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درپی حمله  3جوان به خودروها درمجتمع سالمت

 پاسارگاد
روز گذشته عکسها و فیلمهایی
از شکستن شیشهی خودروها در
سیرجان در فضای مجازی دست به
دست شد و باعث نگرانی و اضطراب
مردم شدهاند .این عکس و فیلمها
شکستن شیشهی تعداد زیادی از
ماشینها را نشان میدهد که در
مقابل بلوک  N6شهرک سالمت
پارک شده بودند .یکی از ساکنان
شهرک سالمت به پاسارگاد گفت:
دیشب در حال پارک خودرویم بودم
که ناگهان صدای شکسته شدن
شیشههای ماشینها توجهام را جلب
کرد .خوب که جلو رفتم دیدم عدهای
در یک ماشین در حالی که شمشیر و
قمه به دست دارند در حال شکستن
شیشه ماشینها هستند و همزمان
در حال فحش دادن به فردی به نام...
نیز بودند .او توضیح داد این خودرو
پس از شکستن شیشه تعداد زیادی
از ماشینها با سرعت زیاد از محل
متواری شد .وی افزود :واقعا صحنه
وحشتناکی بود و تابحال چنین
صحنهای ندیده بودم .او معتقد است
براساس حرفهای ضاربین این اتفاق
به دلیل خصومت شخصی با یکی از
ساکنین رخ داده است وی البته تاکید
میکند :البتهممکن استدلیلدیگری
داشته باشد که باید نیروی انتظامی آن
را مشخص کند .وی افزود :ساکنان

سالمت از دیشب استرس زیادی برای
پارک خودروهایشان دارند و با توجه
به اینکه این بلوکها پارکینگ شخصی
و دوربین ندارند استرس و اضطراب
زیادی به ما وارد شده است .از طرفی
مگر میشود عدهای به راحتی بیایند
شیشههای چندین خودرو را بشکنند
و فرار کنند؟ اگر این اتفاق بار دیگر
تکرار شود چه کسی پاسخگو است؟
خسارت مردم را چه ارگانی خواهد
داد؟ و هزاران سوال دیگر که نیروی
انتظامی باید آنها را پاسخ دهد و
بار دیگر امنیت و آرامش را به مردم
برگرداند.
در همین رابطه پلیس امنیت
عمومی از شهروندان سیرجان
درخواست کرده عامالن حمله به
خودروها در مجتمع سالمت را
شناسایی کنند .در این اطالعیه آمده
است :در پی حمله  3جوان به حدود
 8خودرو درمجتمع مسکونی سالمت
سیرجان که حوالی ساعت  12شنبه
شب  18دیماه رخ داده است پلیس
امنیت عمومی شهرستان ازشهروندان
خواسته است که عامالن تخریب
خودروی شهروندان را شناسایی کنند.
همشهریان میتوانند هرگونه اطالع
در این رابطه را به شکل خصوصی
از طریق تلفن 03421834510 :و
 03421834516به پلیس اطالع
دهند.

پلیس امنیت عمومی از مردم
درخواست کمک کرد

محدودیتی درتزریق واکسن دزسوم دراستانکرمان وجود ندارد
 پاسارگاد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به
شیوع سوش اُمیکرون در جهان اظهار کرد:
افرادی که بیش از سه ماه از تزریق نوبت دوم
واکسن کرونای آنها گذشته توصی ه اکید بر
تزریق دز سوم واکسن به آنها داریم و هر نوع
واکسنی شهروندان بخواهند میتوانند تزریق

کنند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش ایسنا حمیدرضا رشیدینژاد عصر
دیروز در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان
کرمان گفت :روند بستری دردو استان همجوار
ما افزایشی است لذا باید رعایت پروتکلهای
بهداشتی و تزریق دز سوم کرونا مورد توجه
بیشتری قرارگیرد.

وی با اشاره به آمار فوتیها در دو هفته
گذشته استان بیان کرد :روند جان باختگان
ناشی از ابتال به کرونا در هفته قبل نسبت به
هفته ماقبلتر آن کاهشی بوده به طوری که
سه روز در هفته گذشته هیچ فوتی کرونایی
نداشتیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ادامه داد :در حال حاضر حدود  ۳۲۰نفر در
بیمارستانهای استانبستریهستند که ۴۶نفر
آنها در ICUو  ۱۹نفرتحت ونتیالتورهستند.
وی از تزریق بیش از  ۴میلیون و ۳۰۰
هزار واکسن کرنا در استان ،خبر داد و عنوان
کرد :تاکنون  ۸۳درصد از جمعیت هدف
دز اول و  ۷۲درصد دز دوم و  ۱۱درصد(۲۹۰

هزارنفر) نوبت سوم جمعیت هدف واکسن
کرونا دریافت کردهاند .گفتنیست ابتدای
این هفته دانشگاه علومپزشکی کرمان از
شناسایی سه نفر مبتال به نوع جدید کرونا-
امیکرون -در این استان خبر داد و گفته بود
هر سه نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق
نکردهاند.
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یادداشت

چون بیگانگان
 رضا مسلمیزاده
ناتوانی از فهم
دیگری و ناتوانی از
گفتوگو در جامعهی
قطبیشدهی ما به
درد بیدرمانی تبدیل
شده که هر روز ابعاد
تازهای پیدا میکند .جامعهای که نتواند
برای حل مشکالت خود از طریق تبادل نظر
و گفتوگو راهی مسالمتآمیز پیدا کند،
سرنوشت شومی در انتظارش است.
در هفتهی گذشته دو فایل صوتی
گوش کردم :فایل صوتی مناظره آقایان
زیدآبادی و جمشیدی دربارهی انتخابات 88
و نوع برخورد حکومت با آن که به میزبانی
بسیج دانشجویی دانشکدهی حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی برگزارشده
بود و فایل صوتی مناظره احمد زیدآبادی
و مصطفی تاجزاده دربارهی اصالحات
ساختاری ،نیروی چهارم و برخی دیگر از
مسایل مبتالبه دیگر که در کالبهاوس
چلچراغ اتفاق افتاده است.
در فایل صوتی نخست ،اختالف مواضع
آقای جمشیدی که به مواضع جبههی پایداری
نزدیک مینماید ،با آقای زیدآبادی که به
تفکر ملیمذهبی گرایش دارد ،چنان شدید
و عمیق است که انتظار درگرفتن گفتوگو
از آن چندان معقول نیست .چندان که اگر
انگار دو نفر حتا به یک زبان حرف نمیزنند و
کسی حرف دیگری را نمیشنود .پاسخهایی
از پیشتدارکشده که نرمش و تالش سوی
دیگر گفتوگو را به کوششی عبث و بیهوده
تبدیل میکند:
ای بسا هندو و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چون بیگانان
البته این اولین بار نیست که چنین

مناظرههایی برگزار میشود .ظاهرا ذات
مناظره اینگونه است که طرفین دیدگاههای
خود را مطرح و سپس از آن دفاع کنند
و پس از آن هم بر آنها اصرار بورزند و
پیشفرض هم این است که برخی شاهدان و
ناظران از رهگذر این جدل کالمی به حقایقی
دست یابند؛ اما از آنجا که شنوندگان
این مناظرهها هم با سوگیری پیشینی به
استقبال این مناظرهها میروند ،معموال آنها
هم پس از پایان مناظره در عقیدهی قبلی
خود متعصبتر میشوند .بنابراین فایدهی
چنین مناظراتی در جامعهی بیگفتوگوی
ما چندان روشن نیست.
باری اگر درهی عمیق جبههی پایداری و
تفکر ملیمذهبی نتواند با گفتوگو از بین
برود ،الاقل میتوان امید داشت گفتوگوی
آقایان تاجزاده و زیدآبادی که اشتراکاتی با
هم دارند ،سرنوشت بهتری پیدا کنند اما
دریغ کز شبی چنین ستاره سر نمیزند.
این ناتوانی از گفتوگو حتا در میان
طیفهای داخلی اصالحطلبان که در
مقایسه با اصولگرایان در دو دههی گذشته
گفتمان منسجمتری داشتند ،نیز بسیار به
چشم میخورد .شکستهای عملی اصالح
طلبان و رویگردانی جامعه از این گروه نه
تنها اختالف نظر طیفهای داخلی این گروه
را افزایش داده ،بلکه ناتوانی گفتوگو هم
باعث شده که دیگر از آن گفتمان منسجم
سابق خبری نباشد.
بدیهی است که جامعهی تکصدایی
امکان عملی ندارد و اختالف نظر همیشه
وجود خواهد داشت .آنچه که میتواند این
تشتت را به سوی آیندهای روشن هدایت
کند ،معجزهی گفتوگوست؛ معجزهای که
جامعه ی ما در حداقلها هم از آن ناتون و
محروم است.

دلجویی شهردار منطقه دو
از مادر شهید کوچکی
شـهردار منطقـه دو و معاونیـن وی بـه
همـراه مدیـر واحد امـور ایثارگران شـهرداری
سـیرجان دیـروز یکشـنبه بـا حضـور در کوی
مادر شـهید کوچکی دیدار و گفتگو
آباده ،با 
کردند.
به گـزارش مدیریـت ارتباطات شـهرداری
سـیرجان ،درپـی ایجـاد خسـارت ناشـی از
اخیر به برخی معابر
بارش باران طی روزهای 

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

و کوچههـا و ایجـاد اختلال در تـردد برخـی
شـهروندان در کـوی آبـاده ،مهـدی عامـری
شـهردار منطقه دو و سـمیه پورپاریزی مدیر
واحـد امـور ایثارگـران شـهرداری سـیرجان به
همـراه تنـی از معاونیـنبـا حضـور در ایـن
منطقـهضمن بازدید و پیگیـری روند برطرف
کـردن مشـکالت سـاکنین ،بـا مـادر شـهید
کوچکـی دیـدار و از وی دلجویـی کردنـد.

مهـدی عامـری شـهردار منطقـه دو در
اینبـاره گفـت :بـا توجـه بـه بارندگیهـای
اخیـر و ایجـاد خسـارت و مشـکل در تـردد
سـاکنین کوچـه شـهید محمدمهدی آبـاده،
رونـد بهسـازی و رفـع مشـکالت موجـود در
ایـن کوچـه در دسـتور کار قـرار گرفـت و
ضمـن دلجویـی از مـادر شـهید کوچکـی،
مشـکل تـردد از مسـیر برطـرف شـد.

به یک خیر جهت تامین
وسایل منزل نیازمندیم

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

09162742680

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

«آگهیمناقصهعمومی
دهیاری روستای باسفهرجان بخش مرکزی سیرجان» (نوبت دوم)

عنوان پروژه و محل اجرا

اجرای زیرسازی ،موزائیکفرش ،جدول و کانیو وسط
دریافت اسناد
تحویل پیشنهادات
بازگشایی پیشنهادات

مبلغ برآورد (ریال) براساس

مبلغ تضمین شرکت

11715791741

779577717

فهرست بهاء 0011
محل

در مناقصه (ریال)

مهلت
مهلت

1144011045

زمان

1144011047

محل

بخشداری مرکزی

9145115757141545

حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

بهشت رضا(ع) فاز یک (نوبت دوم)

مدت

پروژه

بخشداری مرکزی
1144014011

محل

مبلغ ضمانتنامه

محبوبترین اتوبار

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر

دهیــاری باســفهرجان در نظــر دارد اجــرای زیرســازی ،موزائیکفــرش ،جــدول و کانیــو وســط را از
طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط دارای رتبهبنــدی از معاونــت برنامهریــزی و نظارت
راهبــردی کشــور واگــذار نمایــد .لــذا از کلیـهی شــرکتهای دارای صالحیــت دعــوت بــه عمــل میآیــد
جهــت دریافــت اســناد مناقصــه به بخشــداری مرکــزی ســیرجان مراجعــه نمایند.
 دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه میباشد. ســپرده شــرکت در مناقصــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب ذیــل نــزد پسـتبانک بــه نــامدهیــاری مربوطــه و یــا بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر باشــد.
 در صورتــی کــه برنــدگان اول تــا ســوم مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند تضمیــن شــرکتدر مناقصــه آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع دهیــاری ضبــط خواهــد شــد.
تلفن42232481 :
شماره حساب برای

20

 %تخفیف

 4ماه

بخشداری مرکزی

دهیاری روستای باسفهرجان بخش مرکزی سیرجان

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :تهیـه مصالح و
اجرای جدولگذاری معابر بهشت رضا(ع) فاز یک) به شماره 2000005674000096
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از
دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهد شـد و الزم اسـت
مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/10/11میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز
دوشـنبه مورخ 1400/10/20
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافت اسـناد مناقصـه تا سـاعت  19:00روز پنجشـنبه مورخ
1400/10/30
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز شنبه مورخ 1400/11/02
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و
ارائـه پاکتهـا
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها
شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

