالن

برخی از شهروندان میگویند طی سال گذشته

در هر بار حضور در بازار حداقل
سه قلم میوه خریداری میکردند
اما امسال قدرت خرید حتی یک
کیلو میوه را هم ندارند و اگر هم
داشته باشند مجبورند به تعداد
مصرفشان میوه خریداری کنند.
شهروندان از مسووالن انتظار دارند
پیش از اینکه دسترسی به میوه و
ترهبار برای آنها خاطرهانگیز شود،
وارد بازار شده و با پیش گرفتن
اقداماتی تعادل واقعی و محسوس
را در بازار به ارمغان بیاورند.
یک زن میانسال که چند
پالستیک میوه خریده است،
میگوید :این چند قلم میوه ۱۲۰
هزار تومان شده است ،ایران تولید
کننده بزرگ میوه در جهان است،
ایران چهار فصل است و هر میوهای
به عمل میآید ،چرا باید چنین عکس :سید محسن فروزنده
گران باشد.
وی افزود :در فرهنگ ما سیرجانیها ،از مهمان در یک روز تعطیلی به میوه فروشیهای یکی پیش است و هنوز قیمتها را عوض نکردیم.
با میوه پذیرایی میکنند و این فرهنگ را از خیابانهای شهر رفتیم و قیمت عرضهی متاسفانه برخی از فروشندگان میوه در این
نمیتوان نادیده گرفت ،اما بعضی موقع گرانیها میوه را با مغازههای سطح شهر مقایسه کردیم .راستهی خیابان از دلیل تفاوت قیمت برخی
آنقدر میشود که شرمنده مهمان میشویم.
یک خریدار دیگر از باال بودن قیمت سبزی و
متاسـفانه برخـی از فروشـندگان میـوه از دلیـل تفـاوت قیمت برخـی میوهها
صیفیجات از قبیل سیب زمینی ،پیاز و گوجه
میگوینـد« :نـرخ اجارهها را بـا هم مقایسـه کنید .اینجـا اجارهها خیلی باالسـت
انتفاد کرد و گفت :اینها به نیاز روزانه تبدیل
شده و تقریبا روزانه مصرف داریم ،چگونه با این
و نبایـد ایـن تصور را داشـته باشـید کـه قیمت میـوه در اینجـا با قیمـت میوهای
قیمتهای سرسامآور نیاز غذایی روزانه را تامین
کـه یـک وانتی گوشـهی خیابان بـدون هیچ هزینهای میفروشـد ،یکسـان باشـد.
کنیم .به خصوص افرادی همانند من که فقط
با حقوق بازنشستگی گذران زندگی میکنم و
حقوق ماهیانه و دریافتی من به چهار میلیون قیمتهایی که میوه با آن نرخ عرضه میشد با میوهها میگویند« :نرخ اجارهها را با هم مقایسه
تومان هم نمی رسد چگونه باید با این دریافتی ،قیمتی که روی تابلو نوشته شده بود ،متاسفانه کنید .اینجا اجارهها خیلی باالست و نباید این
عرضه نمیشد و در صورت اعتراض یکی از تصور را داشته باشید که قیمت میوه در اینجا
زندگی را بچرخانم
خریداران ،به او گفتند که این قیمت چند روز با قیمت میوهای که یک وانتی گوشهی خیابان
تفاوت قیمتها در نقاط مختلف شهر

سند و برگ سبز پژو 405
مدل 1386
به رنگ نوک مدادی و
شماره پالک ایران  466 -65د 88
بنام معین آزادیخواه فرزند دادعلی

یک شرکت تولیــدی معتبـر

از افراد ذیل جهت همکاری
دعوت به عمل می آورد؛
۱نفر تراشکار ماهر با  2سال سابقه کار
۱نفر راننـده پایه یک با  2سال سابقه کار
۱نفر حسابــــدار با  2سال سابقه کار

مفقود گردیده و از

و مسلط به سیستم حقوق ،دستمزد و بیمه

درجه اعتبار ساقط می باشد.

0936 440 7772

بدون هیچ هزینهای میفروشد،
یکسان باشد .مطمنا قیمت میوهی
مرغوبی که اینجا فروخته میشود
باالتر از میوههاییست که زیر
آفتاب میمانند ،خواهد بود».
تاثیر اجاره مغازه ،در قیمت میوه

هر چند که تفاوت بین قیمتهای
میدان مرکزی میوه و ترهبار و
مغازههای میوه فروشی سطح شهر،
طبق مصوبه نباید بیش از  ۳۰درصد
باشد ،در برخی موارد بیش از ۱۰۰
درصد هم مشاهده شده است ،میوه
فروشان نسبت به اینکه مغازهشان
باال یا پایین شهر است ،قیمت میوه
را تعیین میکنند ،پول اجاره مغازه
را در نرخ میوه تاثیر میدهند و به
این دلیل است که تفاوت فاحشی
بین میوه فروشیهای باال و پایین
شهر وجود دارد.

نظارت بر قیمت میوه و ترهبار بر
عهدهی جهاد کشاورزیست

طبق معمول اداره صنعت و معدن و تجارت
را مسوول قیمتگذاری و نظارت بر قیمتها
دانستیم و با رییس این اداره گفتگو کردیم .در
آغاز عربپور به این نکته اشاره کرد« :در بحث
کاالها و خدمات؛ نظارت بر کاالهای اساسی
بر اساس قانون انتزاع و تمرکز از مرحلهی
تهیه ،توزیع و قیمت گذاری بر عهدهی جهاد
کشاورزیست .کاالهای اساسی همانند میوه و
ترهبار ،شکر ،گوشت مرغ ،گوشت قرمز و مواردی
از این قبیل .که از وزارت صمت جدا و به جهاد
کشاورزی سپرده شده است.
اما کاالهایی همانند آب معدنی ،شیر ،دستمال
کاغذی و  ...تحت نظارت اداره صنعت و معدن
و تجارت خواهد بود که باید حتما به قیمتی که

روی کاال به عنوان قیمت مصرف کننده حک
شده است عرضه شود و هیچ فروشندهای حق
ندارد مبالغی اضافهای را به عنوان مالیات اضافه
و یا بهانههایی چون قیمت قبل ،را از خریدار
دریافت کند .که در صورت شکایت و مشاهده
تخلف ،اداره تعزیرات فیالبداهه قدرت پلمب
مغازه را خواهد داشت .قابل توجه این که جرایم
گرانفروشی و بازدارنده هم  5برابر شده است».
این در حالیست که تا قبل از این مصوبه
دردسرساز ،همواره در تمامی دولتها اداره
بازرگانی-وبعدا صمت -نرخ روزانه میوه و تره بار
را در میدان و مغازه میوه فروشی اعالم و حتا
کسبه موظف به نصب اتیکت و درج آن در تابلو
بودند .حاال با احاله آن به جهاد کشاورزی که
ساختار آن سنخیتی با نظارت و قیمت گذاری
ندارد و متعاقبا شانه خالی کردن آن از وظیفه
ای که به هرحال بر دوش گرفته ،باعث هرج و
مرج و گرفتاری مردم شده است .کاش مسووالن
فرادستی وظایف ایشان را گوشزد و ملزم به
نظارت و کنترل بازار کنند.
اداره ای که هیچ گونه پاسخگو نیست
مسووالن جهاد کشاورزی را چگونه دریابیم؟

اما قصد گفتگو در رابطه با نحوهی نظارت جهاد
کشاورزی بر قیمت و نحوهی عرضهی میوه و
ترهبار را رییس این اداره را داشتیم که پس از
یک هفته پیگیری متاسفانه موفق به گفتگو با
مسووالن این اداره نشدیم .حتا روز دوشنبهای
که روز مالقات مردمی با رییس این اداره بود.
خب سوال اینجاست که چرا میبایست
مسوولیت نظارت بر کاالهای اساسی شهروندان
را به عهدهی ادارهای گذاشت که هر گونه راه
ارتباطی با شهروندان را بسته است؟ آیا مسووالن
شهر ،از این موضوع واقف هستند و یا راه ارتباطی
با این اداره را برای شهروندان تعریف کردهاند؟

شرکت راهسازی کرمان ریسـه
(معدن )3

از تعدادی خودروی سواری
(پژو یا سمند) مدل  ۱۳۹۷به باال
جهت سرویس ایاب و ذهاب
دعوت به عمل می آورد:

0917 822 3248

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

لولـه کشی زیرکار

نق

دو
ا
ق
س
ا

اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در شهربازی

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات

(شرح مختصر؛ اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در شهربــازی)

به شماره  5001005674000006را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه :تاریخ  1401/03/25می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  12:00روز شنبـه تاریخ 1401/04/04

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  12:00روز سـه شنبـه تاریخ 1401/04/14

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  12:30روز چهارشنبــه تاریخ 1401/04/15

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،حوزه معاونت خدمات شهر
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
تلفن)034( 4233 8102 :

تجدید مزایده شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای

زوم

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
دبیر تحریریه و صفحه آرا :ساره میرحسینی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،بلوار دکتر صادقی روبروی داروخانه آریا کدپستی7813713599 :
تلفن     42231335 :تلفن سفارش آگهی09133475191 :
سایتاینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکی sokhan.tazeh@Gmail.com :اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون

۲۳۰

گروه اقتصادی :دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور از تعیین و ابالغ
قیمت مصوب قند و شکر از سوی دولت خبر داد و گفت :با توجه به نرخ تعیین
شده باید هر کیلوگرم شکر و قند با نرخهای مصوب به دست مصرفکنندگان
برسد .قاسمعلی حسنی افزود :ب راساس ابالغ جدید قیمت هر کیلوگرم قند
 ۱۰۰تومان و هر کیلوگرم شکر  ۲۳هزار و
قیمت هر کیلوگرم قند  ۲۷هزار و ۱۰۰
 ۲۳۰تومان ب رای مصرفکنندگان تعیین شده است.

صفحه 8
پیرامون

رد طرح شفافیت قوای  ۳گانه از طرف شورای نگهبان

ایسنا:هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با موضوع نتیجه بررسی
ایسنا:
«طرح دو فوریتی شفافیت قوای سهگانه ،دستگاههای اج رایی و سایر نهادها»
گفت :این طرح ،در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی ق رار گرفت و ب راساس
این بررس یها نسبت به برخی مواد آن اشکاالت و ابهاماتی وجود داشت و جهت
اصالح به مجلس شورای اسالمی بازگردانده م یشود .البته این ای رادات در جهت
مشمولین و سازوکار اج رایی آن است نه اصل شفافیت.

تن ماهی و رب هم گران میشوند

آفتابنیوز :تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی
دوشنبه در قالب تذکر و نطق میان دستور به رئیسجمهور
از دولت سیزدهم خواستند برای مسئله گرانیها و افزایش
بیش از پیش تورم رسیدگی و تدبیر جدی کنند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از
گرانیها گفت :ما دیگر نمیتوانیم پاسخگوی مردم باشیم.
انتظار داریم همه ارکان دولت بسیج شده و به داد مردم
برسند.
احد آزادیخواه در تذکری شفاهی در جلسه علنی دیروز
گفت :تورم و گرانی درحال شکستن کمر بسیاری از مردم
است ،قرار نبود مردمی سازی یارانهها با این حجم از تورم
غیرقابل انکار برابر باشد.طبق برنامه باید کاالبرگ به دست
مردم میرسید که این اتفاق هنوز محقق نشده و انگار
در ماه آینده نیز رخ نمیدهد ،همچنین قرار بود  ۷قلم
کاال افزایش قیمت داشته باشد و با کاالبرگ جبران شود،
اما درحال حاضر  ۷۰۰قلم کاال گران شده است؛ ما دیگر
نمیتوانیم پاسخگوی مردم باشیم ،انتظار داریم همه ارکان
دولت بسیج شده و به داد مردم برسند.
نماینده مهریز و بافق در مجلس هم خطاب به مسئولین
کشور گفت :با توصیه و سفارش مشکالت اقتصادی حل
نمیشود.
صباغیان درباره گراینها خطاب به نمایندگان مجلس
گفت :امروز گرانی درحال خرد کردن استخوانهای نحیف
خانوادههای ضعیف و حتی متوسط است .امری که هرگز
مسئولین و کسانی که حقوق و پرداخت مناسب دارند درک
نخواهند کرد.
صباغیان خطاب به رئیسجمهور تاکید کرد :آقای رئیسی
و مسئولین اقتصادی؛ گرانیها دمار مردم را درآورده است،
شما در برنامههای خود وعده وضعیت بهتر اقتصادی را داده
اید و با این شعار انتخاب شدید ،امروز وضعیت اقتصادی
مردم بدتر شده است و هر روز شاهد باالرفتن قیمت ارز،
طال ،قیمت خوراکیها و کاالها هستیم .اگر این گرانیها
موقتی است و با مردم صحبت کنید و زمان مشخص کنید
و آینده را برای مردم تشریح کنید .تا گرگها و سلطانهای
شکر ،مرغ ،روغن و فوالد و  ...مجازات نشوند؛ مبارزه با
فساد ،اختالس و گرانی در جایگاه حرف باقی میماند.
رجایی نماینده لنجان هم در نطق میان دستور گفت:
مردم در تحمل گرانی و تورم در فشار طاقت فرسایی قرار
گرفتهاند؛ جراحی به موقع اقتصادی یک شمشیر دولبه
است اگر به درستی اجرا شود؛ اقتصاد کشور نجات خواهد
یافت در غیر این صورت آسیب جدی به مردم وارد خواهد
کرد.

آفتاب نیوز :قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت :عرضه تن
ماهی و رب گوجهف رنگی از سوی تولیدکنندگان در بازار محدود شده ،تولیدکنندگان
در انتظار تصمیم ب رای افزایش قیمت این دو کاال از سوی سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستند .وی تص ریحکرد :قیمت قوطی از  ۲هزار و
 ۳۰۰تومان به سههزار و  ۷۰۰تومان و ماهی از  ۳۱هزار تومان به  ۵۵هزار تومان افزایش
۳۰۰
یافته ،این تغیی رات شامل کارتن ،کارگر ،حملونقل و روغن خوراکی نیز م یشود.

توقیف هواپیمای ماهان ایر در آرژانتین

ایسنا :دولت آرژانتین یک بوئینگ  ۷۴۷متعلق به خطوط هوایی ماهان ایر را که
در اجاره شرکت دولتی کونویاسا ونزوئال ق رار داشته در فرودگاه بوئنوس آیرس توقیف
کرده است .در این هواپیمای باری که تحت تح ریم آم ریکاست ،هفت خدمه ای رانی و ۹
خدمه ونزوئالیی حضور داشتهاند که همه آنها هم اکنون در آرژانتین به سر م یب رند
و به دلیل توقیف گذرنامههایشان نتوانستهاند به ونزوئال بازگردند.

هشدار سه کشور غربی به اتباع خود برای سفر به ایران

تابناک:کشورهای آم ریکا ،کانادا ،سوئد و ف رانسه از شهروندانشان خواستند از
تابناک:کشورهای
هرگونه سفر به ای ران پرهیز کنند .پیش از این ،دولت کانادا نیزدر اطالعی های که
منتشر کرد از شهروندان این کشور و ای رانیان دوتابعیتی خواست به علت آنچه
«تهدید تروریسم در منطقه ش رایط ناپایدار امنیتی ،و احتمال بازداشت خودس رانه»
خوانده شده ،به ای ران سفر نکنند.

دیوارهای داخلی  -خطوط دام سنگین و سبک) و محوطه  -نظافت کشتارگاه صنعتی دام و پیش سرد)

به شماره  2000090872000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
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  1401/03/18می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبه تاریخ 1401/03/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبـه تاریخ 1401/04/07
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  19:00روز پنج شنبه تاریخ 1401/04/09

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری تلفن)034( 4233 0055 :

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت دوم )

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر ؛ عملیات تنظیف سالن(کف و

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

(شرح مختصر ؛ انجام عملیات آالیش و پاکسازی سر  -جگر  -پاچه و بسته بندی سال)1401

به شماره  200109872000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

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  1401/03/18می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبه تاریخ 1401/03/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبـه تاریخ 1401/04/07
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  19:00روز پنج شنبه تاریخ 1401/04/09

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری تلفن)034( 4233 0055 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای واگذاری انجام

امور مربوط به خدمات نیروی انسانی بهشت رضا (ع)
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر ؛ واگذاری انجام امور مربوط به خدمات نیروی انسانی بهشت رضا «ع» )

به شماره  2001096398000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
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  1401/03/18می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1401/03/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبـه تاریخ 1401/04/05
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  15:00روز دوشنبه تاریخ 1401/04/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها تلفن)034( 4132 5077 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت دوم )

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

عصر ایران؛ جمشید گیل -والدیمیر
پوتین در آخرین اظهار نظرش دربارۀ جنگ
اوکراین ،خودش را با پطر کبیر ((1725-
1725 )1672مقایسه کرده و ضمن دفاع از سیاست
)1672
کشورگشایی او ،چنین سیاستی را مبنای
موجه حمله به اوکراین قلمداد کرده است.
پوتین گفته است« :با همه معیارها ما باید
آماده و قوی باشیم .ما باید سرزمینهایمان را
بازگردانیم .اگر از این نظر سخن بگوییم که
این ارزشهای اصلی ،اساس وجودی ماست
قطعا در حل ماموریتهایی که با آنها مواجه
هستیم موفق خواهیم بود».
سخنان اخیر پوتینُ ،مهر تاییدی بر
انتقادات منتقدینی است که او را به تالش
برای توسعۀ ارضی قلمرو روسیه و احیای
امپراتوری شوروی متهم میکردند .پوتین
در آغاز جنگ گفت «روسیه هنوز بخشی از
نظام بینالملل است» اما االن که میگوید «ما
باید سرزمینهای مان را بازگردانیم» ،در واقع
حرفش این است که کرملین مرزبندیهای
دنیای کنونی را قبول ندارد و این حق را برای
خودش قائل است که برخی از کشورهای
عضو سازمان ملل را از نقشۀ سیاسی جهان
حذف کند.
او دست کم حرفش این است که روسیه
مجاز است که قسمتهایی از برخی
کشورهای همسایه را به قلمرو ارضی خودش
ضمیمه کند .و این یعنی حاکمیت کشورهای
عضو سازمان ملل را به رسمیت نمیشناسد
مگر اینکه این کشورها مطالبات ارضی روسیه
را برآورده سازند .سیاست توسعۀ ارضی مد
نظر پوتین ،در حالی با جنگ اوکراین آغاز
شده است که روسیه بزرگترین کشور جهان

است و همین وسعت جغرافیایی ،یکی از علل
اصلی ناکارآمدی دولت روسیه است .بنابراین
معلوم نیست افزایش وسعت روسیه ،چه
دردی از ملت این کشور دوا خواهد کرد.
جوهرۀ فکری ملت روسیه ،تاریخچۀ
سیاسی این کشور و دولتمردان فعلیاش
تقریبا هیچ ربطی به لیبرالیسم و دموکراسی
ندارند .بنابراین عجیب نیست که پوتین به
جای کیفیت به کمیت بیاندیشد و دغدغهاش
حکمرانی خوب بلکه توسعۀ ارضی باشد.
نه
ِ
آنتیتز این تز پوتین ،طبیعتا چیزی جز
تجزیۀ روسیه نیست .یعنی وقتی روسیه با این
وسعت ،هنوز در پی فتح سرزمینهای تازه
است و برای مرزهای بینالمللی و حاکمیت
سایر دولتهای عضو سازمان ملل تره هم خرد
نمیکند ،بعید نیست نیروهای گوناگونی در
دنیای کنونی ،تجزیۀ روسیه را در درازمدت یا
میانمدت ،چارهای اساسی برای حل ""مسئلۀ
مسئلۀ
روسیه" بدانند و این چاره چیزی جز ""منحل
منحل
کردن مسئلۀ روسیه" نمیتواند باشد.
به ویژه اینکه روسیۀ کنونی میراثدار
امپراتوری شوروی و امپراتوری عصر
تزارهاست و به همین علت عمال متشکل از
ملل گوناگونی است که بسیاری از آنها به
ضرب و زور سرکوب اعمال شده از سوی
"ملت روسیه" زندگی
کرملین ،تحت نام "ملت
میکنند ولی هم آنها هم مقامات کرملین
به خوبی میدانند که این ملل حاشیهای ،که
قربانیان روسیه در جنگ اوکراین نیز عمدتا
متعلق به اینها بوده ،فاقد ارادۀ زیستن با
روسهای روسیهاند.
ارادۀ با هم زیستن مبنای اصلی تداوم یک
ملت است و اتحاد جماهیر شوروی دقیقا به

دلیل نبود چنین ارادهای فروپاشید .چنین
ارادهای هیچ وقت در شوروی وجود نداشت
ولی سرکوبگری رژیم توتالیتر شوروی ،موجب
شده بود که ملل لیتوانی و لتونی و استونی و
اوکراین و غیره نتوانند از شر زیستن در اتحاد
جماهیر شوروی خالص شوند.
اما در دهۀ  1980که دیگر معلوم شده
بود کفگیر کمونیسم به ته دیگ خورده،
عوامل زیادی دست به دست هم دادند و
همۀ این ملل از شوروی گریختند و هر کدام
دولت خودشان را برپا کردند .خوردن کفگیر
کمونیسم به ته دیگ ،رها شدن غولها از
بطری با اصالحات گورباچف ،فاجعۀ چرنوبیل
و ظهور یلتسین قدرتطلب ،کار شوروی را
یکسره کردند .و البته که عوامل خارجی هم
نقش مهمی در فروپاشی شوروی داشتند.
به هر حال اگرچه روسها تجربۀ فروپاشی
شوروی را پس پشت دارند ،ولی پوتینیسم از
آغاز جنگ اوکراین عمال نشان داده مرزهای
بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد و
اکنون نیز با صراحت بیشتری این تمایل را
علنی میکند .این در واقع نوعی موتاسیون
برای پوتینیسم است و قاعدتا جهان غرب از
خطرات چنین جهشی غافل نیست.
کشوری که تمامیت ارضی کشورهای
دیگر را به رسمیت نمیشناسد ،اگر
خوششانس باشد ،رژیم سیاسیاش عوض
میشود (مثل عراق صدام) ،ولی اگر بدشانس
باشد ،نه تنها یکایک سرزمینهای فتحشده را
باید پس بدهد ،بلکه خودش نیز تجزیه خواهد
شد (مثل آلمان هیتلر) .باید دید روسیۀ
پوتین طی یکی دو دهۀ آینده چگونه تاوان
توسعهطلبی ارضیاش را خواهد پرداخت.

فراخوان مزایده عمومی
اجاره یک باب غرفه سوغات فروشی پایانه مسافربری بعثت
شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

(شرح مختصر ؛ اجاره یک باب غرفه سوغات فروشی پایانه مسافربری بعثت)

به شماره  5001091287000004را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه :تاریخ  1401/03/18می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  18:00روز شنبـه تاریخ 1401/03/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  19:00روز سـه شنبـه تاریخ 1401/04/07
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  17:30روز چهارشنبــه تاریخ 1401/04/08

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -بلوار قائم ،جنب پمپ سی ان جی ،سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری تلفن)034( 4233 5800 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مزایـــده شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

آالیش و پاکسازی سر  -جگر  -پاچه و بسته بندی سال1401

پوتین در پندار پطر کبیر

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای انجام عملیات

تلفن بی گوشی!

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای انجام عملیات
تنظیف سالن ( کف و دیوارهای داخلی  -خطوط دام سنگین
و سبک) و محوطه  -نظافت کشتارگاه صنعتی دام و پیش سرد

دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

عکس :سید محسن فروزنده

قیمت جدید قند و شکر با نرخ دولتی اعالم شد

صدای نمایندگان هم درآمد

