هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

سالشانزدهم
چهارشنبه  2تیر 1400
 8صفحه
شماره 651
 2000تومان

گزارشی از طرح جدید شهرداری در خیابان غفاری:

قصهی پرغصهی درختان شهر
معاونت عمران شهرداری سیرجان :در خیابان غفاری ما هیچ کاری به درختان نداشتهایم و داخل خیابان کانال زدهایم
قرارداد ما با پیمانکار اینگونه بوده که هیچ کاری به فضای سبز نداشته باشد و اینکه میگویید درخت از ریشه در آمده است را من هیچ اطالعی ندارم.
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شماره /400/07س

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای )

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد«نگهداری  ،تعمیر و سرویس ماهیانه و تامین

شماره  1400/4/4/1م

قطعات مصرفی و یدکی دستگاههای زیراکس شرکت معدنی و صنعتی گل گهر» را از طريق برگزاري استعالم
عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد

شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد؛

بهــره برداری و نگهـــداری از

استعالم به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي
و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت  -مناقصه و مزايده دانلود نمايند

تاسیســات آب ُشرب شهر سیرجــان و نجف شهــر

معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بمنظور بازدید از محل و طرح هرگونه

و سی و سه هزار و صد و هشتاد و دو ريال) از محل اعتبارات داخلی از طریق برگزاری مناقصه
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری که دارای مدارک
گواهی صالحیت انجام کار در رشتـــــه آب می باشند دعوت می شود از تاریخ درج آگهی
 1399/04/01حداکثـــر تـــا پایــان وقت اداری روز دوشنبــه مورخ 1400/04/07
مبلغ  500/000ريال (پانصد هزار ریال) به عنوان هزینه خرید اسناد مناقصه در وجه
شرکت آبفای سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی به شماره حساب 3400318188
با شناسه واریز  260198024570112پرداخت و ضمن ارائه رسید واریزی به دفتر
قراردادهای شرکت ،اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(2/720/000/000 :دو میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال)
و به یکی از انواع ذیل می باشد.

مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  1400/04/09در محــل دفتركميسيون
سوال احتمالی روز شنبه مورخ  1400/04/05براي متقاضيان پیش بینی گردیده است  ،الزم به ذكر
است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به
ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مزايـــده عمومـــي
شمـــاره /1400/3ز

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « اقالم ضایعاتی موجود در

را با برآورد  54/397/133/182ريال ( پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و نود و هفت میلیون و صد

ضمانتنامــــه بانکـــــی(منحصرا مطابق با فرم پیوست مصوبه هیات وزیران به شماره
/123402ت 50659-ه  -مورخ )1394/9/22

واریز نقدی به شماره حساب  3400318188با شناسه واریز 260198024118165

انبارهای» مجتمع خود را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان مي

نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی بنام شرکت آب و فاضالب سیرجان

توانند جهت اخذ اسناد مزايده به وبسایت این شرکت به نشانی  www.geg.irبخش

به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های

ساعت  9الي 14روز شنبه مــورخ  1400/4/12در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از اقالم مربوطه روز
دوشنبه مورخ  1400/4/7مقرر شده است.
کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

متر از میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت

ک

مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمايند .مهلت تحويل پاكات

آگهی مناقصـه شـرکت آب و فاضالب سیرجــان

آگهي استعالم عمومي تجدید شده

شرکت آب و فاضالب سیرجان

مقررواصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف ،ب ،ج به دبیرخانه شرکت  :ساعت  13روز پنج شنبه 1400/04/17
افتتاح پاکت های الف ،ب و ج  :ساعت  9صبح روز شنبه 1400/04/19
آدرس  :سیرجان  -میدان امام حسین (ع)  -خیابان قدس  -شرکت آب و فاضالب سیرجان
*ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر رقارداداهی رشکت آب و افضالب سیرجان

انعکاس
پاسخگویی مسئوالن به انتقادهای مردم:
اداره برق :سالم از مدیریت برق سیرجان مزاحم میشم خواستم شماره این بنده خدایی که فیلم فرستاده بودن در مورد نوسان برق کوچه حسینیه گالبی را داشته باشم برای حل مشکل شون
سالم شماره موبایل تون چنده؟ از اداره برق میخوان برای پیگیری مشکل تون
سخن تازه :چشم می پرسم خدمتتون اعالم میکنم.
سخن تازه:نتیجه را به ما هم اعالم کنید .ببینیم واقعا پیگیر هستند.
️شهروند شاکی۰۹۱️......۸۳ :
شهروند شاکی :سالم از اداره برق زنگ زدن عصر ساعت  4گفتن برای رفع مشکل میان
سخن تازه :بسیار خب  .به امید حل مشکل شما
شهروند شاکی :تشکر میکنم از سخن تازه بابت پیگیری و انعکاس مشکالت مردم به مسئوالن یه عکس میفرستم االن دارن برق کوچه مون را درست میکنن
از آقای شاهکرمی مسئول مربوطه و همکارانشون در اداره برق تشکر میکنیم مشکل ما حل شد.

معاون استاندار کرمان خبر داد

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان
تاکید کرد :محدودیتهای هوشمند کرونایی براساس
رنگ بندی شهرها اعمال و منع تردد شبانه از امشب
دوباره آغاز میشود و همچنین کنترل ورود و خروج
حودروها در شهرهای نارنجی و قرمز مانند گذشته
اعمال می شود.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان تاکید
کرد :محدودیتهای هوشمند کرونایی براساس رنگ
بندی شهرها اعمال و منع تردد شبانه از امشب دوباره
آغاز میشود و همچنین کنترل ورود و خروج حودروها
در شهرهای نارنجی و قرمز مانند گذشته اعمال شود.
«محمدصادق بصیری» ظهر امروز  ۳۰خردادماه در
هشتاد و یکمین جلسه ستاد مقابله با کرونای استان
کرمان گفت :استانهای جنوبی و شرقی کشور وضعیت
شکنندهای دارند و  ۲۲شهر در کشور در وضعیت قرمز
کرونایی قرار دارند.
وی با بیان اینکه آزمونهای دانش آموزان پایه نهم و
دوازدهم با رعایت  ۹۰درصد پروتکلهای بهداشتی به
پایان رسید ،اظهار کرد :طبق اطالعیه وزارت بهداشت
از روز گذشته شهرستانهای ارزوئیه ،فاریاب ،انار،
ریگان ،کوهبنان ،راور ،رابر ،فهرج ،نرماشیر در وضعیت
زرد کرونایی و شهرستانهای رودبار جنوب ،کهنوج و
منوجان در وضعیت پرخطر کرونایی (قرمز) و مابقی
شهرستانها در وضعیت نارنجی قرار گرفته اند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان از
تغییر وضعیت کرونایی برخی از شهرستانهای استان
سخن به میان آورد و تصریح کرد :شهرستانهای بم و
قلعه گنج متاسفانه از وضعیت زرد به وضعیت نارنجی
و شهرستان فاریاب از نارنجی به زرد تبدیل شده اند
و مابقی شهرستانها در این دو هفته گذشته تغییر
محسوسی نداشته اند.
وی تاکید کرد :محدودیتهای هوشمند کرونایی
براساس رنگ بندی شهرها اعمال و منع تردد شبانه
از امشب دوباره آغاز میشود و همچنین باید کنترل
ورود و خروج خودروها در شهرهای نارنجی و قرمز مانند
گذشته اعمال شود.
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میدان میوه و تره بار خلیج فارس سیرجان افتتاح شد

خبر

آغاز منع تردد شبانه
از امشب در استان کرمان

خبر

2

احداث و راه اندازی این مجموعه ،ضمن تقدیر از مشارکت
و حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری
گفت :یکی از رخدادهای بزرگ و بیادماندنی در تاریخ
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،شکست دشمنان
نظام با رای و حضور پرشور مردم در این دوره از انتخابات
 28خرداد بود که مشت محکمی بر دهان دشمن بود.
وی ضمن تبریک انتخاب آیت اهلل رییسی با رای
مردم به ریاست جمهوری ،افزود :انشااهلل با حضور
آیت اهلل رییسی در نهاد ریاست جمهوری شاهد
اتفاقات خوب در کشور در همه بخش ها خواهیم بود.

صبح روز گذشته همزمان با دهه کرامت و سالروز میالد امام
رضا(ع) ،آیین افتتاح و بهره برداری رسمی میدان میوه و تره بار
خلیج فارس سیرجان با حضور حضور بهاالدینی؛ فرماندار ویژه
سیرجان ،سرهنگ ایران نژاد ،فرمانده انتظامی ،حجت االسالم
حسینی؛ امام جمعه ،سروش نیا؛ شهردار و اعضای شورای شهر
و تعدادی از غرفه داران دیگر مسئولین برگزار شد.
در این مراسم حجتاالسالم حسینی طی سخنانی از اقدامات
شهرداری و اداره صمت برای تکمیل بازگشایی این مکانی
قدردانی نمود.
امام جمعه سیرجان ضمن قدردانی از مسوولین مرتبط با

امام جمعه سیرجان خطاب به فعاالن حوزه واردات
تره بار با بیان اینکه انتقاد باید از راه قانون انجام شود،
تصریح کرد :یکی از فعالیت ای عمرانی حوزه اصناف،
احداث و راه اندازی میدان میوه و تره بار خلیج فارس
است که انشااهلل شاهد رونق در این بخش باشیم.
در ادامه این مراسم نجمی نیا؛ رئیس اتحادیه صنف میدان
داران میوه و تره بار ضمن تشکر و قدر دانی از حضور
مسئولین بیان کرد :امیدواریم با شروع به کار میدان تره
بار جدید سیرجان بدون هیچ گونه مشکالت قبلی باشد،
وی افزود :برای حل مشکالت قبلی ،این مجموعه در

بلوار خلیج فارس مقابل تعاونی مسافربری جدید سیرجان
ساخته شد که محوطه آن با کمک و همراهی شهرداری
بود و کار نظافت آن هم بر عهده شهرداری میباشد.
الزم به ذکر است میدان میوه و تره بار سیرجان که داری
حدودا  70غرفه است و در زمینی به مساحت  5هکتار در
ابتدای جاده بندرعباس به مزایده گذاشته شد و اتحادیه
عمدهفروشان میوه و ترهبار سیرجان برنده مزایده شد و
و آسفالت محوطه آن به مساحت  ۱۹۰۰۰متر مربع به مبلغ
 ۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل دو میلیارد و دویست و هشتاد
میلیون تومان توسط شهرداری انجام پذیرفته است.

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق

دو
ا
ق
س
ا

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335
سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تامین  25دستگاه

0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه) به

شماره  2000005674000043را 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  1400/03/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/04/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/04/13

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1400/04/14

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

دفتر اصلی شرکت سالمت محور حرکت در کرمان ،جهت اعطای نمایندگی در سیرجان نماینده ی فعال می پذیرد تلفن0936 679 6091 :

مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین  25دستگاه خودروی

فراخوانی هنرمندان
کرمانی برای شرکت
در داوری مهر اصالت
آثار صنایعدست

ایسنا :معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان کرمان
گفت :هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی این استان برای شرکت در ششمین دوره داوری
مهر اصالت ملی سال  1400فراخوانده شدند .وی اظهار کرد :هنرمندان و صنعتگران کرمانی
برای شرکت در این دوره از داوری مهر اصالت تا تاریخ  31تیرماه فرصت ثبتنام دارند و می
توانند تا تاریخ  10مردادماه آثار خود را به معاونت صنایعدستی استان کرمان ارسال کنند.وی
افزود با اشاره به اینکه پذیرش و انتخاب آثار هنری هنرمندان در دو مرحله انجام میشود.

پروژههای نیمه تمام شهرداری ،اینبار پارک الله را در خود
بلعید و جای پای بیسر و سامانیها به ورودی شهر رسیده
است .بعد از اتمام عملیات چندین سالهی بلوار سردار
جنگل و معدوم کردنیکی از تفرجگاههای شهرمان ،گویا
پروژهی بعدی ،پارک اللهیا همان پارک «سه راهی کرمان»
است .گویا قصد این است که در شهرمان جایی برای تفریح
همشهریان باقی نگذارند ویک بهیک دست روی نقاطی
گذاشته میشود که حکم تفریحگاه برای همشهریانمان
را دارد .هرچند نام تفرجگاه برای چنین مکانهایی که فقط
چمنی بر بالین خود دارند و دیگر هیچ ،کمیسنگین است
اما ما سیرجانیها به همین مقدار هم قانع بودیم که همان
را هم از ما دریغ میکنند .این هم با تخریبها و زیر و رو
کردنهایی که به درو کردن بیشتر شباهت دارد و تا به
وضع اولش برگردد سالها طول خواهد کشید.

پارکهایی غیر عمومی

اللهی َپر َپر شدهی شهرمان

عکسها :سید محسن فروزنده

پارکهایش ،مامنی برای بیخانمانها شده و تاب و
کودکان کار و مهاجران .گویا این
سرسرهاش ،وسایل بازی
ِ
پارکها عمومینباشند و جایی برای شهروندان و کودکانش
در آن نیست.
سراغ تعداداندک افرادی میرویم که در پارک الله حضور
دارند ،پیرمردی ریش سفید که روی صندلیای تکیه زده
صندلی روبرویش ،خالیست« .منتظر رفیقم هستم
اما
ِ
که بیاید و با هم گپی بزنیم .هر چند که این پارک رونق
خود را از دست داده و دیگر خبری از آن هیاهوی کودکانه
نیست ،اما باز سایهی درختش به تنهایی در خانه ماندن،
میارزد .قصد آباد کردن پارک را داشتند اما ویرانش کردند
و رفتند .حتا همان سنگفرشش را هم به هم ریختند و
کسانی بودند که مدتی اینجا پیاده روی میکردند اما تلمبار
شدن موزاییکهای قدیم در گوشه گوشهی پیادهروها باعث
شده که راه هموار نباشد .قسمتی سنگفرش قدیمیدارد،
ادامه اش خاکیست و بعد سنگ فرش جدید .خب مگر از
جانشان سیر شدهاند بیایند اینجا پیاده بروند که بخورند
زمین» و میخندد و چشمش را به دور دست خیره میکند.

همکار گرامی؛

جناب آاقی
مهدی رخاسانی

صبر را تقدیمتان می کنیم و عروج پـدر گرامی تـان
را تسلیت گفته ،همچنین این مصیبت را خدمت

خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،از خداوند
رحمان و رحیم برای جنابعالی و عموم بازماندگان صبر
جزیل و برای آن عزیز ،الطاف و برکات بی پایان از
خداوند منان مسئلت می نماییم.

دمریعا مل و کار کنان ا تحادهی رش کت اهی
تعاو نی تو لید شهرستان سیرجان

در پارکها ،دیگر جای کودکان نیست

به زنی میرسم که نایلون به دست در حال عبور از پارک
است و از او میپرسم همیشه به این پارک میآیید؟ «نه؛
برای خرید که میروم را ِه میانبر من است که زودتر به خانه
برسم وگرنه شب که شود دیگر به تنهایی نمیتوانی از این
پارک عبور کنی چون جای مناسبی براییک زن تنها حتا
برای عبور کردن هم نیست چون اطرافت پر از معتاد و
ولگرد و موادفروش است ،حتا فرزندانم را هم نمیگذارم به
این پارک بیایند چون در پارکها دیگر جایی برای کودکان
نیست و مورد استفادهی افراد خاصیست .چیزهایی
میبینی که نباید ببینی ».و راهش را میگیرد و میرود.
زنی که دست دو فرزندش در دستش است ،کمیجلوتر
میایستد و مردد که پیش برودیا نه ،چون که صدای
ل ِولهای از سمت وسایل بازی میآید .به فرزندش ،آن
ِو 
کودکی را که روی سکوی آبخوری ایستاده و آب دهانش
را روی دوستانش پرتاب میکند ،به کودکانی که روی
سرسرهها راه میروند و میدوند سپس خود را پرتاب
میکنند و به آن نوجوانی که روی تاب ایستاده و دورهای
درجه میزند ،و هیچ کس مانع از این رفتارشان نیست،
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رییــس مرکــز پیــش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان کرمــان گفــت :وزش بــاد نســبتا شــدید بــه همــراه
گردوخــاک در برخــی مناطــق بــه خصــوص در شــرق اســتان و احتمــال وقــوع طوفــان پدیــده غالــب امــروز هــوای
اســتان کرمــان اســت .او بــا بیــان اینکــه وزش بــاد نســبتا شــدید تــا پایــان هفتــه بــه صــورت متنــاوب در ســاعات
بعــد از ظهــر بخصــوص در شــرق اســتان پیــش بینــی میشــود ،افــزود :شــدت وزش بــاد در شهرســتانهای
ـرد :حداقــل دمــای امــروز شــهر را  ۱۵درجــه ســانتیگراد
ریــگان ،فهــرج و زهکلــوت بیشــتر اســت .حبیبــی بیــان کـ 
اعــام کــرد و گفــت :امــروز دمــای کرمــان در گرمتریــن ســاعات خــود بــه  ۳۳درجــه ســانتیگراد میرســد.

گزارشی در رابطه با کارهای عمرانی نیمه کاره شهرداری در پارک الله:

لیال گلزاری

حذف چمن از سطح فضاهای سبز شهرمان ،به بهانه کمبود
آب ،اولین تیشهایست که به ریشهی زندگی در این شهر
زده شده تا شهرمان را سریع تر از زمان به سمت صنعتی
شدن ،سوق دهند.
و حاال نوبت به پارک الله رسیده .پارکی که ب ِر بلوار
سیدجمال،یعنی بلوار ورودی شهرمان قرار گرفته و مسافرانی
که با دیدن پارک و درختان سر به فلک کشیدهاش ،با دل
و امیدی ترمز میزنند اما به محض وارد شدن به پارک ،را ِه
خود را کج کرده و به مقصد بعدی راهی میشوند.
البته برای رونق این پارک تالشی شد و حدود چهار سال
پیش با نصب فوارههایی با چراغهای رنگین توانست مورد
اقبال عمومیقرار گیرد که باز به دلیل شیوع کرونا ،ناکام
ماند و وضع نابسامان و فرورفتگیهای ایجاد شده در
میانهی پارک ،خطرآفرینتر از تصور شده است .و به این
وضع؛ اگر َکند و کوبهای ناشی از عمران و آبادانی نیمه
تمام پارک را اضاف و باز به آن ،زبالههای ریخته شده در
اطراف جدولها و پای درختان را هم ،چاشنی آن کنید،
تنها نقطهی قوتش همین تعداداندک وسایل بازی و تاب و
سرسرههاییست که در محوطه ای خاکی ،در میانی ریخته
کودکان کار را فراهم آورد.
شدهاند تا سرگرمیچند دقیقهای
ِ
البته هستند رهگذرانی که گذر از پارک را را ِه میانبری برای
رسیدن به منزلشان انتخاب میکنند و تعداد سالمندانی
چمن خود را نباخته،
که روی نقطهای که هنوز رنگ
ِ
صندلی میزنند تا روزی را کوتاه کنند .اما سنگفرشهای
توان پیادهروی ساده را هم
نیمه تخریب و نیمه آباد ،همان ِ
از راهروهای تعبیه شده در پارک دریغ کرده تا چشم انتظار
بمانیم که کی این نابسامانی پارک را تمام میکنند.

شهر

3

وضعیت هوای کرمان در نخستین روز تابستان

خبــر

یک واحد آپارتمان
دربندرعباس شهرک پیامبر
اعظم۹۵ ،متری با پارکینگ
وانباری به فروش می رسد.

۰۹۱۳۶۷۸۰۶۹۱
۰۹۱۷۳۶۱۸۸۵۸

امالک بهترین ها
بندرعباس ،شهرک پیامبر اعظم
در خدمت شما همشهریان گرامی

از  3نفر تراشکار ماهر و نیمه ماهر

 3نفر کارگر ساده
 2نفر منشی خانم
جهت کار در یک
کارگاه صنعتی
دعوت به عمل می آید.

09120350978
آگهی فقدان سند مالکیت

وکیل آقای امیرحسین ده چاهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  120سیرجان مدعی است که
سند مالکیت ششدانگ پالک 27فرعی از  2108اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام امیرحسین ده چاهی ثبت و سند
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120
آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد
خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر
این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.ضمنا پالک
مذکور حسب شماره  98/8/18 -13980210001087450و مازاد حسب شماره 98/8/18 - 13980210001087450
معاون دادستان عمومی انقالب سیرجان بازداشت می باشد 1068 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1400/03/26
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

جوشکـاری سیــار
َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

اشاره میکند و به فرزندانش میگوید« :ببین اینجا کثیف
است ،بچهها بازی خطرناک میکنند شاید باعث شوند که
شما هم زمین بخورید ،بیایید از اینجا برویمیک پارک
دیگه ».و همین طور خاک و خاشاک و پوست خوراکیهایی
که اطراف ریخته را نشان فرزندانش میدهد و از پارک
خارج میشوند.
عمران پارک الله را سازمان فضای سبز به عهده گرفته

این بی سامانی را با معاون فنی شهرداری در میان گذاشتیم،
مهندسیگانه در رابطه با پارک الله گفت« :کارهای عمرانی
که در پارک الله انجام شده است ،را سازمان فضای سبز
عهده دار شده است و هیچ اطالعی در رابطه به مراحل کار
و چند و چون آن نداریم».
و پورمهدی آبادی دیگر مسوول دفتر فنی و عمرانی
شهرداری در تایید صحبتهاییگانه گفت« :کار عمرانی این
پارک از صفر تا صد ،به عهدهی سازمان فضای سبز است و
این پروژه را به پیمانکار سپردهاند .البته اگر قرار باشد مازاد
بر کارهایی که در قرارداد با پیمانکار نوشته شده ،انجام
شود به عهدهی دفتر فنی خواهد بود که آن هم باید طی
نامهای از طرف سازمان فضای سبز درخواست و ترتیب اثر

دکتــر سعدالـه صمدی

داده شود».
پورمهدی آبادی در پاسخ به این سوال که مگر امور عمرانی
را هم سازمان فضای سبز میتواند عهدهدار شود ،گفت:
«بله بودجهای برای این منظور به سازمان پاکها و فضای
سبز شهر در نظر گرفته میشود .کارشان قانونیست و این
عملیات در پارک از بودجهی زیباسازی سیمای شهر تامین
شده است».
کارهای عمرانی پارک الله از سر گرفته میشود

در ادامه با مسووالن سازمان پارکها و فضای سبز شهری
تماس گرفته و حریفی در ابتدای تماس ،پاسخی چنین
داد« :قبل از سال کارهای عمرانی پارک الله را ما عهده
دار شدیم اما قرار بر این شده که بعد از سال این امور را
دفتر فنی شهرداری به پایان برساند ».اما در تماس بعدی،
حریفی گفت« :در جلسه ای که هم اکنون با مدیرعامل و
پیمانکار گرفتیم ،قرار بر این شده که این کار دوباره از سر
گرفته شود و روند کارهای عمرانی صورت گرفته در پارک
الله به زودی استارت خواهد خورد .چمن و کفپوش این
پارک در اولویت قرار دارد و به تدریج عمران این پارک به
پایان خواهد رسید».

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

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

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )

پروتز چانه و گونه

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

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 3 2 6 5 8 3 1 6 :

مصرف برق را در
ساعات  ۱۲تا ۱۸
کاهش دهید

شرکت توانیر به دنبال پیشبینیهای انجام شده در خصوص افزایش دمای هوا ،از مردم خواست
در فاصلهی ساعت  ۱۲تا  ۱۸مصرف برق خود را کاهش دهند .در این اطالعیه از مردم خواسته
شده دمای کولرهای گازی را روی  ۲۵درجه تنظیم کنند ،از دور کند کولرهای آبی استفاده
کنند و در ساعات گرم روز از وسایل پرمصرف برقی مانند اتو ،بخارشور ،لباسشویی ،ظرفشویی
و ...استفاده نکنند.اکنون مصرف برق به مرز هشدار رسیده بنابراین مدیریت مصرف در این روزها
کمک خواهد کرد همهی مردم بتوانند از برق بهرهمند شوند.

خبر
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معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت« :از ابتدای راهاندازی سامانهی صدور کارت
صالحیت تدریس ،تاکنون  257نفر از هنرمندان استان کرمان در این سامانه ثبتنام کردهاند » .وی مدیران آموزشگاههای آزاد
هنری تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،خواست تا هرچه سریعتر نسبت به پیگیری ثبتنام مدرسان خود در
سامانهی صدور کارت صالحیت اقدام کنند.وی اظهار کرد« :متقاضیان کارت صالحیت میتوانند به سامانهی sso.farhang.

کنند».
 gov.irمراجعه و پس از مطالعهی شیوهنامهی مربوطه تقاضای خود را ثبت

درسهایی که سیرجان باید از بحران دامنگیر آب در استان کرمان بگیرد؛

ل آب
تنشهای اجتماعی انتقا 

انتقال آب از خلیج فارس به خراسان
قائم مقام شرکت آب منطقهای خراسانرضوی از اجرای
طرح خط انتقال آب از مشهد و سنگان بهسمت خلیج
فارس در ماههای آینده خبر داده است .موضوع انتقال از
دریا به مشهد سابقهای دهساله دارد و در ابتدا مسئوالن به
این نتیجه رسیدند که تأمین آب استانهای شرقی کشور
از دریای عمان انجام شود و در این راستا تفاهم نامههای
مربوط امضا و حتی برخی اقدامات اجرایی هم انجام
شد ،اما پس از اینکه علیرضا رزم حسینی از استانداری
خراسان رضوی به وزارت صمت برای تصدی مقام وزیری
رفت و باتوجه به وجود برخی مشکالت در جریان انجام
عملیات اجرایی انتقال آب از دریای عمان به مشهد ،پروژه
انتقال آب از خلیج فارس به خراسان رضوی در اسفند
 ۱۳۹۹با دستور حسن روحانی ،رئیس جمهور ،اجرا شد.
پس از آغاز عملیات اجرایی این طرح ملی ،محمدصادق
معتمدیان ،استاندار خراسان رضوی ،خواستار این شد که
در جریان اجرای عملیات خط لوله انتقال آب به مشهد و
در راستای سرعت بخشی به این پروژه ،عملیات لوله گذاری
از مشهد به سمت خلیج فارس هم آغاز شود و حاال قائم مقام
شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفته است که در
ماههای آینده با پایکارآمدن شرکت ایمواسکو اجرای طرح
خط انتقال آب از مشهد و سنگان به سمت خلیج فارس نیز
آغاز میشود.
طاهری دراین باره افزود :هم زمان با رفتن علیرضا
رزم حسینی از خراسان رضوی به وزارت صمت و تجربه
موفقی که در زمینه انتقال  ۱۳۰میلیون مترمکعب خطیک
خلیج فارس به گل گهر سیرجان ،مس سرچشمه کرمان و
چادرملو یزد داشت ،تشخیص داده شد که مجموعههایی
که به شدت به آب نیاز دارند و سرمایه این کار را نیز
دارند ،مانند مجموعههای فوالدی و معدنی در  ۳خط
سرمایه گذاری کنند.
وی با بیان اینکه یک خط اتصال آب شامل محدودههای
بندرعباس ،کرمان ،بیرجند ،سنگان و مشهد و خط دیگر
شامل محدودههای بندرعباس ،یزد ،اصفهان و خط بعدی
از دریای عمان شامل محدودههای چابهار ،زاهدان و زابل
است ،افزود :خوشبختانه سرمایه گذاران این طرح که
به شدت به آب نیاز دارند و به لحاظ منابع مالی از قدرت
بسیار زیادی برخوردارند ،هم اکنون کار اجرایی را آغاز
کرده اند.

جامعه
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خبــر

سمیرا سرچمی

«اهورامزدا این کشور را از خشکسالی و
دروغ ایمن بدارد ».این جملهی دارای
بزرگ در کتیبهی مشهور این پادشاه
بزرگ هخامنشی نشان میدهد که در
ایران باستان نیز دغدغهی آب وجود
داشته و فالت ایران فقط در نیم قرن
اخیر نیمه خشک محسوب نمیشده
است .اما همچنان این خشکسالی و دروغ
است که خطر جدی از میان رفتن همان
تمدن چندهزارساله است.
ضعف در مدیریت منابع آب به بحرانیترین
نقطهی خود رسیده اما مسووالن در
مقابل به جای ارایهی راه حل همچنان به
برداشت بیشتر از سفرههای آب زیرزمینی
و روزمینی اصرار دارند و چانهی سهم به
گفتهی خودشان اندک صنعت را میزنند!
یعنی درجایی که کشاورزیِ نابخردانهی
تشویقی از سوی همین مسووالن ذخایر
آب زیرزمینی ما را به باد فنا داده ،نه تنها
برنامهی جدیای برای کاهش این نوع
برداشت از آبهای زیرزمینی وجود ندارد
بلکه به بهانهی کم بودن سهم صنایع
معدنی ،فشارها هم دوچندان شده است
و در مقابل مسووالن از طریق رسانهها به
مردم برای یک دوش گرفتن ساده ناشی
از گرمازدگی تابستانی عذاب وجدانی
تزریق میکنند که مگو.
یعنی همچنان خشکسالی و دروغ است که
خطر جدی برای تمدن ایرانیست و باید
جملهی داریوش را بر طال بنویسند وقتی
به دروغ انتقال آب را برای مردم یک راه
حل نهایی جا میزنند که مشکلگشای
همه چیز است حال آنکه نیست .انتقال
آب خودش دارای مشکالت عدیدهای

عکس :سید محسن فروزنده

است همچون تنشهای اجتماعی به
عنوان مقدمهای برای جنگ آب.
در زمستانی که گذشت کم بارشترین
زمستان در  50سال گذشته بود و آشکار
بود که استان ما تابستان سختی پیش
رو دارد.
اما عجیبتر آنکه هنوز بر سر این قبری
که در آن جنازهای نیست میان دو بخش
کشاورزی و معدن اختالف است.
از اختالف کشاورزان چهارگنبد با معدن
تخت گنبد بر سر حقابهی رود پلنگی به
عنوان یکی از آبریزهای سرازیر شده به
سدتنگوییه در شهرستان خودمان بگیرید
تا اختالف بر سر انتقال آب هلیل رود در
جنوب استان به شهر کرمان.

در استان کرمان ذخایر آبهای زیر
زمینی ،تاالبها ،رودخانهها و سدها به
اندازه کافی کاهش داشته است که باعث
از رونق افتادن بخش کشاورزی شده و
بسیار از مردم شهرهای جنوبی مجبور
به مهاجرت و کارگری در دیگر مناطق
استان شدهاند.
موضوع انتقال آب سرشاخههای هلیل
رود به شمال استان کرمان نیز شرایط را
از آنچه که بود برای اهالی جنوبی استان
سخت تر کرده است.
پروژه انتقال آب هلیل به شمال استان
یک طرح غیرکارشناسی و غیر محیط
زیستی است و مشخص نیست چرا در
کنار پروژهی انتقال آب از خلیج فارس،

این پروژه را نیز کلید زدهاند!؟ حال آنکه
پیش از این حسین مرعشی استاندار
اسبق و از مدیران بنام امروز برای هفت
باغ و شهر نو کرمان مدعی بود انتقال آب
از دریا را مدنظر قرار دادهاند.
از هر نظر هم که به این موضوع بنگریم
دو روش انتقال آب برای یک منطقه هیچ
گونه توجیهی ندارد.
سالهاست زنان روستایی جنوب استان
کرمان برای تامین آب موردنیاز خانهشان
تُنگی بر سر گذاشتهاند و راهی سرچشمه
آب میشدند.
گرمای سوزان جنوب کرمان بیش از
هر جایی آب میطلبد ،اما به اعتقاد
معترضان عدهای برایش دندان تیز

کردهاند .معترضان اعالم کردهاند« :انتقال
آب هلیل رود یعنی نابودی هفت هزار
سال تمدن».
فعاالن محیط زیست نیز معتقدند
این اتفاق در درازمدت باعث گسترش
ریزگردها و گسترش خشکسالی میشود.
اما دلیل این اعتراضات چیست و ماجرا از
چه قرار است؟ آب هلیل رود قرار هست
برای مصارف صنعتی و تامین آب شرب
به مرکز استان یعنی کرمان منتقل شود.
روستاهای زیادی در جنوب استان آب
آشامیدنی بهداشتی ندارند و همان تعداد
روستا هم که تاکنون از طریق حفر چاه
توسط آبفا آبرسانی میشدند با انتقال آب
هلیل رود به کرمان ،سطح آب چاههای
موجود پایین رفته و شور میشود که
دوباره باید زنان روستایی از کیلومترها
فاصله با دبههای آب روی سرشان آب
آشامیدنی خانوارشان را بیاورند.
منتقدان و معترضان به این انتقال آب
ملتمسانه میگویند« :به خاطر مادران
رنجکشیده جنوب هم شده دست از سر
تهماندههای آب هلیل بردارید».
اما آنچه مردم جنوب کرمان را دلگرم
کرده و سعی میکنند با آن برای رسیدن
به هدفشان و نجات مایه حیاتشان
توسل بجویند کلیپیست که از سردار
قاسم سلیمانی دارند .کلیپ حاوی
تصاویری از او هست که قاطعانه میگوید:
«انتقال آب هلیل رود خیانت است .با این
کار نه فقط سد جیرفت که همه جیرفت
و جنوب کرمان از بین میرود .با این
کار هند کوچک ایران از بین میرود،
متاسفانه جیرفتیها متوجه نیستند چه
اتفاقی دارد میافتد! مردم باید با کمک
نمایندگان مجلس جلوی این کار را
بگیرند».

طرح ویژه ترخیص
خودروهای رسوبی
در کرمان آغاز شد

سرپرست پلیس راهور استان کرمان از آغاز اجرای طرح ویژه ترخیص خودروهای رسوبی
توقیف شده در پارکینگ های پلیس راهور این استان خبر داد و گفت :این طرح  ۱۸خردادماه
تا  ۲۸مردادماه ادامه دارد.وی گفت :در راستای اجرای طرح ترخیص فوق العاده خودروهای
توقیفی گفت ۳ :هزار و  ۸۰۰خودرو در پارکینگ های کل استان تو قیف است و تمام این
تعداد خورد و شرایط ترخیص را دارند .خودرو های توقیفی شامل خودروهای که دستور
قضائی ،اجرائیات دادگستری و مواد مخدر را دارند شامل این طرح نمی شود.

شهر
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اعطای کارتهای اعتباری به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان در کرمان

خبــر

ایسنا :مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از اعطای کارتهای اعتباری تا  ۵۰میلیون تومان به فرهنگیان عضو صندوق
ذخیره فرهنگیان در استان خبر داد و گفت :مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان بم با اعتباری بالغ بر  ۱۰میلیارد تومان توسط
ت اعتباری صندوق ذخیره فرهنگیان تا سقف  ۵۰میلیون تومان در
صندوق ذخیره فرهنگیان تکمیل می شود .وی افزود :کار 
اختیار فرهنگیان قرار میگیرد و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی نحوه تسویه این کارتها به صورت دفعی یا اقساطی است و
همکاران فرهنگی میتوانند مبالغی را که از این کارتها استفاده کردهاند ،به صورت یکباره یا اقساطی به این صندوق بازگردانند.

گزارشی از طرح جدید شهرداری در خیابان غفاری:

قصهی پرغصهی درختان شهر
معظمه صادقی

در شماره  ۶۴۸هفته نامه سخن تازه ،به بررسی وضعیت
نابسامان خیابان ابوریحان با عنوان «دود بی مالحظگی
بر چشم خودمان» به مشکالت این خیابان پرداخته
است چندی از این گزارش نگذشت که انتقادهای
اهالی خیابان غفاری اینبار نه از عدم رسیدگی بلکه از
رسیدگی به این خیابان به پیج نشریه ارسال شد .در پی
این گزارش مردمی به صورت عابری پیاده سرتاسر این
خیابان را رفتم ،عرض خیابان غفاری کم عرض بود که با
این اقدامات عمرانی کم عرضتر شده بود و به دلیل دوبل
شدن جداول ،حتی دیگر نمیشود هیچ ماشینی را در
حاشیه این خیابان پارک کرد.
اهالی خیابان ناراضی بودند

تمام مغازه داران خیابان همه یکصدا از این اتفاق ناراحت
و از عواقب پیش روی آن نگران بودند .یکی از کاسبان
گفت :یک هفته است که خیابان را کندند و رفتند و
زندگی ما را پر از خاک کردند با این وضع کرونا و ماسک
زدن تحمل گرد و خاک بسیار سخت است .دیگری
میگوید :این خیابان قبال هیچ مشکلی نداشت اما حاال
که از هر سوی خیابان  60الی ۷۰سانتیمتر کم کردند.
دیگر کاسب این خیابان گفت :آشغال و زباله های و آب
کف کانال بماند موجب گندیده شدن آب میگردد.
مرد میانسالی که از فروشندگان این خیابان بود و به
سختی از روی جوی کنده شده عبور میکرد ،وارد بحث
ما شد و گفت :خیابان غفاری مشاغل زیادی دارد .شلوغی
باالیی دارد ولی آمدهاند این خیابان را تنگ کردهاند حاال
مسوولین شهرداری بگویند این پیاده رو با عرض چهار
متر چه فایدهای دارد؟
االن با آبیاری درختان هم به مشکل بر میخورند .اینقدر
آب گران است که هیچ صاحب خانهای حاضر نیست این
درختان را آب دهد .االن تکلیف این درختان چیست؟
دیگری افزود :االن این جوی جز آشغالدانی چه فایدهای
خواهد داشت؟
بی توجهی به درختان

وقتی در خیابان قدم میزنی ،میبینی درختان بیزبان
این خیابان به خاطر کند و کاری پیمانکار از ریشه در
آمده و ریشهها به عینه روی خاک دیدهو گاها ریشههای
چوبی خشک و شکسته بودند اکثر درختان که این مدت
آبیاری نشده بودند .شیب و جدولهای این خیابان
هیچمشکلی نداشت نمیدانم چرا این پروژه را شروع
کردند .ولی طبق صحبت اهالی آب از طریق این کانال
بتنی جمع آوری و برای صنعت می رود .این شیب در
صورتی خوب است که بارش باران زیاد باشد ولی برای
آب سطحی جوابگو نیست و ممکن است آب بایستد.
طرح قبال ناموفق بود

این طرح در خیابان امام(ره) هم اجرا شد و ناموفق بود
زیرا آب گنداب میشد اما در جدولی که درخت است،
معـاون فنـی و عمرانی شـهرداری :یک درخت
ارزشـش بیشـتر از جدول و سنگفرش اسـت و اگر
چنین اتفاقـی رخ دهـد پیمانکار جریمه میشـود.
علـت تعویـض جداول قدیم؛ فرسـودگی جـداول و
شـیب کم مسـیر و مسـدود شـدن حدود نیمی از
مسـیر توسـط پلهای غیر اسـتانداردی که توسط
سـاکنین سـاخته شـده بودنـد و پـروژه بصـورت
مداوم فعـال بوده و بر اسـاس برنامـه زمانبندی در
حال اجراسـت.

آب جذب خاک میشود و بوی گند نمیگیرد .یکی دیگر
در ادامه گفت :پیمانکار در حین کار با بیل ریشه درختان
را درآورده و اهالی محل تا جایی توانستهاند خاک مجدد
پای درخت ریختهاند ،ولی هنوز تعداد زیادی درخت
ریشههایشان در هوا مانده است .تازه این سیمانی هم
که زده اند۲۴ساعت آب ندادهاند االن مثل خاک پودر
میشود و چند مرتبه که ماشین به آنها بخورد کنده

میشوند.
از لحاظ بهداشتی ،ترافیکی ،فرهنگی ،اقتصادی و غیره
این پروژه مشکل اساسی دارد .دیگر همشهری ساکن
در این خیابان ماشین خود را در پارکینگ منزلش
نشانم داد و گفت :اینقدر پروژه کند است که ۴۰روز
است بدون ماشین زندگی میکنم چون نمیتوانم آن
را بیرون بیاورم.
او ادامه میدهد ما بابت پلهای در مغازه یا محل
زندگیمان هزینه کردیم دیگر با این اوضاع نمیتوانیم
از این پلها استفاده کنیم.
این خیابان هیچ نیازی نداشته که به این وضع در
بیاید .یک خیابان نیمه صنعتی است و پر از نیروهای
خدماتی است مثل خیابان امام نیست ،پس رفت و آمد
بیشتر است یک ماشین چطوری اینجا دور بزند؟ این
تنها جزیی از مشکالت عینی این پروژه بود و باید دید
بعد از اولین بارندگی چه اتفاقی رخ میدهد و یا اینک
تکلیف این درختان چه میشود.
طی تماسی که با یگانه ،معاونت عمران شهرداری
سیرجان داشتهایم ،وی گفت :در خیابان غفاری ما
هیچ کاری به درختان نداشتهایم و داخل خیابان کانال
زدهایم امکان ندارد آسیبی به درختان وارد شود و
حاضرم شما را به همراه کارشناس جهت بررسی به
محل ببرم .قرارداد پیمانکار ما این بوده است که هیچ
گونه کاری به فضای سبز نداشته باشد و اینکه میگویید
درخت از ریشه در آمده است را من هیچ اطالعی ندارم.
وی میگوید :شما میگویید درختان آسیب دیدهاند
من میگویم ،ندیدهام ،تعداد اندکی از درختان که قبال
خشک شده بودند هنگام اجرای کانال حذف گردیدند
و برای درختان سالم هیچ مشکلی پیش نیامده است.
یگانه میگوید :یک درخت ارزشش بیشتر از جدول و
سنگفرش است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد پیمانکار
جریمه میشود .علت تعویض جداول قدیم؛ فرسودگی
جداول و شیب کم مسیر و مسدود شدن حدود نیمی از
مسیر توسط پلهای غیر استانداردی که توسط ساکنین
ساخته شده بودند و پروژه بصورت مداوم فعال بوده و بر

عکسها :سید محسن فروزنده

اساس برنامه زمانبندی در حال اجراست
یگانه در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه در حدود
۱۴۰سانتی متر از عرض این خیابان کم شده و به دلیل
تنوع شغلی در این خیابان کم پهنا باعث ترافیک بیش
از پیش آن شده است آیا شورای ترافیک شهری این
پروژه را عاقالنه میداند گفت :در روش اجرای جدول
قدیم که جداول در دو سمت درختان اجرا می گردید

نیز عرض خیابان حدود 1متر کم می شود و از طرفی
ریشه درختان شدیدا آسیب می دید و بعد گذشت زمان
اندکی مجددا به دلیل رشد و نفوذ ریشه درختان؛ مسیر
مسدود می شد .اما در این روش کمترین آسیب به ریشه
درختان وارد می شود .کانال خیابان امام بصورت روبسته
اجرا گردیده اما این کانال بصورت رو باز است و تنظیف
و الیروبی آن بسیار آسان می باشد

آژانس های مسافربری درون شهری
توسط شهرداری سیرجان
نرخ مصوب سال1400

عنــوان تعرفــــه
نرخ کرایه برای مسیرهای داخل شهر

 100/000ريال

نرخ کرایه از شهرک ها به مرکز شهر

 110/000ريال

نرخ کرایه از شهرک به شهرک بطوریکه متقارن از مرکز شهر

 150/000ريال

نرخ سرویس های برون شهری جاده آسفالت به ازاء هر کیلومتر

 15/000ريال

نرخ سرویس های برون شهری جاده خاکی به ازاء هر کیلومتر

 17/000ريال

نرخ ابطال سرویس (کنسلی) در محدوده آژانس

 30/000ريال

نرخ کرایه ساعتی درون شهری با احتساب  20/000ريال ورودی(فقط برای ساعت اول)

 230/000ريال
 3/000ريال

نرخ توقف بین مسیر به ازاء هر دقیقه

اطالعیه شهـرداری سیرجان

اعالم نرخ نامه مصوب سال 1400

نرخ سرویس های برگشتی  50درصد قیمت رفت محاسبه می گردد.
نرخ کرایه برون شهری از مبدا بصورت کیلومتر محاسبه می گردد.

نکتـه :این نرخ نامه مشمول تاکسی های بی سیم و برخط ( اینترنتی ) می باشد.
از ساعت  12شب تا  5صبح  20درصد به نرخ های فوق اضافه می گردد

صدور فاکتور بابت کرایه دریافتی الزامی می باشد.
نصب برچسب نرخنامه بر روی شیشه جلوی خودرو ( در معرض دید مسافر) الزامی است.
محله های آباده ،دهیادگار و مکی آباد جزو شهرک ها به حساب می آیند.

ظرفیت مسافر  4نفر می باشد
شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونـــه تخلـــف ،مراتب را با مدیر آژانــــس در میان گذاشته
و در صورت عدم پیگیری با شماره تلفن های 4233 6210 :و ( 4233 5800سازمان حمل و نقل) و
یا با تلفن ( 124بازرسی بازرگانی) تماس حاصل نمایند.

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

افزایش
بستریشدگان
کرونا در کرمان و
سه استان دیگر

فردای کرمان :سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به افزایش  ۱۹درصدی آمار بیماران سرپایی
کرونا مثبت در هفتهی گذشته ،گفت« :وضعیت قرمز کرونایی در نوار جنوبی کشور همچنان
در حال گسترش است و استانهای سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،کرمان و بوشهر با افزایش
جدی تعداد بیماران بستری مواجه هستند».وی دربارهی وضعیت بیماری کووید  ۱۹در کشور،
بیان کرد« :در هفتهی چهارم خرداد ماه شاهد کاهش  2.2درصدی در موارد بستری مثبت و
کاهش  8.6درصدی در تعداد فوتشدگان بیماری نسبت به هفتهی ماقبل در کشور بودیم».
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وجود کلر در آب استخر کرونا را از بین میبرد

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه استفاده از کلر در آب استخرها بهترین مادهی ضدعفونیکنندهی ویروس کرونا است
و مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند ،گفت که کلر عنصر شیمیایی مهمی در تصفیهی آب بوده و میتواند ویروس کرونا
را از بین ببرد .دکتر مسعود مردانی با بیان اینکه کلر عنصر شیمیایی مهمی در تصفیهی آب بوده و میتواند ویروس کرونا را از
بین ببرد ،اظهار کرد« :با توجه به آغاز فصل گرما ،بسیاری از افراد از استخرها استفاده میکنند و نباید نگرانی بابت انتقال ویروس
کرونا داشته باشند» .وی افزود« :رعایت فاصلهی اجتماعی در کنار استخر ضروری است ،استخرهای روباز به دلیل گردش هوا بهتر
از استخرهای سرپوشیده بوده و باید جمعیت کمتری در استخر حضور داشته باشند».

ی چند ماجرا؛
پیگیر 

حسام الدین اسالملو

محتوای این نوشته دربرگیرندهی برخی سوژههای
به بنبست خورده است .موضوعاتی که هرکدام برای
خودشان یک سوژه بودهاند اما به یک دلیل روشن
به نتیجه نرسیدهاند .اینکه کسی پاسخگو نبوده و
یا مرجع رسیدگی به مشکل و پاسخ گفتن به افکار
عمومی مشخص نبود و پاسکاری هم که یکی از
مشکالت عمده است در دورانی که موازیکاری به
اوج خودش رسیده.

این میان کسی هم پاسخگوی وقت و هزینهی تلف
شده از مردم نیست و مردم قربانی دعوای راهنمایی
رانندگی و دفترخانههای اسناد رسمی شدهاند.

گرد و غبارزدایی

اراضی صدرزاده یا همه یا هیچکس

دو هفته پیش تعدادی از مالکان اراضی صدرزاده در
شورای شهر جمع شده و نسبت به رفتار تبعیضآمیز
شهرداری اعتراض داشتند .اعتراض از آنجاست که
پس از حل مشکالت حقوقی این زمینها ک گویا با
اینکه دادگاه حکم به نفع خردهمالکان جدید داده با
این حال شهرداری به بعضی از آنها پروانه ساخت و
ساز داده و به برخی دیگر نمیدهد! دلیل این بام دو
هوا نیز برای مالکان معترض مشخص نبود و کسی
هم جواب مشخصی به آنها نمیداد.

پرونده سرقت از بازار به کجا رسید؟

چندین ماه از ماجرای سرقت منجر به قتل در بازار
میگذرد .نباید گذاشت موضوع با غبار زمان دچار
فراموشی بشود زیرا پای امنیت شهر درمیان است.
چرا در شهر مدعی رسانه هیچ کدام از خبرنگاران
حوزهی حوادث پیگیر موضوع نشد تا به مردم اطالع
بدهد که آیا پلیس هنوز پیگیر این پرونده هست و
اگر هست به چه نتایجی رسیده و پرونده در چه
مرحلهای است؟
گفتنیست که چند ماه پیش در آخرین ایستگاه
خبری نیروی انتظامی ،ایراننژاد فرمانده این نیرو
از شناسایی چند متهم در همین باره خبر داد بود.

باغ ایرانی و بودجه کالن از دست رفته

در فضای سبز مجاور بهشت زهرای قدیم سیرجان
و درست نزدیک نقطهای که روزگاری جمعهبازار
برگزار میشد ،قرار بر اجرای پروژهی باغ ایرانی بود.
هم طرح و اجرای آن را شورای سابق مصوب کرده
بود و هم ردیف بودجهی آن مشخص شده بود.
منصور آبیار شهردار سابق سیرجان به عنوان حامی
اجرای این طرح  ،کار را آغاز کرد .کلی پول هزینهی
جدولکشی و خرید و نصب باربیکیوهای سیمانی و
آالچیق و پرچین داده شد.
سپس در جریان آمد و شدهای شهرداری و عزل
و نصبها و با رفتن آبیار ،این پروژه نیز متوقف
شد .انگار باغ ایرانی حیاط خانهی شهردار اسبق
بوده باشد که با آمدن یک شهردار دیگر میبایست
متوقف شود .متوقف شدنش هم به کنار حتا از آن
نگهداری نشد .همهی زیرساختهای آن پروژهی
تکمیل نشده تخریب شد و کلی پول بیتالمال به
باد فنا رفت! چه کسی پاسخگوست؟!

اوقاف سیرجان و تنها مسجد تاریخی

این روزها که بحث تعرض به حریم درخت سرو
کهنسال امامزاده احمد سیرجان است و عملکرد
میراث فرهنگی و اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان
زیر سوال رفته و هیچ پاسخگویی هم از سمت هیچ
کدام دیده نشده ،بد نیست یادآور شویم که اداره
اوقاف سیرجان بار اولش نیست.
پیش از این نیز اداره اوقاف به عنوان متولی
تنها مسجد تاریخی سیرجان در انتهای بازار به
این مسجد تمام گنبدی بیمهری کرده و حتا
در مرمت این بنای تاریخی تمام آجری از سنگ
و سیمان به صورت علنی استفاده کردهاند و
همچنین آجرهای سقف را با رنگی زرد به صورت
مهدکودکی رنگآمیزی کردهاند! همهی این کارها
در سکوت کامل اداره کل میراث فرهنگی استان و
میراث شهرستان اتفاق افتاده و اداراتی که همیشه
نبودن بودجه را بهانه میکنند ،این بار چه توجیهی
داشتهاند وقتی هزینهای برای خرید مصالح و اجرا
شده اما نظر یک کارشناس مرمت آثار تاریخی را
مدنظر قرار ندادهاند که این امر بدیهی را گوشزد
کند و بگوید :نباید ستونهای آجری یک مسجد
تاریخی را بتراشید یا محرابی بی ارتباط با بافت

خبــر

زیرگذر مکیآباد و بودجه میلیاردیئی که دفن شد!

عکس :سید محسن فروزنده

قدیم خود مسجد جایگزین محراب قدیمی کنید!
راهنمایی و رانندگی ابهامات انتقال سند خودرو

با وجود اصرار راهنمایی و رانندگی در کل کشور
مبنی بر اینکه صدور برگ سبز برای خودروها در
جریان تعویض پالک به نوعی انتقال سند نیز به

حساب میآید با این حال دفترخانههای رسمی
همچنان این موضوع را تایید نمیکنند!
در واقع خریدار خودرو اگر به برگ سبز صادر شده
توسط مراکز تعویض پالک قناعت کند و کار انتقال
سند را در دفترخانه نهایی نکند ،بعدها به مشکل

برمیخورد .یکی اینکه فروشنده یا وارثانش هر آن
میتوانند بر روی خودرو ادعا داشته باشند و طرح
دعوی کنند و دیگر آنکه هنگام فروش دوباره خودرو
باز نیاز به پیدا کردن صاحب قبلی خودرو برای
حضور در دفترخانه و پرداخت دوباره مبلغ میشوند.

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

لطفا و
حتما قبل از خرید
قیمت
ها را مقایسه کنید

هس
تعطی
ایام ل و روزاهی جمعه باز تیم

رختکن،جاکفشی

برای پیریزی زیرگذر مکیآباد چند هزینه شده؟
کسی میداند .قطعا پی ریزی یگ پل بزرگ که
بایستی قابلیت تحمل وزن دهها تُن را داشته باشد،
بودجهی میلیاردی هزینه شد .سپس این پروژه با
مشکالتی مثل تصرف و تملک محیط پیرامونش
مواجه شد تا جایی که ناچار پی زیرگذر را زیر
خروارها خاک دفن کردند و به حالت اولش تبدیل
شد!
آیا برای طراحی و تصویب و اجرای این پروژه ،همه
ی جوانب سنجیده نشده بود؟!
چه کسی یا گروهی پاسخگوی پول کالن هدر رفته
در پی ریزی این زیرگذر ناکام است؟

بیش از  100مدل انواع مبلمان راحتی ،کالسیک ،ا ِل و سلطنتی
میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی
تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی
میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد
تلفـن تماس :

09124158001

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

شرایط نقد و اقساط به مدت محدود همگی یکجا  24/500/000 :تومان

کمد لباسی

تشک طبی فنری

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم

دریافت وجه برای
رعایت پروتکلهای
بهداشتی در مدارس
ممنوع است

فردای کرمان :مدیرکل رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش گفت« :دریافت وجه
از خانوادهها برای رعایت شیوهنامههای بهداشتی در صورت بازگشایی احتمالی مدارس
ممنوع است» .وی تاکید کرد که چنانچه مدارس بازگشایی شوند ،وظیفهی رعایت
دستورالعملهای بهداشتی و تامین امکانات مربوط به آن بر عهدهی آموزش و پرورش
خواهد بود و نباید هیچگونه وجهی بابت این موضوع در نظر گرفته شود.

علت تعطیلی جایگاهها ،مشکل تعمیرات است

 ۳شهرستان کرمان قرمز شد

مهر :محمد صادق بصیریگفت :این ستاد به علت مشغله مسئوالن در حوزههای انتخابات تشکیل نشده ولی وضعیت همچنان
شکننده است .وی ادامه داد :هم اکنون سه شهرستان رودبار جنوب ،کهنوج و منوجان قرمز ۱۱ ،شهرستان بافت ،بردسیر،
بم ،جیرفت ،زرند ،سیرجان ،شهربابک ،قلعهگنج ،کرمان ،رفسنجان و عنبرآباد نارنجی و  ۹شهر زرد داریم .معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان بیان کرد :متأسفانه شهرهای جنوبی به علت مراودات با استانهای هرمزگان و سیستان و
بلوچستان همچنان در وضعیت بحرانی به سر میبرند.

شماره 651
 2تیر 1400

گزارشی پیرامون عدم فعالیت برخی جایگاههای  CNGدر سطح شهر؛

هدی رضوانی پور

واقع شدن سیرجان در شاهراه ارتباطی و
حجم وسیع ترددهای درون شهری باعث شده
خودروهای این شهرستان به ویژه تاکسیداران
با معضل بزرگی به نام کمبود جایگاههای CNG
روبرو شوند .از طرفی افزایش تورم و گرانیهای
اقتصادی هم باعث شده تمایل مردم برای
استفاده از گاز به جای بنزین افزایش پیدا
کند که این خود به تقاضای گاز و استفاده از
جایگاههای  CNGدامن میزند .در سیرجان
 ۱۲جایگاه  CNGوجود دارد (ابتدای بلوار
خلیج فارس ،بلوار قائم ،گمرک ،روبروی گمرک،
نجفشهر ،پاریز ،انتهای خیابان ابنسینا ،استوار
و صدرزاده) .از این  ۱۲جایگاه ۳ ،جایگاه که
عرضه کننده بنزین و گاز به صورت همزمان
بودند تعطیل بوده و عم ً
ال از مدار دسترسی
شهروندان خارج هستند و در گزارشی که ۲۲
مرداد  ۹۹در نشریه سخن تازه منتشر شد ،به
بررسی علت تعطیلی این جایگاهها پرداخته
شده بود و انتظار میرفت که پس از گذشت
یک سال این جایگاهها به مدار فعالیت برگشته
باشند .در حالی که اوضاع همچنان همان است
و تغییری ایجاد نشده.

شهر
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و سعی بر آن است که با استانداردسازی
جایگاههای  CNGسطح شهر خطرات
احتمالی ناشی از احتراق این سوخت را به
حداقل برسانیم .بنابراین دو جایگاه مذکور که
در مرحله رفع نواقص میباشند بایستی هرچه
سریعتر به رفع مشکالت موجود بپردازند تا
بتوانند مجدد وارد مدار شوند.
با اینکه یک سال از اعالم نواقص به آنها
گذشته اما همچنان در حال پیگیری این
موارد میباشند و جایگاه دیگر نیز به دلیل
عدم تمایل به فعالیت برای همیشه از
چرخه خارج شده است .حسینی توضیحات
بیشتری در خصوص چگونگی رفع نواقص
دو جایگاه مذکور و مواردی که منجر به این
نقص در جایگاهها شده است ارائه نکرد.
متاسفانه در سیرجان بسیاری از امور با
سرعت بسیار پایین انجام میشود و هر یک
از مسووالن مربوطه در این امور توضیحات
ناقصی پیرامون کندی کار ارائه میدهد .دو
جایگاه مذکور هم که همچنان در مرحله
رفع نواقص به سر میبرند از سال گذشته
که گزارشی مشابه گزارش فعلی در نشریه
سخن تازه منتشر شد و به تعطیلی این
دو جایگاه اشاره کرد ،تا کنون فرصت داشتند که نواقص
موجود را برطرف نموده و مجددا به چرخه فعالیت برگردند
تا شهروندان بتوانند از این جایگاهها برای تامین سوخت
خودروی خود استفاده نمایند و کمتر دچار سردرگمی و
اتالف وقت در صف جایگاههای  CNGبشوند .اما متاسفانه
به دالیل متعدد این جایگاهها هنوز به مدار برنگشتهاند و با
سرعت بسیار پایین در حال رفع نواقص میباشند ،بی آنکه
به نیاز شهرستان برای افزایش جایگاههای سوخت CNG
توجهی داشته باشند و یا اتالف وقت و سردرگمی شهروندان
برای آنها مهم باشد.
به ویژه که این دو جایگاه به گفته رییس شرکت نفت زیر
نظر شهرداری اداره میشوند و این ارگان هر زمان که خود
صالح بداند جایگاههای مذکور را به چرخه بر میگرداند .در
این میان تنها مردم هستند که مجبورند برای تامین سوخت
مورد نیاز خودروی خود دردسرهای بیشتری را تحمل کنند.
مسووالن باید به روند رو به رشد شهرستان سیرجان توجه
بیشتری داشته باشند و نسبت به کمبود جایگاههای سوخت
با توجه به ظرفیت خودروهای شهری اقدام موثری را انجام
دهند .انتظار میرود دو جایگاه مذکور هر چه سریعتر به
مدار فعالیت برگردند تا مبادا یک سال دیگر هم بگذرد و در
گزارش بعدی باز هم از عدم فعالیت این جایگاهها بنویسیم.

بالتکلیفی مردم و جایگاههای همیشه راکد

عکس :سید محسن فروزنده

در گزارش سال قبل جایگاه استوار و دو جایگاه صدرزاده
(بلوار مالک اشتر و روبروی منطقه ویژه  )۱۱۰غیر فعال بودند
که «میر» رییس سابق شرکت نفت دلیل تعطیلی این ۳
جایگاه را رعایت نکردن مواردی که اداره استاندارد تعیین
کرده ،عنوان کرده و گفته بود که با رفع این مشکالت توسط
جایگاهداران؛ جایگاههای مذکور میتوانند به مدار فعالیت
برگردند.
اما در گفتگویی که با سعید بنی اسد آزاد رییس جدید
شرکت نفت انجام شد ،وی علت تعطیلی این جایگاهها را
مشکالت تعمیرکاری عنوان کرده و میگوید :اکثر پمپهای
گاز سطح شهر فعال هستند .یکی دو موردی هم که
غیرفعالاند به خاطر موارد استاندارد تعطیل نیستند.
به عنوان مثال دو جایگاه از شهرداری فعال تعطیل هستند
که مشکل تعمیرات دارند نه مشکل استاندارد .جایگاههای
شهرداری مشکل تعمیراتی دارند و در دست تعمیر هستند
که پس از طی مراحل ضروری و مورد نیاز ،به چرخه
برمیگردند .وی علت تعطیلی جایگاه استوار را نیز چنین
عنوان میکند :عالوه بر دو جایگاه شهرداری ،جایگاه استوار
هم تعطیل است که این جایگاه کام ً
ال جمعآوری شده و دیگر

فعالیت نخواهد داشت.
به همین دلیل برای همیشه تعطیل شده است .این جایگاه
تمایل به ادامه فعالیت نداشت و به جای دیگری واگذار شد.
بنی اسد در خصوص روند فعالیت جایگاههای مربوط به
شهرداری اضافه میکند :دو جایگاه مربوط به شهرداری هم
مراحل تاییدیه استاندارد را دارند پشت سر میگذارند اما
تعطیلی آنها به دلیل مشکالت فنی است .جایگاه صدرزاده
هم سال گذشته غیر فعال بود و حدود  ۶ماه است که به مدار
برگشته و در حال حاضر فعالیت دارد.
رییس شرکت نفت برگشتن جایگاههای مربوط به شهرداری
به مدار را خارج از حوزه نظارتی شرکت نفت میداند و
خاطرنشان میکند :جایگاههای  CNGشهرداری چون
خصوصی هستند در حال انتخاب پیمانکارند تا تعمیرات
مورد نیاز را انجام دهند و شرکت نفت نمیتواند بر روند
فعالیت آنها نظارت داشته باشد .تنها میتوانیم مکاتبات
انجام دهیم .شهرداری زمین را برای این جایگاهها در نظر
گرفته و ما تجهیزات در اختیارشان قرار دادهایم تا بتوانند
فعالیتشان را انجام دهند .بنابراین برگشت دوباره آنها به
چرخه از حوزه نظارتی ما خارج است.

جایگاههای پرخطر نمیتوانند به مدار فعالیت برگردند

در حالی که رییس سابق شرکت نفت به عدم رعایت موارد

استاندارد توسط این جایگاهها و تعطیلی آنها اشاره کرده
بود؛ رییس جدید علت تعطیلی را تعمیرات فنی عنوان کرد.
حسینی رییس اداره استاندارد هم علت تعطیلی را عدم رعایت
موارد استاندارد میداند و در خصوص لزوم رعایت موارد
استاندارد توسط جایگاههای سوخت میگوید :جایگاههای
عرضه سوخت  CNGبا نواقص پرخطر اجازه فعالیت ندارند.
این جایگاهها مشمول استاندارد اجباری هستند و بر اساس
تصویبنامه هیات وزیران وظیفه اداره استاندارد بازرسی
از جایگاهها است تا در صورت مشاهده نواقص ،آنها را به
جایگاهداران گوشزد کند .اگر نواقص بحرانی و مهم باشد به
شرکت گاز اعالم خواهد شد و تقاضای قطع انشعاب گاز
جایگاه داده میشود تا زمانی که شرکتهای بازرسی که زیر
نظر اداره استاندارد فعالیت میکنند رفع نواقص موجود را
تایید نمایند و پس از آن فعالیت مجدد جایگاه شروع خواهد
شد .رییس اداره استاندارد اضافه میکند :برای تامین ایمنی
و حفظ سالمت شهروندان و پیشگیری از خطرات احتمالی
از  ۱۲جایگاه  CNGموجود در شهرستان سیرجان تنها سه
جایگاه غیرفعال است که دو جایگاه در مرحله رفع نواقص و
اخذ تاییدیه استاندارد میباشند.
وی تصریح میکند :بحث ایمنی و سالمت جایگاههای
سوخت کشور از مباحث مهم سازمان ملی استاندارد است

آگهی فراخوان عمومی

شناسایی و ارزیابی پیمانکار
«شماره -00-9خ»

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به « برون سپاری خدمات امور سیستمها و
مخابرات» خود اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های بومی استان کرمان (با اولویت شهرستان
سیرجان) که حداقل دارای دو سال سابقه کار در زمینه نرم افزار ،سخت افزار و شبکه
میباشند دعوت بعمل می آورد حداکثر تا تاریخ  ،1400/04/10نامه اعالم آمادگی خود را به
همراه مدارک زیر به آدرس ایمیل SJS.TENDER1400@gmail.comارسال نمایند.

اسناد و مدارک:

بازخورد

بازتاب یک گزارش

در شماره قبل نشریه سخن تازه مطلبی پیرامون گزارشی از
وضعیت کهنسال ترین درخت سیرجان که در امام زاده احمد
واقع شده و توسط ساخت و سازهای اداره اوقاف و امور خیریه
در معرض نابودی قرار گرفته ،به چاپ رسید اکنون این درخت
در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد انعکاس این خبر در فضای
مجازی با واکنش دوستداران محیط زیست و میراث فرهنگی
روبرو شد .یکی از کارشناسانی که در زمینه حفظ درختان
کهنسال ایران ،تحقیقات و اقدامات پژوهشی انجام می دهد
با ارسال مطلبی اینگونه عنوان کرد؛ درختان نیازمند حریم و
حدودی برای سالم و شاداب ماندن هستند .ریشه درختان درعمق
خاک میزان رطوبت و آب مورد نیاز خود را تا حدی تامین می
کند ولی درختان نیازمند اکسیژن و مواد آلی و میکروارگانیسم
های موجود در خاک می باشند و برای دست یابی به این مواد،
خاک اطراف درخت می بایست نفوذ پذیری داشته باشد.
طبق استاندارد ها هر درخت می بایست حداقل به اندازه
مساحت تاج درخت ،روی زمین محیط خاکی داشته باشد تا
بتواند در اثر نفوذ پذیری آب و هوا به داخل خاک از مواد آلی
بهره مند شود.
در دهه های اخیر برای زیبایی سازی محوطه ها اقدام به سنگ
فرش ،سیمان یا آسفالت نمودن سطح خاک اطراف درختان می
کنند که موجب شده درخت تغذیه مناسبی نداشته باشد و با
رشد درون پوسیدگی و ضعیف شدن از طول عمر آن کاسته شود.
مراحل از بین رفتن یک درخت کهنسال طی چندین دهه صورت
می گیرد و نیازمند بررسی در یک بازه زمانی طوالنی دارد
متاسفانه مقایسه اشتباه بین روند از بین رفتن یک درخت با یک
انسان موجب شده تا ما از مراحل نابود شدن یک درخت آگاهی
خوبی نداشته باشیم.
سرو امام زاده احمد سیرجان با شماره ثبت  517.3با قدمتی
در حدود  1000سال از نماد های طبیعتی استان کرمان و از
آثار ملی طبیعی کشورمان می باشد .این درخت از گونه درختان
دیرزی و با ارزش کشورمان است و بطور متوسط حدودا سالی
فقط  2میلیمتر به قطر آن اضافه می شود .شادابی و سالمت
این درخت نشان دهنده این است که در قرن های گذشته مورد
احترام نیاکان مان در این منطقه بوده است .این درخت برای
دریافت نور خورشید و جریان هوا نیازمند حریم با سازه های بشر
می باشد و حداقل می بایست به اندازه مساحت تاج درخت حریم
خاکی روی زمین داشته باشد.
هفته نامه سخن تازه در شماره های بعد نشریه توضیحات
جعفری؛ رییس میراث فرهنگی را در مورد این درخت کهنسال را
به اطالع خوانندگان نشریه خواهید رساند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
جهت تامین ماشین آالت مورد نیاز و انجام خدمات بارگیری
و حمل بیلت در کارخانه ذوب وریخته گری شماره یک

«شماره -00-7خ»

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به « تامین ماشین آالت مورد نیاز و انجام خدمات
بارگیری ،حمل و انبارش بیلت کارخانه ذوب وریخته گری شماره یک» خود اقدام نماید.
لذا از کلیه شرکت های بومی شهرستان سیرجان که دارایی توانایی مناسب و سوابق مورد قبول می باشند ،دعوت
به عمل می آید حداکثر تا تاریخ  ،1400/04/13پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی ،اسناد و مشخصات
موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی (www.sjsco.irقسمت خرید وفروش -مناقصه ها)
دریافت نمایند.

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...
-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و رزومه ارسالی
باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته(صورتهای مالی سه سال اخیر)
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه
-6دانلود،تکمیل وارسال فرم «خوداظهاری تامین کنندگان» از نشانی اینترنتی  SJSCO.IRقسمت خرید وفروش

شرایـط:

-1محل اجرا؛ شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده شیراز  ،کیلومتر دو جاده اختصاصی گل گهر ،شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

خبــر

مج
ت
م
سی
ف
واحد رخیدخدمات ع جهان والد رجان

اسناد و مدارک:

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...
-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و رزومه ارسالی باید
مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه

شرایـط:
-1محل اجرا؛ سیرجان ،کیلومتر  50جاده شیراز ،کیلومتر  2جاده اختصاصی گل گهر ،کارخانه ذوب و ریخته گری
شماره یک مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مج
ت
م
سی
ف
واحد رخیدخدمات ع جهان والد رجان

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،خیابان نصیری شمالی ،کوچه نصیری ( )25پالک  113کدپستی7813753636 :
تلفن 42202140 :نمابر 42234344 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42234344 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
 15میلیارد دالر نفت آماده فروش ای ران در زمین و دریا
00

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز تخمین ها حاکی از ذخیره  2میلیون بشکه
ای نفت و میعانات گازی آماده فروش ایران در روی زمین و دریا است .برآورد کلی
میزان ذخائر نفت و میعانات گازی ایران حدود  2میلیون بشکه است .رویترز به نقل
از کارشناسان بازار جهانی نفت از آمادگی ایران برای بازگشت سریع به بازار جهانی نفت
همزمان با رفع تحریم های نفتی و بانکی ایاالت متحده آمریکا خبر داده است.
00

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  1400/04/02می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/04/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/04/20

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1400/04/21

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

مناقصه شهـرداری سیرجــان ( نوبت اول )

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

0

 2000005674000046را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهي مناقصــه عمومــي
شمــاره /1400/14ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « انجام عمليات بازسازي منازل سازماني » خود را

۴

و ُرفت و روب معابر و جمع آوری زباله در محدوده منطقه  2شهرداری سیرجان) به شماره

ك

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :انجام عملیات تنظیف

ك

ُرفت و روب معابر و جمع آوری زباله در محدوده منطقه  2شهرداری سیرجان

ك

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات تنظیف و

ك

عضو هیات اجرایی مرکزی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:
شورای نگهبان روز چهارشنبه نظر خود را درباره آمار اعالم شده از سوی وزارت کشور
و میزان مشارکت مردم اعالم میکند .حسینعلی حاجی دلیگانی با اعالم این خبر
گفت :در آخرین جلسه هیات اجرایی مرکزی سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری
آمار وزارت کشور ارائه و بررسی شد .وی خاطرنشان کرد :تاکنون آمار وزارت کشور
اختالف جدی با آمار ثبت شده در سامانه شورای نگهبان نداشته است.

۴

شورای نگهبان امروز نظر خود درباره انتخابات را اعالم م یکند

آگهی شناسایی پیمانکاران
شرکت نظـم آوران صنعـت و معـدن گل گهـر در نظر دارد:

به منظور انجام عملیات پروژه های خویش نسبت به شناسایـی
شرکت های پیمانکاری ذیصالح و توانمند در رشته های مشروحه بند (الف)

ذیل اقدام نماید.

لذا در همين ارتباط از كليه اشخاص حقوقی با تجربه و دارای سوابق کاری مرتبط که تمايل
به همكاري با اين شركت را دارند دعوت مي شود حداكثر تا 10روز پس از تاریخ انتشار این
آگهی مدارك مورد نیاز در بند (ب) به نشاني شهرستان سیرجان – بلوار صفارزاده –نبش

کوچه شماره  13کدپستی  7817819489و تلفن  - 03442255291شرکت نظم آوران  -دفتر
امور قراردادها نزد آقای سعادت ،ارسال نمایند.

(الف) رشته های فعالیت :
.1عمران (سیویل و معماری)

واقع در شهرستان سیرجان از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه

.2ساخت و نصب (اسکلت فلزی و تجهیزات مرتبط سیال)

صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل  5در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نمايد.

.3برق و ابزار دقیق (تامین و تدارک ،نصب و راه اندازی)

لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و

.4مکانیک (نصب و راه اندازی تجهیزات ،تعمیرات اساسی ،تاسیسات مکانیکال)

اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود

(ب) مدارک مورد نیاز:

نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ  1400/4/13در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه
روز دوشنبه مورخ  1400/4/7مقرر شده است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در
رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

۲

آفتاب نیوز :سیدمحمد خاتمی با صدور پیامی به مناسبت برگزاری انتخابات،
گفت :ضمن احترام به اختالف نظرها و التزام به موازین اخالقی باید با تکیه بر نقاط
مشترک در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری ،کوشید تا اختالفات را مدبرانه
حل یا به جانبی هدایت کرد که حاصل آن گشایش افقهای جدید برای توسعه
و پیشرفت ایران ،استقرار و استمرار آزادی و عدالت و مردم ساالری در جامعه و
رضایت و امنیت مردم باشد.

سفيد بود اما طبق قانون باطل اعالم شد.
صاحب آن آرای باطل شده مایيم؛
نمیدانم چرا مدتي است احساس
میكنم توانم براي اداره كردن مملكت
از بسياري از نامزدهاي انتخاباتي بيشتر
است .يا انسانهای قابل ،نامزد رياست
جمهوري نمیشوند و يا اگر میشوند
به هزار دليل پيدا و پنهان رد صالحيت
میشوند .بي آنكه خودم را محك بزنم از
ردصالحيتها ترسيدم و به جاي اينكه
سختيهای نامزد شدن را به جان بخرم،
راه ميانبري را انتخاب كردم و برگه راي
را برداشتم و نام خودم را در آن نوشتم؛
در سوداي رياست جمهوري بودم اما
طبق قانون راي من باطله اعالم شد.
صاحب آن آرای باطل شده ماییم؛
وقتي مناظره ها را نگاه میكرديم
وهريك از نامزدها ديگري را به حيف
ی و ثروت كشور
و ميل سرمايه عموم 
متهم میكرد؛ خيلي سريع و ساده به
اين نتيجه رسيديم كه تا اين لحظه
سالمترين فردي كه كسي نتواند دنبالش
حرف وحديث در بياورد و به دزدي
وخيانت متهم باشد ،خود ما هستم.
رفتيم پاي صندوق راي و نام خودمان را
نوشتيم اما طبق قانون باطله اعالم شد.
صاحب آن آرای باطل شده ماییم؛
درد داريم و دراين سالها كسي نبود كه
حرفهای ما را خوب گوش كند؛ همه
خوب حرف میزنند .خودم به خودم
راي دادم تا همدرد خودم باشم و با
خودم بسوزم .اما راي من طبق قانون
باطله اعالم شد.

صاحب آن آرای باطل شده ماییم؛
امروز كه انتخابات تمام شده است و
آرای شمارش شده و مشخص گرديده
ه آرای من در مجموع از تمام سه
نامزد ديگر بهتر است و در كل كشور
در جايگاه دوم قرار گرفته ام و حتي در
برخي شهرهاي بزرگ مانند كرج رتبه
اول داشته ام و تعداد آرای باطل شده
از منتخب اول شوراي اين شهر بسيار
باالتر بود؛ ديگر من به خودم غره شده
ام .مثال با خودم فكر میكنم كه بيش
از اين میتوانم از حقي كه قانون براي
من تعريف كرده است چنان استفاده
نم كه گوش ها حساس تر شوند
وكمیهم از احساس تحقيري كه بر
وجودم سنگيني میكرد بكاهم .من
با دادن راي باطله میتوانم به مثابه
مقاومت مدنی"خشونت پرهیز" عمل
نم وصداي خود را رساتر به گوش
مسوولين برسانم.
صاحب آن آرای باطل شده ماییم؛
جمعيت میلیوني كه آرای آنها به
صندوق ريخته شد ،صداي فريادشان
متر از سكوت  ۳میلیون آرايي نبود
ه درصندوق ریخته نشد .بايد براي آنها
چاره اي انديشيد وگرنه بعيد نيست يك
روز به رتبه باالتر صعود كنند.
نظام سياسي وانتخابات در ايران
قبل از آنكه به انسداد وبن بست
امل برسد بايد جمعيت قهركننده با
صندوق وهمچنين صاحب آرای باطله
انتخابات را درك كند و مطالبات آنها را
غيرمشروع نداند.
ك

خاتمی :نباید در کمک به رئیس جمهور منتخب
کوتاهیکرد

عصر ایران ،سجادبهزادی( -بازنشر
این مطلب الزاما به منزله تایید دیدگاه
نویسنده از موضع سخن تازه نمیباشد)
نزديك به ميليون ويا به عبارتي ۱۳
درصد كل آرای ريخته شده به صندوق
انتخابات رياست جمهوري  ۱۴۰۰آرای
باطله بوده واين موضوع توجه محافل
بسياري در داخل وخارج از كشور را به
خود جلب کرده است*.
آيا اركان قدرت میخواهد با چشم باز
و بينشي حقيقتطلب به اين رقم نگاه
كند؟ آيا اين رقم براي بدنه قدرت در
سيستم جمهوري اسالمیيك "مساله"
است ويا اينكه تنها از جنبه خبري به
آن نگاه میشود ودر نهايت در البه الي
هزاران خبرهاي ديگر فراموش خواهد
شد؟
به باور من سيستم بايد با بينش
غيرايدئولوژيك اين عبارت را چندين بار
بصورت دقيق بخواند؛ " ميليون آرای
باطله متعلق به چه قشرها وطبقاتي از
جامعه است و صاحبان اين آرا چه دردي
دارند؟ "صاحب آن آرای باطل شده
مایيم؛ وقتي احساس كرديم هر بار كه
به فرد مورد نظرمان راي میدهيم هيچ
تفاوتي در زندگي مان ايجاد نمیشود و
گره اي از مشكالت مان باز نمیشود
درمانده شديم .به صندوق راي نزديك
شديم اما سردرگم بوديم و احساس
پوچي میكرديم و نااميدانه ودر همان
لحظه كه تعرفه راي به دست ما داده شد
دستپاچه شديم ،ناگهان تصميم گرفتيم
راي سفيد به صندوق بيندازيم .راي ما
۴

رییسی :ش رایط به نفع مردم تغییر م یکند

ایسنا :حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی در اولین نشست خود به عنوان رئیس
جمهور منتخب گفت :ما باید به عهدی که با مردم بستیم وفادار بمانیم و وفاداری
این است که با همه وجود برای رفع مشکالت پیش رو و باز کردن گره ها تالش
کنیم .با اعتماد به نیروی انسانی به ویژه جوانان و ذخایر ارزشمند کشور ان شااهلل
وضعیت و شرایط به نفع مردم و برای گشایش در زندگی مردم تغییر می کند.

صاحب آرای باطله مایيم!

ك

ایسنا :رییس جمهور در آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی مناطق آزاد تجاری با
بیان اینکه مردم مسولیت بسیار بزرگ سیاسی و اجتماعی خود را در روز جمعه انجام
دادند ،اظهار کرد :ان شاءاهلل به زودی تحریمها برداشته میشود و سرمایهها به سوی
ایران سرازیر میشود و امیدوارم که در دولت سیزدهم شاهد افزایش سرمایهگذاریها
باشیم و مردم بتوانند از نفع و سود آن بهرهمند شوند.

زیبایی بر باد رفته!!!

100

م ها برداشته
روحانی :به زودی تح ری 
و سرمای هها به ای ران س رازیر م یشود

رضا صادقیان -بهارنیوز :طرح برخی شعارها در زمان
تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر
و روستا بسیار عادی به نظر میرسد .اینکه برخی از نامزدها
مجلس با وظایف و حوزه اختیارات خود به درستی آشنا
نیستند چندان جای تعجب ندارد ،به طور مثال :یکی میگوید
در اولین فرصت رییس جمهور را استیضاح میکنم ،دیگری از
هزار شغل میگوید ،یکی میخواهد با سادهترین
ایجاد
روشها ازدواج و زندگی جوانان را سامان بدهد و ...در دوره
تبلیغات کاندیدای شوراهای شهر هم با چنین معضلی روبرو
بوده و هستیم.
نامزدهایی که دقیقا نمیدانند قرار است در شوراهای شهر
و روستا چه اقداماتی را انجام بدهند به یکباره و بدون در نظر
داشتن میزان بودجه شهرداریها شعار آسفالت تمام خیابانها،
نصب چراغ و روشنایی بیشتر در معابر ،ازدواج جواهان و
ایجاد شغل را به رای دهندگان وعده میدهند و ...این همه را
میتوان چشمپوشی کرد؛ چرا که بعضا برخی از چهرههایی که
با شعار استقالل از جریانهای سیاسی ،نفی احزاب و به صورت
شخصی در انتخابات حاضر میشوند ،الجرم رییس ستاد را
یکی از آشنایان دور و نزدیک انتخاب میکنند و برای ارایه
طرح و برنامه و انتخاب شعار انتخابات از دوستان ،فامیل و
فرزندان مشورت میگیرند ،اما این همه در انتخابات ریاست
جمهوری با حاشیههایی همراه خواهد بود.
بسیاری از اقتصاددانان و کسانی که دستی بر قلم دارند
و وضعیت اقتصادی کشور را به صورت نسبی میشناسند،
همچنین استادان دانشگاه و کارشناسان حوزه بورس ،کسب
و کار و مسائل مالی و اقتصادی از نشدن و تحقق نیافتن
برنامههای ارایه شده توسط برخی از کاندیدای ریاست
جمهوری یادداشت نوشتهاند .پرداخت یارانه  45هزار تومانی،
افزایش ارزش پول کشورمان در میان کشورهای حاشیه خلیج
فارس ،ایجاد یک میلیون شغل در سال ،رساندن کشور به
وضعیت توسعه متوازن ،درست کردن بورس در کمتر از سه
روز ،بیمه کردن داراییهای مردم در بازار سرمایه ،ساخت 4
میلیون مسکن در مدت  4سال و ...به راستی منابع مالی این
همه وعده کجاست؟ آیا در کشورمان منابع خاصی وجود داشته
و دارد که نامزدها از آن آگاه هستند و سایرین خبر نداشته
و ندارند؟ مهمتر آنکه؛ اگر این همه قابل تحقق بوده چرا تا
کنون اجرایی نشده است؟ کلیت اینگونه مباحث را نمیتوان
با دادن پاسخهایی از قبیل؛ دولتها قبل نمیخواستند ،عرضه
پیادهسازی اینگونه طرحها را نداشتند ،عالقه به کار نبود و...
به پایان رساند.
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