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سخنهمشهریان:
ِ
بسیار مهم لطفا با دقت مطالعه فرمایید
خواهشی دارم یه مطلب درباره مراسمها و شلوغیها بگذارین دارن تو خونه باغها عروسی میگیرن کسی توجه نمیکنه ،مراسم عزاداری شلوغ برگزار میکنن کسی پیگیری نمیکنه!️خودم کادر درمان هستم بیایین ببینید جا نیست دیگه مریض بخوابونن
خودممریضشدمبابااینمسئولينچراحرکتینمیکنن؟!مردمدارنمیمیرنیهکاریبکنیدخواهشا،تاکیآخهبعضیازمردماصراردارنتواینوضعیتعروسیبگیرنوعزاداریکنن️،دیشبتوحجتآبادهمهبدونماسکتوهمدیگهمیرقصیدن!! چراپسکسیپیگیرنیست
چرا همه جا بازهست؟ بیمارستان دیگه جوابگو نیست️،از پرستار گرفته تا پزشک دیگه جوابگو نیستن خسته و کوفته شدیم دیگه رمقی باقی نمونده من خودم کرونا مثبت شدم ،اما استعالجی ندادن چون یک روز مرخصی نداریم ،شیفت پشت شیفت
کاشمردمحداقلبهخودشونرحممیکردنبخداازبسشیفتپشتشیفترفتیمخستهشدیم،زنوبچهامرادرستنمیبینموقتیمیرسمازشدتخستگیخوابممیبرهبیدارمیشمبایدبرومشیفت️،بعدطرفمیادتوبیمارستانبدونماسکاصالحالیشنیستبهشونتذکر
میدیم،فحشمیدن،دیگهسیرشدمازخودمواینزندگیبااینشرایطبیماریوخستگیوفشاراقتصادی صاحبخونهفشارآوردهبلندشوخونهکهگیرنمیاداصالکرایهزیر ۳میلیوننیست️والبیایینکادردرمانراببینیدبیچارههادیگهجونیبراشوننمونده،دارونیست،جاندارن
ممنون از پیج خوبتون
ساعتی ده تا مراجعه کننده کرونا میاد خیلی اوضاع خرابه ،خدا فقط بدادمون برسه با این گرونی این اوضاع مریضی ک روز به روز بدتر داره میشه ،فقط اتوبوس های معدنی را تشریف ببرید بررسی کنین.

خبر

گزارش دو نشست این هفته شورای شهر سیرجان؛
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دغدغههای عمرانی سرپرست شهرداری



گروه خبر :پیش از ظهر روز دوشنبه هفته جاری
سومین نشست شورای شهر ششم به طور علنی
تشکیل شد .نشست دوم پیش از این یک روز قبل
به منظور تعیین کمیسیونهای شورا و مشخص
کردن مسئولیتها و اعضای هر کمیسیون برگزار
شده بود و طی آن کمیسیونهای عمران ،امالک،
فرهنگی ،برنامه و بودجه ،خدمات شهر و نظارت
مشخص و مسئول و دیگر اعضای هرکدام مشخص
گردید و نماینده شورا در سازمانهای شهرداری و
کمیسیونهای شهرداری نیز انتخاب شد که طی
آن :حسن خدامیپور رییس شورا به عنوان نماینده
شورا در سازمان مدیریت پسماند معرفی شد.
حجت کاظمی نماینده شورا در سازمان مدیریت
آرامستانها شد.
اعظم جوان؛ نماینده شورا در سازمان حمل
و نقل بار و مسافر .حمزه صادقی؛ نماینده شورا

در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی ،حجت
کاظمی؛ نماینده شورا در سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهری ،وحید جوان؛ نماینده شورا
در باشگاه فرهنگی ورزشی ،امین صادقی؛ نماینده
شورا در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شهری ،مصطفی اسفندیارپور و اعظم جوان
نمایندگان شورا در کمیسیون ماده  ، 100حمزه
صادقی نماینده شورا در کمیسیون ماده ، 32
حجت کاظمی نماینده شورا در کمیسیون ماده 77
 ،حمزه صادقی نماینده شورا در کمیسیون ماده 7
 ،امین صادقی و حسن خدامیپور نمایندگان شورا
در کمیسیون عالی معامالت ،حمزه صادقی نماینده
شورا در کمیسیون تحویل ،وحید جوان نماینده
شورا در کمیسیون بند  20ماده  ،55وحید جوان و
حمزه صادقی نمایندگان شورا در شورای شهرستان
و امین صادقی و وحید جوان به عنوان نمایندگان

شورا در کمیسیون تقویم امالک معرفی شدند.
نشست روز دوشنبه شورای شهر اما به عنوان
سومین جلسه نیز با حضور تمامی اعضا همراه بود
و سرپرست شهرداری سیرجان برای هماندیشی
درباره مشکالت کلی عمرانی شهر میهمان
شورانشینان شد.
امیر محمد عسکری که پیش از این در نخستین
نشست علنی شورا به عنوان سرپرست شهرداری
انتخاب شده بود ،کارشناس معماری طراحی است
و اجازه نظارت و اجراء از سازمان نظام مهندسی،
کارشناسی دفتر فنی  ،قائم مقامی و معاونت فنی
شهرداری منطقه  ،2دبیری کمیسیون ماده 100
شهرداری و مدیریت منطقه  2شهرداری را در
کارنامه خود دارد.
عسکری با حضور در سومین جلسه شورا مشکالت
کلی عمرانی سیرجان را به طور خالصه برشمرد

و ریز نظرات کارشناسی خود را در هر حیطهی
مربوطه بیان کرد.
شوراییان نیز در پاسخ نظرات مشورتی خود را با
او درمیان گذاشتند.
یکی از مسائل مطرح شده توسط سرپرست
شهرداری انتقاد به برخی روندهای سابق بود .از
جمله عسکری در بحث آسفالت و لکهگیری گفت:
«سرعت عمل و زمان انجام این طور پروژههاست.
شهرهای بزرگ نیمه شب خیابان رو میبندن و
فردا صبح آسفالت رو تحویل مردم میدهند .با
کمترین مزاحمت و راه بندان و ترافیک .این کار
شدنی است ولی تا حاال جدی گرفته نشده و
موجبات گالیههای مردمی را فراهم کرده».
عسکری ضمن درخواست این که چنین
پیشنهادی را شورا و شهرداری باید در دستور
کار قرار بدهند ،به زمانبندی پروژهی فاضالب

هم اشاره کرد و خواست که این سرعت عمل به
شرکتهای حفاری کانال فاضالب هم دیکته شود
زیرا به گفتهی سرپرست شهرداری بسیاری از
خیابانها در سالهای اخیر مدت زیادی به خاطر
حفاری فاضالب بسته مانده و بر روانی حمل و نقل
شهری تاثیر منفی گذاشته بوده است.
عسکری گریزی به موضوع سیما منظر شهری
هم زد و دست روی نقطه ضعف سیرجان در

این باره گذاشت و گفت« :تصاویری که مردم در
شهر میبینند نیز مهم است .در بحث این موضوع
ضعیف عمل شده».
دغدغهی دیگر عسکری موضوع آبگرفتگیها در
سطح شهر پس از هر بارندگی بود« :در بارندگی
اخیر سیرجان ،آباده اصال باران نیامد ولی آبهای
سطحی سرازیر شده از باران در مرکز شهر از بلوار
شاهد گذشت و آباده را آب برداشت».

آغاز عزاداریهای محرم و هشدار دانشکده علوم پزشکی سیرجان؛

شرایطکروناحاداست،حادترمیشود

گروه خبر :دیروز (سهشنبه) نشست خبری رئیس و معاونان
دانشکده علوم پزشکی سیرجان با اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست نگرانیها و دغدغههای کرونایی مسئوالن
دانشکده بر هر موضوع دیگری سایه انداخت .نگرانیهایی که با
آغاز محرم و شروع به کار دستههای عزاداری به تنها دلواپسی
مسئوالن بهداشت و درمانی سیرجان تبدیل شده است درحالی
که دولت مسئولیت رسیدگی به این موضوع را از عهدهی شبکه
بهداشت و درمان برداشته و به عهدهی سازمان تبلیغات اسالمی
گذاشته است.
در این نشست دکتر محمدی ،رییس دانشکده علوم پزشکی
سیرجان شرایط کرونا در سیرجان را بسیار حاد اعالم کرد و
گفت« :علیرغم توصیههای بهداشتی به کمتر شدن تجمعات،
رعایت مردم نسبت به گذشته کمتر شده است که در صورت
ادامهی روند ،سیستم بهداشت و درمان در سیرجان فلج
میشود .بنابراین از شرکت در تجمعات حتا جمعهای خانودگی

خودداری کنید».
ولی نگرانی اصلی از شیوع گستردهی گونهی دلتای کرونا در
عزاداریهای محرم را دکتر جهانشاهی ابراز کرد« :ما هم دین
داریم .ما هم مسلمانیم .شیعهایم .مرتد نیستیم .کافر نیستیم
اما خود ائمه هم راضی نیستند که سالمت کل جامعه به خطر
بیفتد .متاسفانه شرایط سختی داریم .تخت خالی در بیمارستان
و اورژانس و آی سی یو نداریم .ظرفیت تختها کامال پر شده و
از طرفی کمبود نیروی انسانی داریم .تخت هم باشد ما پرستار
و بهیا ر و پزشک نداریم .حجم بیماران زیاد است ،کم میآوریم.
وضعیت بحرانیتر شود دیگر از توان ما خارج میشود».
در ادامه سوال رسانهها پیرامون تناقضات در دستورهای
بهداشتی کرونا و نوع همهگیریاش و اینکه چرا بعد از واکسینه
شدن گروههای پرخطر وضعیت سیرجان از قرمز به سیاه
گرایید و این برخالف منطق ریاضی است ،دکتر محمدی پاسخ
گفت« :این به خاطر جدید بودن نوع ویروس است و شناخت

ما از عملکرد آن کم است .بله ابتدا گمان میشد ضدعفونی
مهمتر است .دست به سطوح نمیزدیم و کل شهر را ضدعفونی
میکردیم اما االن نسبت به عملکرد ویروس آگاهتر شدهایم .این
هم که چرا بعد از واکسیناسیون گروههای پرخطر شرایط بهتر
نشد میتواند به این ربط داشته باشد که نوع دلتای ویروس وارد
شده و با نوع قبلی متفاوت است و ویروس آنفوآلنزا مرتب در
حال تغییر شکل است».
اما در واکنش به این سوال که با توجه به تغیر مرتب ویروس
شاید با این شرایط محدودیت هیچگاه به پایان نرسد و نمیتوان
از مردم خواست برای همیشه زندگی را تعطیل کنند ،دکتر
جهانشاهی با عصبانیت گفت« :ویروس کرونا پاندومی است .کل
دنیا را گرفته و درگیر کرده .بازی سیاسی نیست .جان انسانها
در خطر است .ما ضد مذهب نیستیم اما دیروز کوچه حاج
رشید و کوچه نصیری چه خبر بود؟ آیا کسی رعایت میکرد؟
جوان آمده پز بدهد ،آیا ماسک میزند و رعایت میکند که باید

در فضای باز و با فاصله و با ماسک عزاداری کنند؟ هشدار بسیار
جدی است .در انتخابات رعایت نکردیم این شد نتیجه».
دکتر جهانشاهی در ادامه از نیروی بسیج به خاطر در اختیار
گذاشتن  ۲۰نیرو به دانشکده در بحران کرونا تقدیر کرد.
همچنین دکتر موقری در خصوص روند واکسیناسیون
توضیحاتی داد و اینکه در سه مرکز در حال انجام است .موقری
با متانت خاص خود از مردم خواست به شایعات پیرامون بد
بودن واکسن زدن گوش ندهند« :عاقالنه این است که هرکسی

مح
خانواده ترم رضوی نشاط

دم دست ترین واکسن را حاال ساخت هرکشوری که باشد،
بزند».
دکتر موقری همچنین دربارهی تشکیک در درج علت مرگ
بیماران توضیح داد« :بله ممکن است کسی مثل مرحوم میناوند
بیماری دیگری داشته که باعث شده کرونا در او شدیدتر عمل
کند .ما دلیل نهایی مرگ را ذکر میکنیم .بله میناوند کورتون
مصرف میکرد اما اگر به کرونا مبتال نمیشد ،هنوز سالها
امکان زندگی داشت».

شرکت کرمان ریسه(معدن )3

درگذشت سرهنگ اکبر رضوی نشاط را خدمت

از افراد ذیل جهت همکاری

بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از درگاه احدیت برای
آن مرحوم علو درجات و برای شما صبرمسئلت داریم.

دعوت به عمل می آورد:

خانواده رفوزنده

 6نفر راننده کامیون
تلفن:

0913 957 1904
ساعت تماس:

ضایعه درگذشت شــادروان سرهنـگ اکبـر رضوی نشــاط را

از ساعت  ۸:۰۰الی 16:00

خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد متعال
برای آن فقید سعید ،رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان

جوشکـاری سیــار

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

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

09135320842 -09132794372

لولـه کشی زیرکار

نق

دو
ا
ق
س
ا

عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان

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

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

به فضای سبز با تانکر آبرسان) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 2را 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  1400/05/13می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  12:00روز چهار شنبـــه
تاریخ 1400/05/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روز شنبه تاریخ 1400/05/30

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1400/05/31

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 - 41325000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت  دوم )

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

دیدار صمیمانه
فرماندهی انتظامی
سیرجان با پرسنل
سخن تازه

ظهر سه شنبه  19مرداد جناب سرهنگ محمد رضا ایران نژاد فرماندهی محترم انتظامی
شهرستان سیرجان ،جناب سرگرد جهانشاهی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و هیات
همراه با حضور در دفتر هفته نامه سخن تازه با اهداء لوح یادبود روز خبرنگار را تبریک گفتند.
در آغاز این نشست فرمانده انتظامی شهرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی
روز خبرنگار را تبریک گفت و با اشاره به رسالت خطیری که بر دوش خبرنگاران دراین عصر جدید
است افزود :خبرنگاران با اطالعرسانی صحیح و مسئوالنه و به موقع میتوانند از وقوع بسیاری از جرائم
پیشگیری کنند و همکار نیروی انتظامی در بسیاری از موارد باشند.

لیال گلزاری

بنزین؛ مهمترین سوختیست که بر همهی مسایل
اجتماعی و اقتصادی جامعهی ما سایه افکنده و
هر تغییری در آن ،کل محاسبات را تغییر میدهد.
آن ،حساسیتهایی چون نحوهی عرضه و کم
فروشی نقل هر مجلسی شده است .در شهرمان
سیرجان ،از بین جایگاههای سوختگیری که
وجود دارد ،زمزمهی کم فروشی یکی دو جایگاه
سوخت از گوشه و کنار و اعتراض نسبت به این
موضوع به گوش میرسد ،این بحث به خصوص از
زمان افزایش قیمت بنزین ،بسیار پررنگ شده و
در هر محفلی باب صحبت آن باز میشود.
برخی شنیدهها نیز حاکی از آن است که کیفیت
بنزین و ف ّرار بودن آن باعث شده تا دوام سوخت
در باک خودروها کم شود و این امر باعث میشود
تا بنزین با سرعت بیشتری در باک خودروها
مصرف شده و شائبه کم فروشی را تقویت کند.
با بنزین هوا وارد باک میشود

اغلب شکایات در موضوع کم فروشی بنزین از
این قرار است« :همراه با بنزین هوا وارد باک
خودرو میشود .خیلی جالب است که زمانی که
از پمپ بنزین ......بنزین میزنم ،هر چند دستگاه
جایگاه میزان  60لیتر بنزین را نمایش میدهد اما
نشانگر بنزین خودرو پس از روشن شدن ،هنوز
به میزان فول نرسیده و به سرعت این نشانگر
افت میکند .شاید این امر مربوط به دستکاری
در نازل جایگاه باشد و شاید بنزین با هوا راهی
باک خودرو میشود که این موضوع باعث شود تا
با طی مسافت کوتاهی ،نشانگر باک بنزین خودرو
پایین بیاید».
کیفیت بنزین در برخی جایگاهها پایین است

«مطمئنم که کیفیت بنزین در جایگاههای
مختلف متفاوت است ،به این صورت که بنزین
برخی جایگاهها دوام بیشتری در باک دارد و
برخی دیگر به اصطالح زود میپرد .وگرنه چه
دلیل دیگری میتواند داشته باشد که هرگاه از
یک جایگاه خاص ،سوختگیری ماشینم را انجام
میدهم ،زودتر باک خودرو خالی میشود؟»
گاهی پمپچی کمتر بنزین میزند

«گاهی به خاطر شرایط نامناسبی که دارم ،یا
زمانی که همسرم برای سوختگیری به جایگاه
میرود و مجبور میشویم که سوختگیری را به
عهده کارگران جایگاه بگذاریم ،در برخی مواقع
و توسط برخی کارگران پمپچی ،بنزین کمتری

شهر

3

کارمندان بانک ها ،اتوبوسرانی و آتش نشانی سیرجان واکسینه شدند

شماره 658
20مرداد1400

سیرجان خبر :سخنگوی ستاد کرونا سیرجان سیرجان گفت :کارمندان بانک ها ،اتوبوسرانی و آتش نشانی سیرجان واکسینه شدند.
دکتر موقری پور اعالم کرد :بیش از  800نفر از پرسنل زحمتکش بیش از  20بانک و موسسه مالی در سیرجان بر علیه بیماری کووید 19
واکسینه شدند .وی بیان کرد :این عزیزان در بانک های تجارت ،صادرات ،کشاورزی ،رفاه ،ملت ،پست بانک ،ملی ،سپه ،رسالت ،مسکن،
توسعه تعاون ،امداد والیت ،ایران زمین ،سامان ،کارآفرین ،صندوق امید ،گردشگری ،موسسه نور ،پارسیان ،سینا و بانک پاسارگاد مشغول
به خدمت رسانی به همشهریان عزیز هستند .سخنگوی ستاد کرونا سیرجان اذعان کرد :حدود 50نفر از پرسنل سازمان اتوبوسرانی و
حدود  40نفر از پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان نیز واکسن کرونا را دریافت کردند.
کیفیت بنزین در همهی جایگاهها یکسان است

گزارشی از مشکالت مردم با جایگاههای سوخت،

هزینهی از دست رفته و ِ
باک خالی خودرو
تحویل داده میشود اما پول بیشتری میگیرند.
بارها این موضوع مورد بحث و جدل با کارگر
پمپچی ختم شده و جوابی که میشنویم این
است که خودتان بیایید و بنزین بزنید .به نظر شما
این معقول است».

ل برخی
بنی اسد آزاد در رابطه با خرابی ناز 
دستگاههای سوخترسانی در برخی جایگاههای
شهر گفت« :متاسفانه در برخی جایگاهها ،خرابی
دستگاه داریم و این قضیه را قبول داریم اما
بحث قطعات و خریداری و تعمیر آن است که
به دلیل تحریمهایی که وجود دارد در خریداری
این دستگاهها به مشکل برخوردیم و در برخی
جایگاهها ،نازلها و استوپها و تلمبهها و دیگر
قطعات خرابی داریم ،این موضوع را قبول داریم و
باید منتظر بمانیم».

نازل دستگاه خراب است و بنزین هدر میرود

با نظارت مداوم شرکت نفت ،کم فروشی به
حداقل رسیده

سرپرسـت شـرکت ملـی پخـش
فرآوردههـای نفتـی ناحیـه سـیرجان
نیـز با بیـان اینکه بسـیاری از مشـکالت
پیـش آمـده در مـورد کم فروشـی بنزین
خـارج از بحث نازلهـا در جایگاههاسـت
از شـهروندان چنیـن خواسـت« :توصیـه
میکنم همشـهریان در زمان سوختگیری
حتمـا از خودرو پیاده شـده و خـود بنزین
بزننـد و یـا حداقل روی ایـن قضیه نظارت
داشـته باشند .

همین دلیل شد که این موضوع را پیگیر شویم.
حتا جایگاه داران هم در این رابطه گفتند« :این

سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ناحیه سیرجان در رابطه با متفاوت بودن کیفیت
بنزین در جایگاههای مختلف سیرجان گفت:
«کیفیت بنزین دارای استانداردهاییست که اگر
از آن تبعیت نشود باعث آلودگی محیط زیست
شده و ادارهی استاندارد وارد عمل میشود .پس
ی شهر
همهی کیفیت بنزین در همهی جایگاهها 
یکسان است و تفاوت در کیفیت بنزین ،از نظر ما
رد شده است».
خرابی دستگاه داریم

«نازل برخی از پمپها در برخی جایگاهها ،خراب
است و بیشتر بنزین هدر میرود و بیرون از باک
خودرو میریزد ،اما متاسفانه نه این نازلها و گاهی
استوپهای آنها را درست میکنند و عالوه بر این
تاوان این هدر رفت بنزین را شهروند باید بپردازد
کمیاین موضوع نامعقول به نظر میرسد.
این موضوعاتیست که موجب گالیه شهروندان
شده و از نحوهی سوختگیری در برخی جایگاههای
شهر ،ابراز نارضایتی کنند .و این موضوع بارها و
بارها در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفته و

خبــر

شکایات خود را اعالم کنید

عکس :سید محسن فروزنده

اعتراض به گوش ما هم رسیده است و بارها به
ما گفتهاند .اما اوایل همین هفته از طرف شرکت
نفت ،آمدند و درجه گذاشتند و تست کردند اما
هیچ مشکلی در رابطه با کمفروشی یا خراب
بودن قطعات مکانیکی دستگاهها وجود نداشت
و نمیدانم دلیل این اتفاق و اعتراض رانندگان
چیست؟ این اعتراضات زیاد شده و به همین دلیل
بررسیهایی صورت گرفت و حتا نازلها هم مورد
بررسی مورد تایید بود و مشخص شد کمفروشی
در سیستم توزیع اتفاق نمیافتد.
در واقع نظارت مستمر توسط شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی و سازمان ملی استاندارد و
همچنین غیرقابل دسترس بودن تلمبهها و
قیمتهای هوشمند آن باعث شده تا کمفروشی
در سیستم توزیع و زنجیره فروش بنزین به حداقل
برسد .با این حال با تغییر قیمت بنزین و دو نرخی
شدن آن ،اختالف بین کارگر و مراجعه کننده

بیش از پیش شده است».

سوختگیری وظیفه شهروند است

در این رابطه سرپرست شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ناحیه سیرجان نیز با بیان اینکه
بسیاری از مشکالت پیش آمده در مورد کم فروشی
بنزین خارج از بحث نازلها در جایگاههاست
از شهروندان چنین خواست« :توصیه میکنم
همشهریان در زمان سوختگیری حتما از خودرو
پیاده شده و خود بنزین بزنند و یا حداقل روی این
قضیه نظارت داشته باشند تا مشکالتی از قبیل
کمفروشی کارگران پمپچی پیش نیاید .هر چند
که موضوع سوختگیری به عهدهی شهروند است،
مگر در مواردی که راننده خانم باشد و تمایل به
پیاده شدن نداشته باشد یا شرایط خاصی که
برخی رانندهها به دلیل معلولیت ممکن است
داشته باشند .موضوع سوختگیری توسط کارگر
پمپچی مربوط به سالهای پیش است که

تشویقی به کارگران داده میشد در صورتی که
سوختگیری ماشین را انجام دهند .اما اکنون این
قانون برداشته شده و اگر پمپچی سوختگیری
انجام میدهد به دلیل اخالقی بودن این موضوع
است وگرنه جزو وظایف او محسوب نمیشود».

هر ماه بازرسی انجام میشود

سعید بنی اسد آزاد ،در رابطه با بازرسی از
جایگاههای سوخت به خبرنگار سخن تازه گفت:
«هر ماه به صورت روتین بازرسان این شرکت به
جایگاههای سیرجان سرزده مراجعه میکنند و
دستگاهها را مورد تست و آزمایش قرار میدهند.
این تست از طریق پیمانههای استانداردی به
میزان  20لیتر است که میزان سوختگیری در
تمام جایگاههای سیرجان از طریق آنها مورد
ارزیابی قرار میگیرد .تاکنون چنین موردی در
رابطه با کم فروشی بنزین و اختالفی در میزان
آن مشاهده نشده که بخواهیم با آن برخود کنیم».

سرپرست شرکت ملی فرآورههای نفتی در پایان
از شهروندانی که از این موضوع گالیه دارند برای
شفاف شدن موضوع گفت« :شهروندان معترض
در صورت تمایل میتواند به همراه بازرسان این
شرکت در محل جایگاه سوخت مورد اعتراض
حضور پیدا کنند تا نتیجه را خود رویت کنند
و اگر امکان حضوری آن ،وجود ندارد میتوانند
شکایات خود را از جایگاههای سوخت به تلفن
گویای  09627اعالم تا از طریق سامانه و پایگاه
اطالع رسانی به شکایات شهروندان رسیدگی
گردد و بعد از آن ،با شماره اعالم شده از سوی
فرد شاکی تماس گرفته میشود و به اتفاق شخص
شاکی و با در نظر گرفتن ساعت و تاریخ ،آزمایش
از جایگاه انجام میشود».
فکری به حال بی اعتمادی شهروندان کنید

به هر حال ،متصدیان امر مانند شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی و همچنین سازمان
ملی استاندارد باید فکری به حال بیاعتمادی
مردم نسبت به بنزین و تمام موضوعات حول و
حوش آن داشته باشند زیرا با وجود اطالع رسانی
دایمیباز هم مردم نسبت به کیفیت بنزین و کم
فروشی آن با دیده تردید مینگرند.

شرکت فرآورده های روغنی ایران – فریکو واقع در منطقه ویژه
اقتصادی سیرجان قصد دارد نیروهای مورد نیاز خود را از بین افراد

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر پیرو آگهی مناقصه عمومی ؛

« احداث جاده دسترسی موقت به پارک گردشگری
واقع در منطقه سیاه کوه شهرستان سیرجان»

به اطالع می رساند آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ،ساعت  13:30مورخ 1400/05/31
می باشد .لذا از شرکت های پیمانکاری که دارای حداقل رتبه  3رسته راه و باند می باشند دعوت به
عمل می آیــد جهت اخذ اسنــــاد مناقصـــــه از تاریخ  1400/05/19به سایــــت این شرکـــــت به آدرس
 www.ggz.irمراجعه نمایند.

بومی شهرستان سیرجان از طریق انجام مصاحبه جذب نماید.
متقاضیـــــان می توانند از تاریــــخ درج آگهـــی رزومـــه خود را

حداکثـر تــــا تــــاریخ  1400/05/25به آدرس ایمیل

 ourfactor yinfo@gmail.comارسال نموده و یا به واحد
اداری کارخانه تحویل نمایند

شرایــط عمومـی :

-1اعتقاد به دین مبین اسالم و تابعیت جمهوری اسالمی
-2دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

شرایط شرکت در مناقصه:

-3عدم اشتهار به فساد اخالقی ،نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه
کیفری

_1شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

-4حداکثر سن جهت متقاضیان  24سال می باشد.

_2سپرده شرکت در مناقصه  6،884،602 ،192 :ریال
_3هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

داشته باشند.

ك

 _4ليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

-5دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه

 _5تاریخ بازدید از پروژه :ساعت  10صبح شنبه مورخ 1400/05/23
_6محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجــــــــان_كيلومتر  50محور سيرجــان _شيــــــــراز
شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــر بر تپـــه ،بلـــوك 5

کلیــه رشتــه های فنــی
مقطع دیپلـــم

(شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر)
_7تلفن جهت هر نوع هماهنگي  - 0913 142 0642 :آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

رشکت رفآورده اهی روغنی اریان – رفیکو

طبق تفاهم نامه شهرداری سیرجان و شرکت سنگ آهن گهر زمین؛

بزرگترین باغ ایرانی استان کرمان در سیرجان احداث می شود
صبح روز چهارشنبه  ۱۳مرداد ماه به دعوت
شهرداری از مسوولین شهرستان و همچنین شرکت
معدنی صنعتی گهر زمین ،برای امضا تفاهم نامه فی
ما بین شهرداری و شرکت گهر زمین برای احداث
بزرگترین باغ ایرانی در دفتر شهردار گردهم آمدند.
شهردار سیرجان ضمن خوش آمدگویی به حضار
در خصوص این پروژه بیان داشت :این پروژه از
جمله مهم ترین پروژه های فرهنگی و هنری شهر
سیرجان محسوب میشود و ما با یک حساب ساده
متوجه شدیم چیزی که سیرجان کم دارد مکانی
تفریحی و فرهنگی است برای مردم و گردشگران.
سروش نیا ادامه داد :باغ ایرانی یکی از پروژه هایی
است که در شورای پنجم در دستور کار بود و پس
از جلسات متعدد و با رایزنی هایی که با شرکت
گهر زمین انجام شد توانستیم امروز امضای یک
تفاهم نامه به کار خود رسمیت بیشتری ببخشیم
و به زودی شاهد رقم خوردن اتفاقی بهتر برای شهر
خود باشیم.
وی در خصوص ارقام و اطالعات مالی گفت :شکر
خدا امروزه شهرداری هم از وضعیت خوبی به لحاظ
مالی دارد اما این پروژه چیزی حدود  ۳۰میلیارد
تومان برآورد هزینه شده است و شرکت گهر زمین
در راستای مسوولیت های اجتماعی اش این کار را
برعهده گرفته و چشم انداز خوبی برای این پروژه در
نظر گرفته شده است.
سهراب بهاالدینی ،فرماندار ویژه ی سیرجان در این
مراسم گفت :جای تقدیر و تشکر از اعضای شورای
پنجم است که بدون حاشیه و بحث تا کنون به
وظیفه ی خدمت رسانی خود به شهر و همشهریان

عمل نمودند و و نتیجه اش این شد که شرکت گهر
زمین نیز در راستای مسوولیت های اجتماعی اش پا
در عرصه ی فرهنگی گذاشته تا با احداث باغ ایرانی
گامی مثبت در راستای سطح کیفی فرهنگ و رفاه
همشهریان برداشته شود.
فرماندار ویژه سیرجان افزود :جا دارد تا از مسوولین
نهاد ها و شرکت های مختلف بخواهیم کارهای
صورت گرفته را اطالع رسانی کنند تا آگاهی جامعه
نیز از این اقدامات باال برود.
به عنوان مثال پروژه ی روشنایی شهر از جمله
کارهایی بود که بر عهده یشهرداری و شورا شهر نبود
و از همین رو شرکت گل گهر بانی انجام آن شد.
وی در ادامه بیان داشت :امیدواریم با روی کار آمدن
شورای ششم هم شاهد پیشرفت ،ترقی و ارتقا سطح
عمرانی در سیرجان باشیم و این امر با به کار گیری
نیروهای توانمند و متخصص قطعا امری ممکن
است.
حمایت و کمک های بخش معدن و صنعت نیز
با وجود مدیران بومی تحول شایسته ای پذیرفته
است و بسیاری از کار های انجام گرفته در شهر
از جمله کمک  ۱/۵میلیاردی در زمینه ی مقابله
با کرونا ،خرید ام آر آی ،انتخابات و مدرسه سازی
و دیگر حمایت ها به ویژه در زمینه ی بهداشت و
درمان که از سوی شرکت گهر زمین در راستای
مسوولیت های اجتماعی اش بوده و جای قدردانی
دارد .محمدرضا خضری پور نیز در این جلسه بیان
داشت :شرکت های معدنی در شهرستان فعالیت
می کند در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی
بسیاری از پروژه ها را متقبل شدند که آنجا بدهند

و هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت گهرزمین همه
تفکر دارند وقتی در این شهر فعالیت مهمی انجام
می دهیم باعث شدیم که خیلی مشکالت شهری
مثل بیماری و مهاجرت برای این شهر ایجاد شده
است ،وظیفه خود می دانیم که در پروژه ها که می
تواند برای رفاه شهروندان است ورود کرده و در این
راستا گام برداریم و تا کنون هر نوع کمکی که ستاد
مقابله با کرونا و دانشکده در بحث درمان و پروژه
های دیگر خواستند ،توسط شرکت های معدنی
صنعتی گهرزمین انجام شده است .عضو هیأت
مدیره شرکت معدنی صنعتی گهرزمین با اشاره به
کارهایی که توسط این شرکت تاکنون انجام شده
پرداخت و گفت :تفاهم نامه های با مراکز آموزشی و
دانشگاه های سیرجان امضاء شده است که بتوانیم

اهميت فضاسازی مناسب شهری با توجه به فرا رسيدن ماه محرم
مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان با اشاره به اهميت فضاسازی
مناسب شهری با توجه به فرا رسيدن ماه محرم اظهار كرد انجام تبليغات
محیطی باعث میشود تا همگان فضای ماتم و عزا را درک كنند.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان،
ایشان با اشاره به اهميت فضاسازی مناسب شهری با توجه به فرارسيدن
ماه محرم گفت :انجام تبليغات محيطی ،نصب پرچمهای عزاداری و سياه
پوش كردن شهر باعث میشود تا همگان فضای ماتم و عزا را درك كنند
و آمدن ماه محرم را احساس كنند.
وی افزود :ما بايد در پاسداشت خون اباعبداهلل الحسين(ع) و شهدای
كربال سهيم باشيم .قلیج خانی همكاری شهرداری سیرجان با هيئتهای
عزاداری را از برنامههای اين مجموعه عنوان كرد و ابراز كرد :شهرداری

سیرجان امسال نيز بيش از پيش در راستای تبيين فرهنگ عاشورا و
پاسداشت ايام سوگواری اباعبداهلل الحسين(ع) برنامههايی را جهت زنده
نگهداشتن شور حسينی به انجام میرساند .وی هويتبخشی سيمای
بصری و فضاسازی تبليغی سطح شهر با استفاده از ظرفيتهای موجود
مانند بيلبوردها ،نصب بنر ،پالكارد ،استند با موضوع گراميداشت ايام ماه
محرم و با محوريت پيامهای اباعبداهلل الحسين(ع) ،امام خمينی(ره) و
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ،هماهنگی با مساجد ،هيأت مذهبی و
دستههای عزاداری جهت گرامیداشت محرم با بهرهگيری از ظرفيتهای
مديريت شهری ،پخش تصاوير عزاداری از تلويزيون شهری ،پخش
مداحی از سيستم صوتی در ميدان اصلی شهر ،سياهپوش كردن شهر و
 ...را پارهای از اين اقدامات برشمرد.

از انرژی و پتانسیل و دانش دانشگاه ها در زمینه
های مختلف استفاده کنیم و این کمک ها ادامه
پیدا خواهد کرد .او در خصوص تفاهنامه باغ ایرانی
اضافه کرد :پروژه باغ ایرانی یکی از مواردی است که
به درخواست شورا و شهردار سیرجان مطرح شد
و هیات مدیره شرکت گهرزمین قبول کردند که
در غالب تفاهمنامه تا سقف  30میلیارد تومان در
این پروژه برای رفاه حال شهروندان سرمایه گذاری
را انجام بدهند .در پایان این جلسه ،فرماندار ویژه
شهرستان سیرجان ومحمدرضا خضری پور ،معاون
اداری و پشتیبانی شرکت گهر زمین خداقوت به
پاسخ خدمات ارزنده ی شهردار سیرجان گفتند و
این تفاهم نامه در حضور دو عضو اسبق و منتخب
فعلی شوراشهر امضا و به یکدیگر تقدیم شد.

شهر

4
شماره 658
20مرداد1400

طرح شنواییسنجی
و بیناییسنجی
در استان
اجرا میشود

فردای کرمان :مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت سال گذشته با انجام غربالگری شنوایی و
شناسایی  ۱۱۳نوزاد که دچار اختالل شنوایی بودند با مداخلههایی چون کاشت حلزون و استفاده از
سمعک از ناشنوا شدن قطعی آنها پیشگیری شد .به گفتهی وی ،در طرح پیشگیری از تنبلی چشم نیز
 ۵۰۱کودک دچار اختالل بینایی و  ۸۲کودک دچار تنبلی چشم شدید ،شناسایی شدند که با مداخالت
به موقع از نابینایی آنها جلوگیری شد .وی افزود« :در همهی بیمارستانها و زایشگاهها و  ۳۳مرکز دیگر
در استان به نوزادان خانوادهها در بدو تولد خدمترسانی میکنند تا تست شنوایی آنها انجام شود».

فرهنگ
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ایمنیزایی واکسن رازی  ۸۰درصد است

سخنگوی پروژه کارآزمایی بالینی واکسن «کووپارس» انستیتو رازی درباره مطالعه فاز دو م این واکسن بر افراد دارای دیابت و فشارخون کنترل
شده ،بیان کرد :تاکنون مشکلی در این افراد گزارش نشده است ۵۰۰ .نفر در فاز دومُ ،دز اول و دوم را دریافت کردند و  ۴۰۰نفر هم نوبت سوم را
دریافت کردند .گزارش آنالیز اولیه ما  ۸۰درصد ایمنیزایی را نشان میدهد .خوشبختانه عارضه جدی در افرادی که تحت مطالعه قرار گرفتند نیز
گزارش نشده است و نتایج رضایت بخش بوده است .در فاز اول  ۱۳۳نفر و در فاز دوم  ۵۰۰نفر تحت تزریق قرار گرفتند .وی تاکید کرد :برنامهریزی
ما تا آخر سال تولید  ۱۵تا  ۲۰میلیون ُدز واکسن است .وقتی واکسن فاز یک مطالعه بالینی را با موفقیت به اتمام میرساند و ُدز تزریقی تعیین
میشود ،میتوانیم تولید را انجام دهیم؛ به شرط آنکه فاز دوم و سوم هم تایید شود.

خبر

فاطمه علیاصغر؛ روزنامهنگار پیشکسوت در گفتگوی اختصاصی با سخن تازه:

خبرنگاری ،یک شغل است نه سرگرمی
هدی رضوانی پور

خبرنگاری از جمله مشاغلی است که شاید
خیلی به صورت شغل و حرفه به آن نگاه
نمیشود و متاسفانه نتوانسته جایگاه خود را به
عنوان یک حرفه اصلی همچون مشاغل دیگر
در بین افراد جامعه تثبیت کند .خبرنگاران با
درآمد حداقلی و عدم برخورداری از مزایای
شغلی ،همچون سایر مشاغل و بیشتر بر پایه
عالقه شخصی به این حرفه روی میآورند تا
راویان اخبار و حدیث باشند و بتوانند مشکالت
جامعه را در قالب خبر منعکس کرده و به دنبال
مرتفع نمودن آنها باشند .خبرنگاری یکی از
مشاغلی است که به دانش روز احتیاج دارد و
یک خبرنگار باید همواره در مسیر آموزش و
یادگیری قرار داشته باشد تا بتواند خود را به
بهترین شکل ممکن به دانش تخصصی تجهیز
کند.
شهروند خبرنگاری،
جایگاه خبرنگاری اصلی را مخدوش کرده

در راستای توانمندسازی خبرنگاران شهرستان
سیرجان و به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار،
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اقدام به
برگزاری کارگاههای آموزشی سه روزهای کرد
تا خبرنگاران و اصحاب رسانه سیرجان بتوانند
با اصول حرفهای این شغل بیشتر آشنا شده و
آن را در محیط عملی به کار بندند .یکی از این
کارگاهها دوره کارگاه یک روزه روزنامهنگاری
آنالین بود که با تدریس فاطمه علیاصغر از
خبرنگاران با سابقه نشریات سراسری برگزار
شد.
او که سابقه  ۲۰ساله در حوزه روزنامهنگاری
دارد سالهاست به طور ویژه در زمینه میراث
فرهنگی و گردشگری کار روزنامهنگاری را
دنبال میکند و روز دوشنبه  ۱۸مرداد به عنوان

مدرس
کارگاه
روزنامهنگاری آنالین را برای روزنامهنگاران
سیرجانی برگزار کرد .علیاصغر در گفتگوی
اختصاصی با خبرنگار نشریه سخن تازه پیرامون
فعالیت گسترده رسانهها در شهر سیرجان
میگوید :فع ً
ال نمیتوانم در خصوص فضای
خبرنگاری در سیرجان قضاوت کنم چون باید
این فضا را بیشتر بررسی کنم اما از اینکه شنیدم
در سیرجان فعالیت رسانهها یک بحث جدی
است و مخاطب خود را دارد خیلی خوشحال
شدم؛ چرا که روح رسانه در شهر سیرجان
جریان دارد و اینکه کارگاههای مختلفی
برگزار میشود برای توانمندسازی خبرنگاران و
کسب مهارتهای گوناگون برای ارتقا اصحاب
رسانه؛ اتفاق بسیار خوبی است که امیدوارم در
سیرجان تداوم داشته باشد.
این روزنامهنگار با سابقه با تاکید بر این که
خبرنگاری یک شغل و حرفه است نه یک
سرگرمی ،اضافه میکند :یک مساله اساسی که
من دارم این است که با آمدن شهروند خبرنگاران
بسیاری از مردم و مسووالن فکر میکنند که
چپچینها یا افرادی که صرفاً ادمین هستند
میتوانند کار خبرنگاری انجام دهند .در حال
حاضر با توجه به اینکه مساله شهروند خبرنگار
به صورت خیلی جدی در شبکههای مختلف
داخلی ،خارجی و فضای مجازی مطرح شده؛
این شبهه پیش میآید که کار خبرنگاری یک
کار ساده است و همه میتوانند آن را انجام
دهند در حالیکه خبرنگاری را به عنوان یک
شغل تعریف کردهاند.

خبرنگاری ،یک شغل است نه سرگرمی

وی در تعریف خبرنگاری به عنوان یک شغل
میگوید :در قانون ما خبرنگاری یک شغل و
یک حرفه تعریف شده است .خبرنگار یعنی
کسی که باید آموزش ببیند ،مهارت داشته
باشد و بعد از این که این مراحل را طی کرد
با گردآوری اطالعات کافی پیرامون یک سوژه

بتواند آن را پردازش کند،
تحلیل بنویسد و در قالب
یک وسیله ارتباط جمعی
حاصل کار خود را منتشر
نماید .این تعریف کالسیک
خبرنگار به مثابه یک شغل
است که شهروند خبرنگاری
از این تعریف فرسنگها
فاصله دارد.
این روزنامهنگار حوزه
گردشگری و میراث
فرهنگی انجام کار
خبرنگاری را یک توانمندی
ویژه میداند که همه کس
به آن دسترسی ندارد
و خاطرنشان میکند:
خبرنگاری یک کار حرفهای
است و همه کس نمیتواند
آن را انجام دهد .وقتی
به انواع شهروند خبرنگارها برای انتقال اخبار
اتکا کنیم ،انواع خطاها به وجود میآید؛ انواع
غرض ورزیها اتفاق میافتد و نمیتوانیم از
مسائل شهری تحلیل جامعی در خبر ارائه
دهیم چرا که کار تحلیل یک کار حرفهای و
تخصصی است که تنها از عهده یک خبرنگار
واقعی برمیآید .همچنین با پر و بال دادن
به شهروند خبرنگاران؛ مسووالن به شهروند
خبرنگارها پاسخگو نخواهد بود چرا که جایگاه
خبرنگار در نزد آنها تنزل پیدا میکند و یک
مسوول طبق تعریفات ذهنی قبلی؛ تنها خود
را در قبال خبرنگار واقعی پاسخگو میداند نه
شهروند خبرنگار و متاسفانه این اتفاق بسیار به
ضرر خبرنگاران و جامعه خبرنگاری خواهد بود،
چرا که مرز بین خبرنگاری و شهروند خبرنگاری
تداخل پیدا کرده و سره از ناسره قابل تشخیص
نخواهد بود.
علیاصغر همچنان تاکید دارد که خبرنگاری را

خبــر

باید به عنوان یک شغل و حرفه دید و میگوید:
خبرنگاری یک شغل جدی است و باید تقویت
شود .باید خبرنگار از نظر مالی تامین شود .مثل
هر شغل دیگری باید به خبرنگاری نگاه شود.
یعنی خبرنگار باید از درآمد کافی برخوردار
باشد تا بتواند در برابر انواع وسوسهها و تخلفات
مصون بماند .صفحه فروشی نکند .قلم خود را
حفظ کند و بتواند پایبند به اصول خبرنگاری
حرفهای باشد .چرا که خبرنگاری دارای اصول
اساسی و منشور اخالقی است و خبرنگار باید در
برابر همه این اصول پاسخگو بوده و اگر خطایی
مرتکب شد به آن رسیدگی شود.
وی خاطرنشان میکند :بنابراین خبرنگاری،
حرفهای کامال مشخص و مجزا است که باید
تقویت شود ،گسترش پیدا کند و از جانب
مسووالن حمایت شود و به عنوان یک حرفه به
آن نگاه شود تا خبرنگار بتواند به رسالت واقعی
خود که انعکاس حقایق جامعه است به نحو

احسن بپردازد.
متاسفانه خبرنگاران واقعی و حرفهای در جامعه
ما مهجور ماندهاند و آنطور که باید از توانمندی
و استعداد آنها استفاده نمیشود.
همانطور که این روزنامهنگار باسابقه و مدرس
دورههای روزنامهنگاری عنوان میکند،
خبرنگاری یک شغل است و اهمیت این مساله
باید هم به افراد جامعه و هم به مسووالن
شناسانده شود تا خبرنگاری بتواند جایگاه
واقعی خود را به عنوان یک شغل و حرفه
تخصصی همچون سایر مشاغل پیدا کرده و از
این طریق بتواند به رسالت واقعی خود بپردازد.
اگر خبرنگاری به عنوان یک شغل شناخته شود
و مسووالن برای پرورش نیروهای حرفهای و
مستعد در این شغل برنامهریزی مدونی داشته
باشند ،کار خبر در سطح جامعه به صورت
جدی دنبال خواهد شد و گامی موثر در راستای
تنویر افکار عمومی برداشته میشود.

آغاز ساخت مستند زندگینامه
دکتر علی صادقی در لنگرود

حسین نوذری از اعضای فعال انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی لنگرود از آغاز ساخت فیلم مستند زندگینامه
دکتر علی صادقی  ،پزشک خیر لنگرودی که در سیرجان
زندگی میکرده خبر داد و گفت :فیلمبرداری مستند
زندگینامه دکتر صادقی  ،در راستای همایش نکوداشت
ایشان به همت انجمن مفاخر لنگرود با مشارکت اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،مجمع خیرین سالمت سیرجان
و شرکت توسعه و آهن فوالد با همکاری آقایان مهرداد
محسنی و رضا ملک قاسمی از فیلمسازان شهر سیرجان
در لنگرود آغاز شده است .
وی با اشاره به شخصیت دکتر علی صادقی ،خیر برجسته
لنگرودی ساکن سیرجان ،گفت  :علی صادقی در سال
 ۱۳۰۱شمسی در شهرستان لنگرود بهدنیا آمد .پدرش
معروف به حاج ابوطالب و شغل ایشان عطاری بود و
به درمان بیماران با داروهای گیاهی در شهر لنگرود
میپرداخته است .علی در هفت سالگی مادر خود را از
دست میدهد .دکتر صادقی تحصیالت ابتدایی خود را
در لنگرود و متوسطه خود را در شهر انزلی و رشت می
گذراند و در رشته طب دانشگاه تهران قبول و در 1329
فارغ التحصیل می شود و طی اتفاقاتی برای خدمترسانی
به سیرجان می رود.
نوذری با بیان اینکه «خداوند در قرآن کریم فرموده است
که کسانی که کار خیر میکنند ،خداوند مهر آنان را
در دل مردم میاندازد» ،عنوان کرد  :در سیرجان کسی
نیست که دکتر صادقی را دوست نداشته باشد .دکتر
در سال  1331به سیرجان رفت و به استخدام بهیاری
سیرجان درآمد  .ایشان مدتی در هالل احمر مشغول
فعالیت بود .او به صورت  24ساعته مشغول خدمترسانی
بود و هزینهای از مردم دریافت نمیکرد .ایشان عالوه بر
خدمترسانی در طب در مسائل اجتماعی نیز دست خیر
داشته است .دکتر در سیرجان هر آنچه به دستآورد را
وقف کرد .او محله فقیرنشین آنجا را انتخاب و بیمارستان
امام رضا(ع) سیرجان را افتتاح کرد.
وی با اشاره به اینکه «دکتر فردی فوقالعاده معتقد و
دیندار بود» ،بیان کرد  :وقتی که دکتر در سال  1369به
رحمت خدا میرود ،تشییع جنازهای برای او برپا میشود
که شهرهای سیرجان و کرمان تعطیل شدند  .این مرد
شریف در بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان به خاک
سپرده شد.

 10اثر باستانی،
تاریخی و فرهنگی
کرمان
ثبت ملی شد

فارس :فریدون فعالی از ثبت  10اثر باستانی ،تاریخی و فرهنگی این استان در فهرست آثار ملی کشور
خبر داد و اظهار کرد :این آثار شامل قلعه طبق ،تپه خانم ،تپه میثمآباد ،تپه پاتلی ،تپه حسنآباد شهرستان
عنبرآباد ،خانه قراچهداغی شهر کرمان ،برج سلورد شهرستان بردسیر ،تیمچه علیخان شهرستان کوهبنان،
حمام کران و مسجد اعظم شهرستان سیرجان میشود .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان کرمان افزود :محوطه باستانی میثمآباد در حوزه شهرستان عنبرآباد که به دوره مس و سنگ بر
میگردد و از قدیمیترین آثار مذکور به شمار میرود.
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واکسیناسیونباپیامکجعلی

خبــر

«در چند روز گذشته برخی هم پیامک نوبتدهی وزارت بهداشت را به نام خود تغییر میدادند .این افراد با پیامک جعلی واکسن به مراکز
واکسیناسیون مراجعه و واکسن را تزریق میکردند .از روز یکشنبه جلوی این کار گرفته شد ».سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات
وزارت بهداشت میگوید« :افرادی که به مراکز واکسیناسیون میروند اگر کد ملی آنها در فهرست نباشد ،نمیتوانند واکسن دریافت کنند .فقط روز
یکشنبه جلوی واکسیناسیون  ۴هزار نفر که با پیامک جعلی و دستکاری شده به مراکز مراجعه کرده بودند ،گرفته شد ».بنابراین کسانی که باالی
 ۱۸سال بودند یا جز گروههای اعالمی هستند و یا با جعل پیامک واکسینه شدند.

گفتوگوی سخنتازه با مرد سیرجانی که گربهها را خیلی دوست دارد؛

مغازهام رستوران بینراهی گربههاست
سمیرا سرچمی

هر سال هشتم آگوست روز جهانی گربه است.
روزی برای افزایش آگاهی در مورد گربهها و
کسب اطالعات در مورد راههای کمک به آنها
و محافظت از آنها.
نارون سر به
یک خیابان هست و درختان
ِ
فلک کشیدهای که یکی پس از دیگری در
امتداد خانههای قدیمی کاهگلی عرضاندام
میکنند.
یکی از این درختان آن قدر قدیمی و پر شاخ
و برگ است ،که عصرها سایهاش تا وسط
خیابان را میپوشاند ،همین ویژگی منحصر
به فرد ،این درخت را به یک تفرجگاه تمام
عیار برای گربهها تبدیل کرده است .گربهها
یکی در میان زیر آن دراز کشیدهاند و آنقدر
آرامش خاطر دارند که وقتی از کنارشان
گذر میکنی ،از چیزی نمیترسند ،نگاهت
میکنند و آرامش خود را از دست نمیدهند.
مردی با موهای جوگندمی چند لیوان
پر از آب جلوی گربهها میگذارد تا راحت
تشنگیشان را رفع کنند .تشنگیشان که
برطرف شد نوبت غذاست .مرد ،ظرفی که
درون آن جگر مرغ هست را میآورد و با
آرامش کامل اندازهی یک کف دست برایشان
جگر میریزد.
بعد از این ،مرد وارد مغازهاش میشود تا
کارش را انجام دهد .به او دربارهی مناسبت
روز جهانی گربه میگویم و اینکه تمایل دارم
دربارهی او و عالقهی وصفناپذیرش به گربهها
بنویسم .بالفاصله و بدون هیچ مکثی میگوید
دوست ندارد در این رابطه حرف بزند چون
هجمههای مختلفی به سمتش روانه میشود،
قضاوتش میکنند و چون با این سن هنوز
مجرد است ،پشت سرش صفحه میگذارند!

او از فرهنگ عقب ماندهای میگوید که در
آن گربه را بیصفت و بیحیا میپندارند و اگر
گربهی مشکیرنگ از جلویشان در شود ،آن
را بدشگون میگیرند.
مرد وقتی از اعتقادات این چنینی -که به
گفتهی خودش قینوسی بیش نیستند -حرف
میزند؛ لحنش کمی تند و عصبی میشود.
پیداست که دوست ندارد کسی بگوید باالی
چشم گربههایش گوش است!
برای تک تک گربههای ساکن خیابان مولوی
به خصوص آنهایی که روبروی مغازهی این
مرد مینشینند تا او بیاید ،اسم انتخاب کرده.
برنامهی حضور و غیاب شان را میداند و
خبر دارد چه ساعتی میآیند « .لَته» نام یکی
از گربههاست که مر ِد گربهدوست دربارهاش
میگوید« :از بس به پر و پای آدم میپیچید
این اسم را برایش انتخاب کردم».
به گربهی دیگری اشاره میکند که اسمش
این را مهمو گذاشته است« :چون اگر چشمات
بسته باشد وقتی این گربه صدا میدهد انگار
دارد اسم مهمو را صدا میزند ».یک گربهی
سیاه و تپل زیر صندلی مغازه خواب است.
خواب که نه ،انگار به کما رفته .از بس خوابش
عمیق است .صاحب مغازه میگوید« :اسمش
مادرو است و االن چون حامله است روزی
چند بار میآید و زیر صندلی میخوابد تا
موقع وضع حمل فرا برسد».
از این همشهری میخواهم اجازه بدهد اسم
و فامیلش را در مطلب ذکر کنم .اما مخالفت
میکند چون از قضاوت شدن میترسد و
گالیه میکند که« :مردم بارها من رو شماتت
کردن و معتقدن که این کار در نهایت باعث
مجنون شدنم میشه و مرا راهی تیمارستان
میکند.
در حالی که مغازهی من برای گربهها نقش

عکس :سید محسن فروزنده

یک رستوران بین راهی را دارد .میآیند آب
میخورند ،غذا میخورند ،همین جا هم عاشق
میشوند».
مرد بعد از پایان صحبتهایش یاد گربهای
میافتد که نامش را پهلوون گذاشته بوده.
پهلوون همین چند وقت پیش به خاطر
پیری و سن باال میمیرد .آنقدر پیر که دیگر
دندان هم نداشته .حدود سیزده چهارده
سال هم از عمرش میگذشته.
مرد میگوید گربهها اگر در شرایط خوبی
باشند حداکثر پانزده سال عمر میکنند .او
ادامه میدهد که وقتی پهل ِوون وارد خیابان
میشده سایر گربهها ازش حساب میبردند.
مرد در پاسخ به این پرسش که چطور شد
که به گربهها عالقهمند شده ،میگوید« :چهار

آگهی فراخوان عمومی

شناسایی و ارزیابی پیمانکار
«شماره -00-15خ»

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به « جذب پیمانکار انجام خدمات کنترل کیفی و

حمل شمش فوالدی» خود اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های دارای سوابق مرتبط در این زمینه
دعوت به عمل می آورد حداکثر تا تاریخ  ،1400/05/26نامه اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک
زیر به آدرس ایمیل  SJS.TENDER1400@gmail.comارسال نمایند.
ردیف

ماشین آالت و نیروی انسانی مورد نظر

تعداد

1

لیفتراک  12تن

یک

2

کامیون کشنده

دو

3

بیل زنجیری چنگک دار

یک

4

کامیون ده چرخ

یک

5

وانت دوکابین

یک

6

نیروی انسانی (برشکار وکلیشه زن و آمارگیر و ).......
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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(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.

مجتم

واحد رخیدخدمات ع جهان فوالد سیرجان

پنج سال پیش که مغازهام جای دیگری زد ،تا بیایند غذا بخورند .جالبه که با جابجایی
بود ،وقتی شبها با شاگردم غذا میخوردیم مغازه ،این گربهها هم با ما اومدن!».
به نظر شما نگهداری حیوانات
خانگی به نفع آنهاست یا به
ضررشان؟
نگهـداری حیوانـات خانگـی بـه شـدت بـه
بله به شدت به ضررشون است .در واقع
ضررمـردم اسـت در واقـع ایـن خـودش حیوون
این خودش حیوون آزاریه .حیوون باید
آزاریه .حیـوون باید رهـا و آزاد در طبیعت زندگی
رها و آزاد در طبیعت زندگی کنه و ما
کنـه و ما انسـانها بـا علـم و اعتقاد بـه حیوانات
انسانها با علم و اعتقاد به حیوانات به
اونها غذا بدهیم.
به اونهـا غـذا بدهیم.
مثال من بارها دیدم که گربه با مصرف
دوتا غذای متفاوت که همسایهها
باقیموندهی غذامونو میذاشتیم پای تیر جلوش گذاشتن حالش بد شده .یا مثال یه
برق که گربهها هم بخورند .یکیشان خورد ،نمونه دیگه از اینکه ما انسانها خواسته تا
خوشش که اومد رفت دوستاش رو هم صدا ناخواسته موجب رنج حیوانات میشیم این بود

که پدری اومد و از من خواست که تولهی
یکی از گربهها رو به بچهش بدهم.
گفتم نگهداری از گربه کار راحتی نیست اگر
دیدید حوصلتون سر میره بیاریدش .بردنش
و من بعد توی جوی یکی از خیابونا دیدمش!
که ممکن بود هر لحظه ماشین بزنه بهش.
این تصور درست است که گربهی مادر
وقتی بچههایش را به دنیا میآورد ،یکی
از آنها را میخورد؟
نه .چیزی که میخورد غشای دور تا دور
تولههاست که باعث میشه ضعف و گرسنگی
ناشی از زایمون رو از بین ببره.
به نظر شما این دوره حیوانآزاری
نسبت به گذشته در سیرجان کمتر شده؟
کمتر شده ولی هنوز هم هست .من ظهرها
که از مغازه برمیگردم ،بارها دیدم که زیر
ماشینم پر از سنگ است .پس از اون توی
دوربین مغازه بچههایی رو دیدم که مشغول
سنگ زدن هستند .ما به بچهها یاد ندادیم که
وقتی حیوون دیدن اذیتش نکنن .بلکه گفتیم
گربه سیاه جن هست و تا دیدیم ،باید بسماهلل
بگیم تا از ما دور بشه.
گربهها چه طوری عاشق میشوند و
همدیگر و پیدا میکنند؟
معموال گربههای نر از طریق ادرار قلمرو
خودشون رو مشخص میکنن و از طریق این
قلمرو گربه ماده از طریق حس بویایی یک
گربهی نر رو که قویتر باشه ،انتخاب میکنه.
گربهها سالی دو سه مرتبه باردار میشن.
هر بارداریشان دوماه طول میکشد .بعد از
زایمان توله را به نیش میکشند و میبرنشان
جایی تا بهشان شیر بدهند .مادر تا یک مدت
زمان محدود به تولهها شیر میدهد و بعد
کال رهای شان میکند تا بروند پی زندگی
خودشان و مستقل بشوند.

بازدید سرپرست
شهرداری و مدیران
شهرداری از روند
پیشرفت پرژه ها

سرپرست شهرداری در بازدید از پروژههای در دست اجرای شهرداری سیرجان  ،بر سرعت
بخشی و تکمیل باکیفیت پروژههای نیمه تمام تاکید نموده و اظهار داشت :این روند باید با
قدرت دنبال شود و پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت ها با تمام توان به پیش رود .امیر
محمد عسکری با تاکید بر ضرورت توجه به رفاه شهروندان به عنوان مهمترین وظیفه شهرداری،
تشریح کرد  :از شاخص ترین مولفه هایی که رفاه شهروندی را شامل می شود ،اجرای پروژه
های عمرانی به ویژه طرحهایی با محور روانسازی ترافیک شهری همچنین تامین زیرساخت
های عمرانی است.

برای شروع باید بگویم زباله ها میتوانند به شکل
جامد ،مایع یا گاز باشند و هر کدام از این انواع زباله
نیازمند روشهای مخصوص به خود برای مدیریت
است .مدیریت پسماند شامل همه انواع زباله منجمله
زباله صنعتی و خانگی است .در بعضی موارد زباله
میتواند بر روی سالمت انسان زیانبار باشد وظیفه
مدیریت پسماند جمع آوری زباله ها از سطح شهر،
کاهش اثرات زیانبار زباله بر روی سالمت انسان،
کمک به تمیزی محیط زیست و همچنین زیبایی
شهر است.

ضرورت ترویج فرهنگ تفکیک زباله

آوری زباله هر شب از ساعت  9شب تا  7صبح جمع
آوری زباله ها را از درب منازل در محالت مختلف
جمع آوری می کنند که همشهریان برای جلوگیری
از پاره شدن پالستیک زباله توسط حیوانات بهتر است
نایلون های زباله سر ساعت مشخصی بیرون منزلشان
بگذارند .و در صورتی که به ساعت جمع آوری زباله
نرسیدند؛ زباله هایشان را در مخزن های تعبیه شده در
خیابان ها قرار دهند .جمع اوری پسماندهای خانگی
به تفکیک محالت و به صورت منظم در روزهای زوج
و فرد انجام می شود ذکر این نکته مهم است که
منطقه دو شهری به دو قسمت تقسیم شده است
که زباله مناطق کمربندی شاهد تا مکی آباد ،آباده
و اراضی سعید آباد در روزهای زوج و از کمربندی
شاهد تا خیابان امام تا پلیسراه و شهرک اندیشه و
شهرک سمنگان روزهای فرد جمع آوری می گردد.
و همچنین منطقه یک شهرداری هم چندین مسیر
است از بلوار زندی نیا تا قاآنی روزهای زوج انجام می
شود .از بلوار زندی نیا به سمت کوی سعدی  ،بلوار
والیت هم روزهای فرد انجام می شود .که بر اساس
زمان بندی مناسب شب تا  7صبح جمع آوری توسط
ماسین های زباله کوچه به کوچه انجام می شوند.
۹

برنامه جمع آوری زباله از سطح شهر به چه
صورت است؟
روزانه به طور میانگین حدود  150تن پسماند عادی
و زباله خانگی در سیرجان تولید و توسط  35ماشین
زباله کش جمع آوری می شود ماشین های جمع
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برای تمیز نگه داشتن محله خودتان چقدر اهمیت قائل هستید؟ در مورد شهر محل زندگی تان چطور؟ آیا زندگی در یک شهر کثیف
را دوست دارید یا شهری زیبا و تمیز؟اگر خانهتان پر از زباله و آشغال باشد و همه جا بوی بد بدهد خوشتان میآید؟ فکر میکنید
میتوانید در چنین محیطی زندگی کنید؟ مطمئناً پاسخ همه به این سوال منفی است .هیچکس نمیتواند در محیطی پر از آشغال
و بوی بد زندگی کند .همه ما هر روز خانههایمان ،لباسهایمان ،وسایل ،اتومبیل و از همه مهمتر خودمان را تمیز میکنیم .وقتی
نمیتوانیم در یک خانه کثیف زندگی کنیم ،چطور خواهیم توانست در یک شهر کثیف و نامرتب زندگی کنیم؟ این وظیفه ماست که
شهرمان را تمیز نگه داریم ،نه فقط برای خودمان ،بلکه برای کسانی که برای دیدن شهرمان میآیند و برای نسلهای آینده.

مصاحبه با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری پیرامون وضعیت جمع آوری زباله در شهر؛

گروه شهر

بطور معمول زباله ها شهری به کلیه مواد زائد فساد
پذیر و فسادناپذیر گفته می شود که توسط انسان
ها و با مصرف مواد غذایی تولید می شوند .انسان و
بسیاری از موجودات به شیوه های مختلف زباله تولید
می کنند در حال حاضر از زمان شیوع ویروس کرونا
در سیرجان و استفاده بیشتر از لوازم یکبار مصرف
بطور چشمگیری رو به افزایش است .در روزهای
اخیر با انتقاد شهروندان از رها سازی زباله ها در
سطح شهر روبرو بودیم .در همین رابطه گفتگویی
با ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری انجام
دادیم که در ادامه می آید؛
جناب رضایی برای شروع بفرمایید وظایف
سازمان مدیریت پسماند شهرداری چیست؟

شهر

7

چرا باید شهرمان را پاکیزه نگه داریم

خبــر

تفکیک زباله ها در سیرجان به چه صورت است؟

زباله ها را می توان به دو بخش قابل بازیافت (خشک)
و غیر قابل بازیافت ( تر) تقسیم کرد؛ زباله های تر

۱۵

۹۶

۱۸

بندرعباس زده شد و از همان ابتدا قرار بر اینبود که
این سایت راه اندازی شود تا مشکالت دفن زباله
به روش سنتی برطرف شود و از طرفی شهرداری
بتواند از این طریق تفکیکزباله و بازیافت را انجام
دهد ،اما اینپروژه مانند بقیه پروژه های شهرداری
به درازا کشید و با گذشت سه سال هنوز زباله ها
در سایت قدیم در جاده شیراز تخلیه می شوند در
اینجا الزم میدانم از زحماتی که اعضای شورای
پنجم و دکتر سروش نیا شهردار سابق سیرجان
برای عقد قرارداد مشاور و همچنین پیگیری قراداد
ساخت سوله بازیافت با پیمانکار ،کشیدند تشکر نمایم.
با راه اندازی سایت جدید زباله خیلی از
مشکالت شهرستان حل می شود و آن منطقه
جدا سازی ،کمپوست و بازیافت انجام می شود.
در خصوص جابه جایی سایت زباله باید بگویم
توانستیم واگذاری این مکان را به صورت موقت
بگیریم و برای کارهای عمرانی نیاز به واگذاری دائم
است که پیگیر آن هستیم و کارهای زیادی انجام
دادیم که در حال آماده سازی می باشند اکنون با
ایجاد چاله و پس از تخلیه زباله برروی آن ها خاک
پوشانی می شوند و به صورت استاندارد دفن میشوند.
جناب مهندس در مورد زباله گردها و افرادی
که در زباله ها به جمع آوری مواد بازیافتی می

گردند چه اقدامی انجام شده؟
نمی توانیم با زباله گردها برخورد کنیم آدمهایی که
زبالهگردی میکنند ،در سطح شهر ماشین میشویند،
گل میفروشند و کارهای کاذب دیگر انجام میدهند.
بهزیستی و مراجع قضایی باید در این زمینه ورود
کنند .در این موضوعات شهرداری نمیتواند دخالتی
کند .وقتی زباله در جایی جمع میشوند این افراد
پسماند زباله را جمع و بعدا ً به پیمانکار میدهند
که ما نمیتوانیم این را هم ثابت کنیم و تأکید
میکنم ما نمیتوانیم با زبالهگردها برخورد کنیم.
چرا سطل های زباله بوستان ها و پیاده رو ها
کم است و همان تعداد که هست پالستیک زباله
ندارند ؟
سطل های زباله پارک ها و بوستان ها مربوط
به سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری است
اما پیاده روهایک سطل زباله دارند بر اساس برنامه
تنظیف یک روز در میان نایلون زباله ها در این مکان
ها عوض می شود و هر سطلی که مشکل داشته
باشد تعویض می گردد و جایی که کمبود سطل
زباله است همشهریان اعالم کنند ،تعبیه می کنیم
در پایان اگر صحبتی مانده بفرمایید؟ باید بگویم
تالش سازمان مدیریت پسماند شهرداری جمع اوری
پسماند و زباله ها از سطح شهر است از همشهریان

می خواهم همکاری الزم را با پاکبانان پرتالش شهری
داشته باشند ما تمام تالشمان رضایت همشهریان
و شهری پاک است هر جایی که مردم درخواست
مخزن زباله داشتند سریعا گذاشته شده ولی به
دلیل جا افتادن فرهنگ زباله گذاشتن ساعت نه
شب و جلوگیری از جمع شدن سگ های ولگرد و
جاری شدن شیرابه بزودی این مخازن برچیده می
شوند و همه محالت به اندازه نیازشان مخزن دارند
زباله چیزی است که هر روز تولید می شود و
ک روز در میان جمع آوری زباله داریم
ما هم ی 
و اگر مردم همراهی کنند طبق طرح زوج و
فرد زباله های خود را بیرون بگذارند ما مشکلی
نداریم ولی متاسفانه فراموش می کنند و ساعت
و روزهای اشتباه زباله ها را بیرون می گذارند و یا
باالی ماشین می گذارند که ممکن در مسیر بریزد
وگرنه اگر سر موعد باشد ما جمع آوری می کنیم.
به جز نیروهای خود سازمان پسماند با دو پیمانکار
قرار داد داریم که شبانه روز کار جمع آوری زباله ها
و نظافت معابر را بر عهده دارند که حدودا سالیانه
باالی چهل میلیارد تومان هزینه می شود در پایان
از مردم میخواهم در حفظ نظافت شهر کوشا باشند
و مشکالت خود را از طریق سامانه با ما درمیان
بگذارند.
۱۳۷

شامل زباله های زباله هایی هستند که قابل بازیافت
نیستند .این زباله ها فساد پذیرند و در ماه های
تابستان که مصرف میوه و سبزی بیشتر است ،به
حداکثر می رسد .پس مانده های غذایی مهمترین
قسمت زباله است ،چرا که از یک سو به دلیل تخمیر
و فساد سریع ،بوی نامطبوع تولید کرده و محل
مناسب برای رشد و تکثیر مگس و سایر حشرات
و جوندگان است و از سوی دیگر به دلیل قابلیت
تهیه کود از آن ( کمپوست ) حائز اهمیت است.
زباله های قابل باز یافت (خشک) مانند :کاغذ،
پالستیک ،فلز ،شیشه ،الستیک ،فوم ،پارچه ،چرم،
چوب و هر چیزی که بتواند برای یک مدت طوالنی
بدون تجزیه شدن باقی بماند .جداسازی زباله به
تفکیک زباله های مرطوب و خشک گفته می شود .به
طوری که زباله های خشک می توانند بازیافت شوند.
در سیرجان علی رغم اطالع رسانی متعدد ولی
متاسفانه تا کنون موفق به تفکیک زباله ها نشده
ایم و تفکیک زباله در منازل به خوبی انجام
نمی شود تمام زباله ها اعم از قابل بازیافت و
غیر قابل بازیافت در یک کیسه ریخته می شود
که برای تفکیک آنها مشکالت زیادی داریم .
دلیل قطع ملودی ماشین زباله چسیت؟
عدم همکاری همشهریان که با برخورد بدی که با
رفتگران زحمتکش و ماشین جمع آوری زباله داشتند
تصمیم گرفتیم این ملودی را قطع کنیم و این به ضرر
خود مردم است چون با قطع آنها متوجه زمان عبور
خودروهای زباله کش نمی شوند .
سطل های رنگی که در مکان های مختلف
شهر نصب شدند به چه منظور است؟
در سال گذشته ست سه تایی در سه رنگ
سطل زباله توسط سازمان مدیریت پسماند در
مکانهای مختلف شهر نصب شد که بدلیل عدم
اطالع کافی متاسفانه تعداد معدودی از شهروندان
به این سطل ها آسیب می زنند و تصمیم داریم به
زودی تعداد زیادی ست تفکیک زباله در مکانهایی
که ضریب امنیت باالیی وجود دارند نصب شوند.
در مورد جابجایی سایت زباله بفرمایید؟
سال کلنگ سایت زباله را در کیلومتری جاده

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،چهارراه موحدی ،روبروی داروخانه آریا کدپستی7813713599 :
تلفن 42231335 :نمابر 42231335 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42231335 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
ورود خودروی غی ربومی به مشهد ممنوع

بهارنیوز :دادستان مرکز خراسان رضوی ضمن اعالم اتمامحجت با مسئوالن
و متولیان در این حوزه بیان کرد :با تصویب شورای تأمین استان دیگر هیچ
خودرو غیربومی نباید تا اطالع ثانوی وارد خراسان رضوی و مشهد شود .قاضی
درودی به مدت زمان اعمال این مصوبه هم اشاره و اعالم کرد :ممنوعیت شدید
در ورود به استان و خروج از آن تا زمانی که شرایط کرونایی به حد مطلوبتر یا
همان رنگ نارنجی کرونایی تغییر پیدا کند ادامه خواهد داشت.

دلتا در فضای باز هم منتقل م یشود
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آمل یالریجانی اعتبارنامه رییسی را امضا نکرد

آفتابنیوز :حمید رسایی فعال سیاسی نزدیک به اب راهیم رییسی از عدم امضای
اعتبار نامه ریاست جمهوری حجت االسالم اب راهیم رئیسی توسط آیت اهلل آملی
الریجانی عضو فقهای شورای نگهبان خبر داد .حمید رسایی ،نماینده سابق مجلس
با اشاره به امضا نشدن اعتبار نامه رییسی نوشته است :مطابق تصاویر منتشر شده
در سایت شورای نگهبان ،آقای آملی الریجانی اعتبارنامه ریی سجمهور منتخب را
امضا نکردهاند ،با این کار نه به اعتبار آقای رییسی که به اعتبار خودش لطمه زده.

پیش فروش محصوالت سایپا بدون قرعه کشی

۵

۵

۱۰

۱۸

۸۵

آفتابنیوز :گروه خودروسازی سایپا شرایط طرح جدید فروش و عرضه محصول
خود را اعالم کرد .در طرح جدید فروش شرکت سایپا ،محصول این خودروساز
به بازار عرضه میشوند .در این طرح فروش مشتریان از ساعت صبح مرداد
به مدت ساعت میتوانند به وبسایت فروش محصوالت سایپا مراجعه
کنند و در هنگام ثبت نام ،پیش پرداخت اعالم شده را بپردازند .در این طرح فروش،
محدودیتهای ثبت نام و مراسم قرعه کشی وجود ندارد.

۸۵

آفتابنیوز:عب دالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه پس از نشست با استانداران
س راسر کشور درباره نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی ،عنوان کرد :با توجه به اینکه
در طلیعه ایام محرم ق رار داریم موضوع رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور در
ش رایط خاصی ق رار گرفته است .وزیر کشور افزود :ما هم دغدغه و نگ رانی رعایت این
پروتکلها و هم اهمیت و احت رام مناسک و اعمال ماه محرم را داریم .مردم همیشه
این عزاداریها را به شکل اعتقادی برگزار م یکنند.

۱۴۰۰

۲۴

ایسنا :نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :مجلسی که شعار شفافیت و بهبود وضعیت
معیشتی و کرامت به مردم داد چرا میخواهد بررسی
طرح ساماندهی فضای مجازی را به تاریکی ببرد؟
مجتبی توانگر در جریان جلسه دیروز مجلس شورای
اسالمی به عنوان نماینده متقاضیان درخواست لغو
بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه
قانون
کاربردی در فضای مجازی براساس اصل
اساسی تاکید کرد :بنده با تک تک طراحان این طرح
صحبت کردم و همه این عزیزان از دلسوزان نظام
هستند اما با همفکری که داشتیم مصلحت نیست که
این طرح براساس اصل قانون اساسی بررسی شود.
پیش بینی شده
وی ادامه داد :آنچه که در اصل
مربوط به موارد ضروری است که اغلب دارای اهمیت
باالیی میباشد ،اما طرح حمایت از حقوق کاربران در
فضای مجازی از این اهمیت برخوردار نیست.
از سویی دیگر این طرح هنوز ناپخته است زندگی،
آموزش و کسب و کار بخش قابل توجهی از جامعه تحت
تاثیر این طرح قرار میگیرد .ما نباید یک قرارداد با یک
شرکت خارجی را با ارتباط مردم با اینترنت مقایسه
کنیم .مجلسی که شعار بهبود معیشت و کرامت مردم را
داده است چرا با تصویب این طرح به دنبال ایجاد نگرانی
و دردسرسازی برای مردم است؟
وی اضافه کرد :ما نباید با تصویب این طرح در
کمیسیون مشترک باری بر دوش مردم اضافه کنیم.
برخی از مواد این طرح چنان خام و مخرب است که
تصویب و اجرای آن میتواند اخالل جدی در سازوکار
حاکم بر فضای مجازی ایجاد کند .در این طرح حتی
اهداف طراحان دلسوز آن نیز محقق نمیشود .این طرح
منجر به فرار نخبگان از کشور میشود و اجرای کوتاه
مدت آن نیز آثار زیانباری به دنبال دارد.
مجلسی که شعار شفافیت را داد چرا میخواهد بررسی
این طرح را در تاریکی پیش ببرد؟ ساماندهی فضای
مجازی از اهمیت باالیی برخوردار است اما این طرح
ایراداتی دارد که نیاز به بازنگری اساسی است و اصالح
آن نیز نیاز به مشارکت تمام نمایندگان دارد و لذا این
و در صحن علنی مجلس
طرح باید خارج از اصل
شورای اسالمی بررسی شود.
۸۵

وزیر کشور :م راسم عزاداری محرم برگزار شود

دنبال ایجاد دغدغه برای مردم است؟

۸۵

ایسنا :معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه سویه دلتا در
صورت ثانیه تماس با فرد مبتال منتقل م یشود ،گفت :احتمال انتقال ویروس
دلتا در فضای باز نیز وجود دارد .دکتر ساسان ق ربانیبا اشاره به س رایتپذیری باالی
سویه دلتا ،اظهار کرد :در مورد ویروس قبلی م یگفتیم در صورت دقیقه تماس
با فرد بیمار ،بیماری منتقل م یشود اما در ویروس جدید در صورت ثانیه تماس،
بیماری منتقل م یشود.

عکس :سید محسن فروزنده

مجلسی که شعار کرامت داد چرا به

ایام سوگواری حضرت ابا عبداله الحسین تسلیت باد.

بازارچه اقا ابراهیم

روزی 588؛ آدماند ،عدد نیستند!

عصر ایران؛ مهرداد خدیر -شمار
قربانیان روزانۀ کرونا در ایران از  500نفر
در روز فراتر رفته و امروز (روز نگارش
مطلب) 18 -مرداد  1400خورشیدی-
 588نفر اعالم شد 46 .نفر بیشتر از
دیروز و هر دو را که جمع بزنیم از هزار
بیشتر 162 .نفر از عدد تازه به مربوط به
تهران است.
از روز نخست نوشتیم آمار استان ها
را به تفکیک اعالم کنید .چون ایران
کشور پهناوری است و مردم با عدد و
رقم بهتر میتوانند وضعیت منطقه خود
را متوجه شوند و آمار کلی مشکلی را
حل نمیکند اما گفته میشد استان
پرتلفات زیر انتقاد قرار میگیرد و کم
تلفات یا بی قربانی پیام غیر مستقیم
به دیگر شهروندان است که بیایید.
اینجا امن و امان است یا مردم کمتر
رعایت خواهند کرد و خیال میکنند
ایمن شدهاند و ماسک ها را برمیدارند
و دورهمیمیگیرند و نفس به نفس
میشوند
جدابی بحث تفکیک آماری
هولناکی این عدد ( )588را تنها
هنگامیدرمییابیم که یا یکی از
بستگان و نزدیکان و آشنایان ما خدای
ناکرده درگیر ویروس کووید  19شده
باشد یا خبر درگذشت کسی را که
میشناسیم بشنویم تا بدانیم دیگران نیز
عدد نیستند و هویت و شخصیت دارند.
خدا نکند پیش آید ولی عمق فاجعه
را هنگامیمیتوان دریافت که در ذهن
ما در قالب تصویر نقش بندد.

دو سه هفته پیش هم این حالت
دست داد .فرزند یکی از دوستان
خانوادگی که جوان هنرمندی بود
درگذشت .خبر را که شنیدم تسلیت
گفتم اما دقیقا به جا نیاوردم .منتها
در روزی که اعالم شد سیصد و اندی
درگذشته اند طبعا به عنوان یکی از آنها
ملموس شد .تصویر او در مقابل خانه
شان اما میخ کوب میکرد .یادم آمد
میشناسم و صحبت هم کرده بودیم.
پایم سست شد.
در آغازعدد است .وقتی گویندۀ
خبر ساعت  14ده ،بیست دقیقه بعد
از اخبار تبلیغاتی آمار را اعالم میکند،
با تأسف سری تکان میدهیم .اما کافی
است چند دقیقه بعد باخبر شویم که
یکی از این قربانیان فالن فرد بوده است.
از این پس ،دیگر تنها عدد نیست و اگر
بشناسیم یا نزدیک بوده باشیم درد را با
تمام وجود حس میکنیم و به چشم
عدد نگاه نمیکنیم.
دیشب هم هنگام تماشای فینال
جام حذفی از استادیوم خالی ترسیدم
چون به اندازۀ گنجایش همان ورزشگاه
در این  18ماه هم وطنان ما جان باخته
اند .وحشتناک است .نه؟ پس تصمیم
دیگری باید گرفت.
تعطیلی چند روزه که دوباره مردم
شال و کاله کنند و به سفر بروند تنها
بار کادر درمان را زیاد میکند .شاید
تعطیلی اجباری جدی ترکار ساز باشد
و قفل کردن .با همۀ نفرتی که از قفل و
بستن و دیوار و سانسور و سد دارم در

این فقره شاید مؤثر افتد و با پرهیزی
که از اصطالحات خارجی و باز ناگزیر
میتوان گفت شاید چاره ای جز «الک
داون» نباشد.
 588تنها یک عدد نیست .آدم
بوده اند .چند خانواده درگیرند؟ چه
باید کرد؟

سرعت بیشتر واکسیناسیون و تهیۀ
واکسن از هر جا که امکان دارد و حذف
همه بودجه های غیر ضرور .هر سازمانی
میتواند از خودش شروع کند .حقوق
پرسنل را تأمین کنند و بقیه را به
حساب واردات یا تأمین واکسن واریز
کنند اگر مشکل بودجه است.
تا اوضاع رو به راه است میتوان در
کشتی دربارۀ همۀ امور صحبت کرد اما
توفان که میشود تنها نجات جان افراد
اهمیت دارد و همۀ ما داستان سعدی را
شنیده ایم که مردی نحوی ( زبان دان)
با ناخدا بحث میکرد و او را سرزنش
میکرد که اطالعات دستوری و زبانی
ندارد و میگفت :نیم عمرت بر فناست و
وقتی توفان درگرفت و کشتی شکست و
هر یک باید با شنا خود را نجات میداد
از مرد نحوی پرسید شنا میداند و گفت
نه و پاسخ شنید :تمام عمرت بر فناست.
 588نفر فقط امروز جان باختهاند
و وقتی چنین است هر بحث دیگری
فرعی است و همه را به فنا میدهد.
واکسن ،تعطیل اجباری و الک داون.
شاید این قفل ،قفل کرونا را باز کند! راه
دیگری سراغ دارید؟

آگهي مناقصـــه عمومـــي
شمــاره  /1400/30ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « طراحی ،ساخت  و اجرای  سرسره خشک

در مجموعه دهکده گردشگری » خود را واقع در کیلومتر  20جاده سیرجان -شیراز از طريق برگزاري
مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای سابقه اجرای موضوع مناقصه واگذار نمايد .لذا
متقاضيان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه
و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده
دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  1400/6/3در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي
موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ  1400/5/26مقرر شده است .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

آگهي مناقصـــه عمومـــي
شمـــاره  /1400/27ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « عملیات احداث ساختمان کارگاه خط چهارم

تولید کنسانتره آهن » خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه

صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل  5در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نمايد.
لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و
اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود
نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  1400/6/6در محــل دفتركميسيون

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

روز شنبه مورخ  1400/5/30مقرر شده است .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

                       

0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه

