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یادداشت

روزهای سختی در پیش است

سر به ُمهر چشم بادامیها

کرونا و عید قربان

 هدی رضوانی
خبرگزاری مهر در دی ماه
 ۹۲به نقل از دکتر زینلی رییس
شبکه دامپزشکی سیرجان تیتر
زد« :ساخت میدان دام جدید
سیرجان  ۵۰درصد پیشرفت
دارد ».در همان سال و در
آبانماه خبرگزاری فارس نیز به
نقل از رییس شبکه دامپزشکی
تیتر زد« :ساخت میدان دام تا
پایان سال جاری»
االن در نیمهی سال ۹۹
قرار داریم اما هنوز خبری از
بهرهبرداری آن نیست .با توجه
به شیوع کرونا و نزدیک شدن
به عید قربان و نبود محل
مناسبی برای عرضه دام ،بیم آن
میرود که شیوع ویروس کرونا
شدیدتر شود.
 مردم از قربانی کردن
دام در منازل ،خودداری کنند عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
رییس اداره دامپزشکی
میگوید :پروتکل خاصی در این خصوص با توجه به بحث کرونا و تجمعی که صورت
تاکنون به ما ابالغ نشده ولی ما طبق روال میگیرد و بیماریهای رایج بین انسان و
هر ساله در حوزه مراقبت از نوع ،جنس دام اکیداً خودداری کنند .چرا که  ۷۰درصد
و بهداشت دام ،اکیپهایی را برای نظارت بیماریهای عفونی بین انسان و دام مشترک
مستقر میکنیم .بهترین گزینه هم این هستند .فصل شیوع کنه است و انتقال
است که مردم قربانی خود را در کشتارگاه بیماریها وحشتناک که اگر به کرونا اضافه
ذبح کنند که هم ناظر ذبح شرعی دارد و شود ،شرایط را بحرانی میکند .همشهریان
هم بهداشت به خوبی رعایت میشود .با از سالمت دامی که خریداری میکنند
توجه به شرایط کرونا و اضافه شدن تب مطمئن شوند .از دورهگردها به هیچ عنوان
کریمهکنگو ،اگر مردم موازین بهداشتی خرید نکنند و دام مورد نیاز خود را از مراکز
را رعایت نکنند ،نتیجه خوشایندی به بار مورد تایید دامپزشکی و ستاد تنظیم بازار
نخواهد آمد .وی اضافه میکند ۶ :اکیپ تامین کرده و حتیاالمکان برای ذبح دام به
ثابت و سیار در سطح شهر ،میادین دام کشتارگاه مراجعه کنند .چرا که این مکان به
و شبکه دامپزشکی خواهیم داشت که صورت مداوم ضدعفونی میشود و نظارت
پاسخگوی مردم خواهند بود و دامها را بهداشتی بر کشتار دام صورت میگیرد و
از نظر سالمت و بیماری چک میکنند .حتی میتوانند دام خود را پس از عرضه
حتی من هم در روز عید قربان در اداره با ماشین حمل گوشت کشتارگاه به منزل
دامپزشکی پاسخگوی مردم خواهم بود .ببرند که احتمال انتقال ویروس کرونا را به
زینلی از مردم تقاضایی هم دارد و تاکید شدت کاهش میدهد.
وی در خصوص برنامههای اداره
میکند :از مردم تقاضا میکنم از ذبح دام
در منازل شخصی ،معابر ،مساجد و تکایا دامپزشکی برای نحوه حضور مردم در

میادین دام میگوید :در حوزه تامین
سالمت دام ،ستاد تنظیم بازار هر پروتکلی
که ابالغ کند ما آماده اجرا هستیم اما در
مورد نحوه تجمع مردم برای خرید دام و
حضور آنها در میادین دام ،نمیتوانیم
اقدامی کنیم و بایستی دستورالعمل الزم
از سوی وزارت بهداشت ابالغ شود .شک
نکنید میادین عرضه دام برای عید قربان
شلوغ خواهد شد و مشکلی که داریم
این تجمع بدون نظارت است .مردم از
جاهای مختلف میآیند و ما آن روز یک
زنجیره از بیماری خواهیم داشت .مردم را
باید طوری در میادین دام هدایت کنند که
حداقل جمعیت در کنار هم قرار بگیرند تا
انتقال ویروس کرونا کاهش پیدا کند .اداره
دامپزشکی کل میادین دام را دو روز قبل از
عید قربان سمپاشی خواهد کرد و بهداشت
دام را ضمانت میکنیم.
 برای جابجایی میدان دام باید
مشکل واگذاری زمین حل شود
وی درخصوص به تعویق افتادن بیش از

حد جابجایی میدان دام میگوید :مسئوالن
شهرستان با جدیت پای این جابجایی
هستند اما بروکراسی اداری نمیگذارد کار
پیش برود .بحث واگذاری زمین مطرح
است و علیرغم همه پیگیریها به نتیجه
نرسیده .وقتی مسئوالن بخواهند این کار
را انجام دهند باید به یک سری ارگانها
ً
حتما باید مشکل
پاسخگو باشند .بنابراین
واگذاری زمین حل شود و اگر این مشکل
توساز و انتقال
برطرف شود کار ساخ 
میادین دام به سرعت انجام خواهد شد
و تاثیر بسیار مهمی در سالمت دام خواهد
داشت.
 مقامات کشوری پروتکل بهداشتی
عید قربان را ابالغ نکردند
معاون عمرانی فرمانداری در خصوص
پروتکلهای بهداشتی برای حضور مردم
در میادین دام در روز عید قربان میگوید:
مردم فقط فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت
بکنند و ماسک بزنند .کرونا جزوی از زندگی
ما شده و مردم باید خودشان مراقب

آگهی تجدید مزایده (نوبت دوم)
شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه اجــاره غرفههــای پایانــه
ـیرجان) بــا قیمــت پایــه
ـهر سـ
ـطح شـ
ـافربری سـ
ـات مسـ
ـرکتها و موسسـ
ـافربری(خاص شـ
مسـ
کارشناســی از طریــق تجدیــد مزایــده عمومــی و بــا جزییــات منــدرج در اســناد تجدیــد مزایــده بــا
بهرهگیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی ســتاد بــه نشــانی ( )www.setadiran.irو بــا شــماره
تجدیــد مزایــده  5099005674000002بــه اجــاره برســاند.
تاریخ انتشار آگهی در سایت1399/04/30 :
تاریخ بازدید 1399/04/01 :الی 1399/05/20
تاریخ بازگشایی 1399/05/21 :ساعت 17:00
مهلت دریافت اسناد مزایده 1399/05/01 :الی  1399/05/20ساعت 10:00
مهلت ارسال پیشنهاد 1399/05/01 :الی  1399/05/20ساعت 14:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/05/22 :ساعت 10:00
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شرایط تجدید مزایده:
 -1ســپرده شــرکت در مزایده(پنــج درصــد قیمــت پایــه) بابــت هــر قطعــه بایســتی بــه صــورت
واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه مقــداد ســیرجان و یــا بــه صــورت ارایه
ضمانتنامــه بانکــی معتبــر و یــا پرداخــت الکترونیکــی صــورت پذیــرد.
 -2در صورتــی کــه برنــدگان حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــا به نفع شــهرداری
ضبــط خواهد شــد.
 -3دیگر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -1برگــزاری تجدیــد مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و
کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایده(ودیعــه) ،ارســال قیمــت و
اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 -2کلیــه اطالعــات مربــوط بــه غرفههــای مســافربری شــامل :مشــخصات ،شــرایط و نحــوه واگــذاری
در اســناد مزایــده موجــود میباشــد.
 -3عالقهمنــدان بــه شــرکت در تجدیــد مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی
الکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و راهبــردی
ســامانه021 - 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش
«ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

بهداشت فردی و جمعی باشند.
با این حال در جلسه ستاد کرونا
حتما این موضوع را منعکس
خواهیم کرد تا راهکاری در
خصوص آن اندیشیده شود.
جلسه ستاد کرونا شنبه ۴
مرداد ماه برگزار شد اما خروجی
خاصی به دنبال نداشت .چرا
که رییسجمهور در سخنرانی
خود در ستاد ملی کرونا بر طرح
رویش همدلی در عید قربان
تاکید کرده و مصرانه معتقد
است که مراسم عید قربان باید
با جدیت هرچه تمامتر برگزار
شود .محمد موقری ،رییس
مرکز بهداشت و سخنگوی
ستاد کرونا میگوید :متاسفانه
هنوز پروتکل خاصی در این
زمینه ابالغ نشده .شخص
رییسجمهورهم تاکید برانجام
قربانی دارد و ما نمیتوانیم
فعال هیچ اقدامی انجام دهیم
تا زمانی که دستورالعمل اعالم شود .وی
اضافه میکند :در ستاد کرونا سیرجان این
موضوع مطرح شد اما دست ما بسته است
و نمیتوانیم در سطح شهرستان تصمیم
بگیریم .در جواب حرفهای رییسجمهور ما
چیزی نگوییم بهتر است .اگر قرار باشد در
شرایط کرونا مناسک قربانی طبق سال قبل
انجام شود ما چه توصیهای میتوانیم داشته
باشیم؟ چرا که تجمع جمعیت را خواهیم
داشت و نمیتوان کاری کرد.
در حالی که شیوع کرونا را شاهد
هستیم ،طبق دستور رییسجمهور خرید
و فروش و ذبح دام در عید قربان نیز به
قوت خود باقی است .اینکه دستورالعمل
بهداشتی خاصی برای این روز در نظرگرفته
نشده بر ابهام ماجرا میافزاید .در اجرای
شئونات عید قربان و گرامیداشت این روز
شکی نیست اما در خطرناک بودن تجمع
مردم برای خرید دام و لزوم رعایت مسایل
بهداشتی برای عدم انتقال ویروس کرونا هم
شکی نیست.

 امید محمودزاده ابراهیمی
همین چندماه پیش بود که
کیانوش جهانپور سخنگوی سابق
وزارت بهداشت از نحوه اطالعرسانی
نادرست چین درباره ویروس کرونا به
دنیا انتقاد کرد و سفیر چین هم در
مقام پاسخگویی برآمد و ً
نهایتا جهانپور
ً
تلویحا پس
مجبورشد ضمن تشکرازهمراهی چین حرف خود را
بگیرد .در زمانی که ایران بیشترین چالش در روابط خود با غرب را
میگذراند ،ازچین به عنوان شریک استراتژیک یاد میشود .شریکی
که قرار است در مجامع جهانی هم از ایران حمایت کند .سوال
اینجاست چین تا کجا و به چه بهایی قرار است این کار را انجام
دهد؟
قرارداد یا سند همکاری  25ساله ایران و چین اینروزها
واکنشهای زیادی در محافل عمومی گذاشته است .روز جمعه
محمود احمد ی بیغش ،عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس در
گفتوگو با صدا و سیما برای اولین بار موضوع واگذاری جزایر
ایرانی به دولت چین را تایید وگفت البته مقاومت مردم و مجلس
باعث خواهد شد انشاهلل این اتفاق نیفتد .وی چند ساعت بعد؛
حرفهای خود را پسگرفت و مدعی شد خلط زبانی شده و او این
حرف را نزده است .وی روزیکشنبه مدعی شد تمامی حرفهایش
برداشت شخصی بوده و چنین موضوعی ً
اصال صحت ندارد.
موضوع واگذاری جزایرایرانی ازجملهکیش به چین و حضور
نظامی چینیها در ایران برای حفاظت از منافع شرکتهای این
کشور ،اولین بار در یک منبع خبری خارجی منتشر شد و سپس
بارها و بارها ازسوی ایران تکذیب شد .هرباردرشبکههای اجتماعی
شایعهای درخصوص این قرارداد منتشرمیشود ،مقامات ایرانی
آن را تکذیب کرده و در ادامه وقتی خبرنگاران میپرسند چرا در
رابطه با آن شفاف سازی صورت نمیگیرد ،پاسخ میدهندکه چون
این سند قطعی نشده و هنوزدرحال مذاکره هستیم ازجزییات
آن چیزی نمیگوییم تا دشمنانکارشکنی نکنند .ازآن سو چینیها
دراین خصوص روزه سکوتگرفت ه و درخصوص حضورنظامی در
ایران و داشتن پایگاه وگسترش روابط اقتصادی هیچ اظهارنظری
نمیکنند و همین رفتار ،این تصوررا به وجود میآوردکه ً
حتما این
موضوع حقیقت داردکه چینیها هم چیزی نمیگویند وگرنه یک
تکذیب برای وزارت امورخارجه چینکهکاری ندارد.
 استقبال ازشایعه؟ چرا؟
متاسفانه در چندسال اخیر بسیاری از شایعهها به حقیقت
تبدیل شدهاند .این موضوع سبب شده که مردم بیش از پیش
به آنها بها بدهند .خاطرمان هستکه ساقط شدن بویینگ اکراینی
به دست پدافند خودی در ابتدا فقط یک شایعه بود و با قدرت
تمام توسط دولتمردان و صدا و سیما تکذیب میشد ،پس از
چهار روز تایید شد .در خصوص شیوع کرونا هم آنقدر تکذیب
شنیدیم تا آن که دو روز مانده به انتخابات وجود این ویروس و
مبتالیانش مورد تایید قرارگرفت .با چنین سابقهای نباید انتظار
داشته باشیم شایعه از سمت جامعه پس زده شود .درکشوری

هستیمکه شفافیت خبرجایی نداشته و به جای آن تکذیب پشت
تکذیب میشود .نتیجه آن هم چیزی نیست جزاینکه فرش قرمز
برای باورشایعهها بازمیکنیم.
مورد دیگری که باعث شده مردم شایعات را باور کنند،
بهرهبرداری کشور چین از دریای عمان است .قراردادی که ابعاد
آن مشخص نشد و فقط هرازگاهیگالیههای ماهیگیران جنوب
را میشنویم ازکشتیهای چینی که با تورهای صیدی غولآسای
خودهیچجنبندهایبرایصیدایرانیهاباقینمیگذارند.مردموقتی
میبینندکهدریایعماندرسیطرهچینیهاقرارگرفته،طبیعیست
که باورمیکنندکیش هم به زودی به چینیها واگذارمیشود.
 سابقه و ابهامات حضورچین
مقامات چینی بارها درطی سالهای اخیربه مانند روسها در
مجامع جهانی عملکرده و درمقاطع حساس پشت ایران را خالی
کردند .والدیمیرپوتین درمیانه مذاکرات ایران و غرب دردهه 80
به حسن روحانی ،دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مسئول
مذاکراتگفته بود« :ما ازشما حمایت میکنیم اما درکشتی شما
نمینشینیم ».جملهایکه نشان میدهد ابرقدرتها هیچگاه اجازه
ضربه به منافع خود را نمیدهند و حاضرنیستند برای حمایت از
همپیمان خود کاری کنند که آسیب ببینند .چین هم آن زمان
که ایران از اجرای پروتکل الحاقی سرباز زد به همراه روسیه به
قطعنامههای تحریم علیه ایران رای مثبت داد.
چین به دنبال سیطره هرچه بیشتر بر بازارهای منطقه و
دنیاست و به پول آن برای باال بردنکیفیت محصوالت و تحقیق
و توسعه خود نیاز دارد .کاری که خودروسازهای چین در طی
حضور بیش از 15ساله خود در بازار ایران انجام دادند .آنها اجازه
تولید هیچ محصول خود را درخاک ایران نداده وکشورمان فقط
مونتاژکننده آن محصوالت بوده است .این خودروسازها پس از
چند وقت محصول بعدی را به بازار ایران عرضه کرده و میزان
کیفیت ،ایمنی و نوع نگاه خریداران را مورد ارزیابی قراردادند و بر
همین اساس پیشرفت خودروسازی خود را رقم زدند و ما نظارهگر
ماندیم.
 ثابتکردن برادری با قرارداد؟
اگرچینیها قراراست درقرارداد همکاری  25ساله با ایران،
دوستی بیشتری داشته باشند ،نفت بخرند ،ایران را تبدیل به
پایگاه محصوالت خود کنند و ...چرا در حال حاضر در ایران
نیستند؟ چرا خودروسازهای چینی به محض شروع تحریمها
به مانند همتایان اروپایی خود فرار را بر قرار ترجیح دادند؟ چرا
شرکتهای چینی از پروژههای نفتی و گازی کنار کشیدند و
تکلیف پول نفت ایران نزد دولت چین مشخص نشده است؟
ً
حتما باید قرارداد  25سالهای درکار باشد تا آنها برادری خود را
ثابت کنند؟ آیا زیرفشار بودن ایران برای چینیها محملی برای
تحمیلخواستههایشاننمیشود؟
شاید بهترین تصمیم عاقالنه برای خروجکشورازوابستگی
به شرق و غرب؛ توجه به منافع ملی ،تعامل با تمامیکشورهای
دنیا و تنشزدایی از روابط خارجی باشد .چیزی که متاسفانه
فقط درحد شعارمانده است.

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایخریدپایهدوربیننظارتیسطحشهر(نوبتدوم)
شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خریـد پایـه دوربین
نظارتـی سـطح شـهر) بـه شـماره  2099005674000030را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار 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 عـدم عضویت قبلـی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/30میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
چهارشـنبه تاریـخ 1399/05/08
مهلـت زمانـی ارایـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز یکشـنبه تاریـخ
1399/05/19
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/05/20
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
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فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحواجرایجدولگذاریمعابرسطح
شهر شماره یک سال( 1399نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
جدولگـذاری معابـر سـطح شـهر شـماره یـک سـال  )1399بـه شـماره  2099005674000031را از طریـق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق
سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/30میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریخ 1399/05/08
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/05/19
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/05/20
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
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