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پيامك300099004806 :
 هدی رضوانی
فصل بهار و تابستان ،فصل استفاده از
استخرهای مختلف برای کاهش شدت گرمای
هوا و تفریح افراد است .متاسفانه همین استخرها
اتفاقات ناخوشایندی را هم رقم م یزنند و همهساله
شاهد غرق شدن افراد بسیاری درآنها هستیم .یکی
از مواردی که در ماههای گذشته بارها تکرار شده
جان دادن افراد زیادی در استخرهای ذخیره آب
کشاورزی است.
 مالکان استخرها در صورت عدم رعایت
استانداردهابایدپاسخگوباشند
حادثه دلخراش غرق شدن سه نوجوان  10تا
 12ساله در استخر آب کشاورزی روستای ایزدآباد
در اردیبهشتماه یا غرق شدن مادر و کودکش در
استخری درحوالی بلورد قلب هرخوانندهای را به درد
میآورد.نبیاهللحیدرپوررییساورژانسسیرجاندر
خصوص اتفاقاتی ازاین دست میگوید :متاسفانه
سیرجان آمار بسیار باالیی در موارد غرقشدگی
در استخرها به ویژه استخرهای پلیمری که برای
ذخیرهسازی آب کشاورزی استفاده میشود ،دارد.
وی اضافه میکند :از ابتدای سال جاری  ۷مورد
فوتی ناشی از غرقشدگی به مرکز اورژانس گزارش
شده که درصد باالیی از این آمار را کودکان و
نوجوانان به خود اختصاص میدهند .حیدرپور در
خصوصراهکارهایپیشگیریمیگوید:برنامهمرکز
حوادث ،ریشهیابی و بررسی علت اینگونه اتفاقات
و برنامهریزی برای پیشگیری از بروز مجدد حوادث
مشابه است .به همین منظورکارگروه سالمت در
بخش حوادث غیرمترقبه دانشکده علوم پزشکی
ارایه شد .وی خاطرنشان میکند :براساس مصوبات
اینکارگروه مکاتبات الزم با ادارات مربوطه ازجمله
جهاد کشاورزی انجام شد و مقررگردید درکمیته

استخرهای کشاورزی از عید تا کنون  7قربانی گرفتهاند

استخرهای قاتل

بهداشت و درمان شهرستان به این موضوع
به صورت جدی پرداخته شود .حیدرپور
بهترین راه پیشگیری را عدم دسترسی افراد
به ویژه اطفال میداند و میگوید :بهترین راه
برای کاهش موارد غرقشدگی پیشگیری از
ً
خصوصا اطفال به استخرها
دسترسی افراد
به همراه ایمن کردن این استخرهاست.
برای ایمنکردن یک استخرکشاورزی مالک
آن باید حصارمناسب نصبکند .همچنین
بایستی عالیم هشدار دهنده و طنابهای
مورد نیازرا درسرتاسراستخرنصبکنند تا
افرادی که در این استخرها گرفتار میشوند
بتوانند خود را از آن خارج کنند .رییس
اورژانس سیرجان خاطرنشان میکند :بر
اساس قانون تنها به افرادی مجوز ساخت
و بهرهبرداری از این استخرها داده میشود
که استانداردهای ایمنی را رعایت کنند اما
متاسفانه بسیاری از افراد بدون مجوز و
رعایت استانداردهای الزم اقدام به ساخت
استخر در باغهای کشاورزی خود میکنند
که در بسیاری از اوقات حتی مسئولین از
وجود آنها با خبرنمیشوند و عواقب بسیار
بدی را نیزبه همراه خواهند داشت .حیدرپور
در خصوص حوادث دلخراش غرقشدگی
عکس تزئینی است
در استخرها میگوید :دو مورد از حوادثی
که تاکنون اتفاق افتاده دلخراشتربودند؛ مورد اول اتفاقات را برعهده بگیرند.
 شنا در استخر کشاورزی حتی اگر
غرق شدن سه کودک در یک استخر کشاورزی
در ایزدآباد و مورد دیگر غرق شدن مادر و کودک استاندارد هم باشد ،ممنوع است
محمودآبادی رییس اداره جهاد کشاورزی
در استخر در حوالی بلورد بود .مالکان استخرهای
ذخیره آب کشاورزی اگر استانداردهای الزم در درباره نحوه نظارت بر ساخت این گونه استخرها
ً
معموال از استخرهایی که در باغات برای
ساخت این استخرها را رعایت نکرده باشند ،بایستی میگوید:
در مراجع قضایی پاسخگو باشند و عواقب این ذخیره آب ساخته میشوند بازدید به عمل میآید تا

استانداردهای الزم را رعایتکنند اما نباید فراموش
کردکه این استخرها تنها برای ذخیره آبکشاورزی
کاربری دارند و نمیتوان در آنها شنا کرد .وی اضافه
میکند :متاسفانه شهروندان فراموش میکنند
که این استخرها برای استفاده کشاورزی ساخته
میشوند و شنا در آنها به هیچ عنوان مجاز نیست
حتی اگر مسایل امنیتی و حفاظتی آن هم رعایت

شود .استخری که برای شنا استفاده میشود باید
مخصوص اینکارساخته شده باشد و نجاتغریق
هم در محل حضور داشته باشد .وی در خصوص
مدل ساخت این استخرها خاطرنشان میکند :این
استخرها پلیمری هستند و جنس آنها ازپلی اتیلن
است .آب مدتی که در آنها بماند حالت لزج به
خود میگیرد و به حالت صابونی درمیآید .شخصی

که داخل این استخر بیفتد سُ ر میخورد
و نمیتواند به لبه استخر نزدیک بشود که
بخواهد خودش را نجات دهد .حتی اگر
شناگرحرفهای هم باشد به علت لغزشهای
مداوم بعد از نیم ساعت دچار خستگی و
بیحالی میشود .محمودآبادی درخصوص
اقدامات انجامشده برای فوتیهای سال
جاری در استخرهای کشاورزی میگوید:
پس ازاعالم هریک ازموارد فوتی اقدامات
الزم برای بررسی استانداردهای استخرهای
مذکور انجام شد .همچنین یک کارگروه
پدافندغیرعاملنیزتشکیلشدکهبراساس
آن مقرر گردید دستورالعمل استفاده از
استخرهای ذخیره آب کشاورزان به تمامی
ادارات و نهادهای مربوطه و همچنین مالک
آن ابالغ گردد .همچنین به مالکان جهت
استانداردسازی استخرها اخطارکتبی ابالغ
گردید .از طرفی به اداره آب شهری هم
نسبت به ایمنسازی و تعویض دریچههای
مخازن روستایی و نظارت براستانداردسازی
آن ها دستور داده شده تا از این به بعد با
رعایت استانداردهای الزم و محافظت از
استخرهای آب کشاورزی به منظور عدم
دسترسی شهروندان برای شنا درآنها ،جلوی
حوادث مشابهگرفته شود.
 انگارنه انگار 3بچه غرق شده اند!
پدریکی از 3کودکیکه دراستخرآبکشاورزی
ایزدآباد فوت شدند ،به نمایندگی از پدر دو فرزند
دیگر صحبت میکند .او چند وقت قبل از مالک
استخر مذکور شکایت کرده و به نتیجهای نرسیده
است .در این خصوص میگوید :هر  3خانواده از
مالک استخر شکایت کردیم اما هنوز جوابی به

ما ندادند و گفتند عکسهایشان را ببرید آگاهی.
بردیم و تشکیل پرونده دادیم .آگاهی میگوید
پیگیر ماجرا هستیم ولی پرونده ما را به جریان
نمیاندازند .معلوم نیست چه خبر است؟ چقدر
زمان الزم دارند؟ مگر قانون نباید پیگیری کند؟
هیچکس جواب ما را نمیدهد .این پدر داغدار
آهی از ته دل میکشد و ادامه میدهد :به کالنتری،
آگاهی و دادسرا رفتیم .دادسرا گفت جواب را از
آگاهی بگیرید .آگاهی هم کالبدشکافی کرده و
نمونه گرفته ولی جوابی نمیدهد که پرونده در چه
مرحلهای است .او به عدم توجه صاحب استخر
اشارهکرده و میگوید :صاحب استخرانگارنه انگار
که سه تا بچه در استخرش جان دادهاند ،دنبال
زندگی خودش است .استخر پلمپ نشده و دارد از
آن استفاده میکند .به نظرشما نباید یک اخطاربه
این صاحب استخر میدادند؟ سه ،چهار ماه است
ما را حیران و سرگردان کردند .صاحب استخر حتی
نیامد یک تسلیت به ما بگوید و ببیند چه خاکی بر
سرمان شده .بچههای ما که رفتند اما تو را به خدا
حداقل برای دیگرانکاریکنید .این استخرها بدون
هیچ نظارتی ساخته میشوند و مرتب هم قربانی
میگیرند ،بدون اینکه دل مسئوالن به درد بیاید و
برای جلوگیری ازاین حوادثکاری بکنند.
هفت فوتی در  5ماه آمار بسیار زیادی برای
یک شهرستان است .شهرستانی که استخر
کشاورزی در آن زیاد است و اگر فکری به حال
این ماجرا نشود چه بسا که شاهد تکرار در
ماههای آتی باشیم .کودکان و نوجوانان زیادی
هستند که به هوای شنا در دام این استخرهای
لغزندهگرفتارمیشوند .باید راه تکراربراین خطر
بست؛ یا با فرهنگسازی ،یا با استانداردسازی ،یا
با توبیخ و اخطارو یا...

این احتمال وجود دارد که برخی والدین دانشآموزان را به مدرسه نفرستند
 ایسنا
معاون پژوهش و برنامهریزی اداره کل آموزشو
پرورش استان کرمان گفت :درباره نگرانی والدین از
بازگشایی مدارس گفت :سهم دانشآموزان در انتقال
بیماری زیاد دیده شده زیرا ذات این ویروس با تجمع
است و ما نیز نگرانی والدین را میدانیم و این احتمال
وجود دارد که برخی والدین دانشآموزان را به مدرسه
نفرستند.
"حسین براهوئی" در ادامه درباره بازگشائی مدارس
در نیمه شهریورماه و نگرانی والدین اظهارکرد :در تاریخ
معاصرچنین وضعیتی مانند شیوعکرونا نبوده و امروز
دیدیم علم تجربی دستهایش را باال برد و نتوانستند

بالفاصله این بیماری را درمانکنند و تاکید برهوشمندی
ویروس است .وی افزود :این مسئله در قانون دیده
نشده بودکه درحوادث غیرمترقبه مدارس تعطیل شود،
تکلیف آموزش چه میشود و با شیوع کرونا ،در آزمون
و خطاکارکردیم زیرا نمیشد آموزش را تعطیلکرد.
وی تصریح کرد ۲۷ :اردیبهشتماه که مدارس
برای رفع اشکال باز شد ،دانشآموزی مراجعه نکرد و
تنها حدود  ۸درصد مراجعه حضوری برای رفع اشکال
داشتیم.
شوپرورشکرمان
معاون پژوهش و برنامهریزی آموز 
با اشاره به اینکه مردم نگران هستند و نگرانی آنها به
جاست،گفت :سه سناریو برای بازگشائی مدارس تعریف

شدهکه دروضعیت قرمزمدارس فیزیکی تعطیل خواهد
بود و کال آموزش در فضای مجازی دنبال میشود .وی
افزود :در ماههای گذشته آموزش از طریق سامانه شاد
دنبال شد که البته این شبکه تا تبدیل شدن به یک
سیستم مدیریتی فاصله دارد و در فضای مجازی دارد
کارمی شود.
براهوئی با اشاره به تالش برای بومیگرایی در
آموزشهای فضای مجازی درکشور بیان کرد :عملکرد
آموزش و پرورش در بازگشایی مدارس تابعی از ستاد
ملیکرونا است .وی بیانکرد :دروضعیت زرد آموزش
مدارس ترکیبی خواهد بود به این نحو که برخی
دروس با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در مدارس و

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای

خرید یک دستگاه کامیون دهچرخ (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید یک دسـتگاه
کامیـون دهچـرخ) بـه شـماره  2099005674000037را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویـت قبلی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/13میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
چهارشـنبه تاریـخ 1399/05/22
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/06/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1399/06/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید چراغ  LEDخیابانی جهت
بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی و بلوار نماز (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجـرای
روشـنایی بلوارهـای شـهرک صـدف) بـه شـماره  2099005674000041را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/20میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریـخ 1399/05/30
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سهشنبه تاریخ 1399/06/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز چهارشنبه تاریخ 1399/06/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

برخی دروس از طریق فضای مجازی دنبال میشود و
در وضعیت سفید اصل با آموزش حضوری است و
کارهای تکمیلی با آموزشهای مجازی دنبال خواهد
شد.
معاون آموزش و پرورش استان کرمان گفت :خیلی
از الزامات ایجاد شده و معلمان باید به تجهیزات روز و
وسائل ارتباطی مجهزشوند و دانش داشته و همچنین در
قالب ماده  ۶۹برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات باید
پای کار آمده و بسته فراهم کند .وی اظهارکرد :سالمت
دانشآموزان اولویت اصلی ماست و هر جایی سالمت
دانشآموزان به خطربیفتد ،به تبعیت ازستاد ملیکرونا
تصمیمگیریمیکنیم.

براهویی در ادامه گفت :در جنوب استان تعدادی از
همکاران فرهنگی ما به کرونا مبتال شده و درصد ابتالء
تابعی از مبتالیان جامعه است زیرا در آموزشوپرورش
مراجعات زیاد است .وی در بخش دیگری از سخنانش
درباره تعداد مدارس با یک دانشآموزبه ایسناگفت :در
شهرستان شهربابک یک مدرسه با یک دانشآموزداریم و
بیش ازسه مدرسه باکمتراز ۱۵نفردانش آموزدراستان
فعال است .براهویی با اشاره به اینکه ما وظیفه داریم
آموزش ارائه بدهیم ،بیان کرد :مدارس کم جمعیت
زیاد داریم و  ۷۱۰مدرسه یک تا  ۱۰نفره در استان کرمان
فعال است .وی بیان کرد ۱۰۰ :کالس درس در  ۱۸ماه
آینده درکرمان ،رابروگلباف احداث میشود و هنوزکم

است و پیگیرهستیمکه ظرفیت را باال ببرند و تراکم را
تا حدودی کنترل کنیم و از سوی دیگر به نیروی انسانی
نیازداریم.
معاون اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
گفت :در استان کرمان  ۴۲۰۰نفر معلم کمبود داریم که
تالش میشود به روشهای مختلف از جمله استمرار
خدمت بازنشستگان ،به کارگیری نیروهای نهضتی و
شرکتی ،اضافهکارنیروهای رسمی جبران شود و امسال
 ۱۵۰۰نفر از نیروهای نهضتی و شرکتی به کارگرفته شده
و البته استخدامی داریم و فارغالتحصیالن دانشگاه
فرهنگیان نیزآغازبهکارمیکنند و سعی میکنیمکمبود
نیرو راکنترلکنیم.

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای

خریدیکدستگاهبیلمکانیکیچرخالستیکی(نوبتدوم)
شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خرید یک دسـتگاه
بیـل مکانیکـی چـرخ السـتیکی) بـه شـماره  2099005674000038را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نمایـد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق
سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/13میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
چهارشـنبه تاریـخ 1399/05/22
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/06/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه تاریخ 1399/06/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایخریدیکدستگاهلودر(نوبتدوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید یک دستگاه
لـودر) بـه شـماره  2099005674000036را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه
پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت
قبلـی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه
محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/13میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
چهارشـنبه تاریـخ 1399/05/22
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/06/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1399/06/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

