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 هدی رضوانی
خردادماه سال  ۹۱کلنگ احداث پایانه
مسافربری سیرجان به مساحت  ۷۵هکتار و
با زیربنای بیش از  ۳۲۰۰متر مربع به زمین زده
شد .این پایانه پس از کش و قوسهای فراوان
و با یک تاخیر طوالنی ،سرانجام در شهریورماه
با اعتبار ۱۵۰میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید تا
تعاونیهایی که در سطح شهر پراکنده شدهاند
بتوانند در یک مکان متمرکز به فعالیت خود
ادامه دهند .شهرستان سیرجان با ۸تعاونی روزانه
حداقل  ۸۰۰مسافر را جابهجا میکند .این پایانه
مسافربریمیتواند انسجامونظم ازدسترفتهدر
لونقل مسافررا بازگرداند.
حم 
 تعاونیهایمتخلف،پلمپمیشوند
چندی پیش اسماعیل خواجویی یکی از
اعضای شورای شهر سیرجان بر انتقال تعاونیها
ازسطح شهرو استقرار آنها درپایانه مسافربری
ظرف مدت یک هفته تاکید کرد اما برخی از
تعاونیها در این راستا از انتقال دفتر خود به
پایانه خودداری کردند .خواجویی ضمن تاکید بر
لزوم اجرای این امرمیگوید :تعاونیها مکلف به
جابهجایی هستند چرا که هزینه دارند برای این
شهر .وی در خصوص اقدامات انجام شده برای
جابهجایی اینتعاونیها اضافهمیکند:طیهفته
گذشته بعضی از تعاونیها با شهرداری قرارداد
خود را امضا کردند اما چند تعاونی هم هستند
که با جابهجایی دفتر خود به ترمینال مخالفت
میکنند .در صورت ادامه الزم است شهرداری از
دادسرا دستور الزم را گرفته و نسبت به پلمپ
این تعاونیها اقدام نماید.
وی در پاسخ به این سوال که چرا این
تعاونیها با جابهجایی مخالفت میکنند؟
میگوید :شاید فکر میکنند در جایی که ً
فعال
مستقر هستند بهتر بتوانند مسافر پیدا کنند و
درآمد بیشتری داشته باشند یا شاید هم فکر
میکنند اجارهبهای واحدهای ترمینال باالست.
در صورتی که جهت رفاه حال تعاونیها %۵۰
اجاره را کاهش دادیم .این عضو شورای شهر از
برخورد جدی با افرادی که ازجابهجایی واحد خود
به ترمینال ممانعت میکنند خبر داده و اضافه
میکند :راههای زیادی برای انتقال این تعاونیها
وجود دارد .یا واحد را پلمپ میکنند ،یا ازطریق
تعاونی کرمان صورتحسابشان را قطع میکنند
و اجازه سوار کردن مسافر را به آنها نمیدهند.
در بعضی شهرها تعاونیها یک دفتر کوچک
داخل شهرنگه میدارند و مردم از آنجا بلیط تهیه

و آنجا مستقر شوند تا در
میکنند .بهترین اقدام هم
نگاهی به روند طوالنی انتقال تعاونیهای سطح شهر به پایانهی مسافربری
کنار آنها بوفه هم راهاندازی
پلمپ تعاونیهای متخلف
شود و سایر نواقص آن
است.
مرتفع گردد .اما اینکه
بهاءالدینی سرپرست
چه زمانی برطرف شود
فرمانداری نیز با جدیت
معلوم نیست .با شهردار
بر لزوم جابهجایی کلیه
تعاونیهای سطح شهر مسئول یکی از تعاونیها :ترمینالی که افتتاح شده تا عیب و نقص برطرف نشود هیچ تعاونی نمیتواند به آنجا برود .هم صحبت کردیم که اگر
تعاونی اینترنتنداشتهباشد
به ترمینال اشاره کرده
پایانه مسافربری ،تلفن ،اینترنت ،خوابگاه ،بوفه و سیستم تهویه ندارد
و کد رهگیری نگیرد همان
و میگوید :در خصوص
سراهسیرجان ابتدای کار
پلی 
جابهجایی تعاونیها دستور
ً
راننده و ماشین را برگشت
حتما
قضایی داریم که
میدهد به ترمینال و اگر
همگی باید منتقل شوند.
خدای نکرده اتفاقی برای
از این تعاونیها نیمی در
ماشین و مسافران بیفتد
حال آمادهسازی شرایط
چون صورت وضعیت و
برای جابهجایی دفاتر
کد رهگیری ندارند بیمه هم
خود به پایانه هستند.
پاسخگو نیست .وی به
وی در خصوص برخورد
استقرار تعاونی خود و سایر
با تعاونیهایی که از این
تعاونیهای دیگر در پایانه
جابهجایی سر باز م یزنند،
اشاره کرده و میگوید :ما
اضافه میکند :ضمن پلمپ
از  ۱۶شهریور به مدت ۳
تعاونی متخلف ،از تردد
روز در پایانه مستقر شدیم
اتوبوسهای آن تعاونی در
ولی هیچ امکاناتی نبود.
سطح شهرهم جلوگیری به
ماشینهایمان را هم برده
عمل آورده و آنها را توقیف
بودیم .دوربینهای ترمینال
میکنیم تا مجبور شوند از
ضبط کردهاند حضورما را در
قانون پیروی کنند..
این سه روز .حتی یک مغازه
 با نواقصی که پایانه
نبود بتوانیم خوراکمان را
دارد ،نمیتوانیم جابهجا
تهیه کنیم .ما سعی کردیم
شویم
حرف مسئوالن را گوش
مسئول یکی ازتعاونیها
کنیم و به پایانه منتقل
که چند روزی را در پایانه
عکس :روابط عمومی شهرداری سیرجان
شویم ولی وقتی کارمان
مستقر بوده عنوان میکند:
ترمینالی که افتتاح شده تا عیب و نقص برطرف سازمان پایانهها باشد که بدون تلفن و آیپی رانندگی کرده توقع دارد روز بعد جایی باشد که تهویه نداشت .هیچ بوفه و مغازهای هم آنجا پیش نمیرود مجبوریم برگردیم به دفاتر سطح
نشود هیچ تعاونی نمیتواند به آنجا برود .پایانه جداگانه ممکن نیست .یک خوابگاه برای رانندگان استراحت کند .نمیتوانیم راننده را مجبور کنیم نیست که بتوانند برای خودشان خوراکی تهیه شهرتا وقتی که نواقص پایانه برطرف شود.
 جابهجایی تعاونیها باید روال خودش
تلفن و اینترنت ندارد .ما هر صورت وضعیت و ما درست نکردند .یک اتاق خالی هست بدون در این اتاق خالی بخوابد .یکی دو روز رانندگان ما کنند.
وی میگوید :روز اول گفتند تعاونیها بروند را طی کند
برگ بلیطی که بخواهیم صادر کنیم باید با مجوز امکانات .رانندهای که شب تا صبح پشت فرمان داخل نمازخانه خوابیدند که آنجا هم سیستم

تعاونیها میل رفتن ندارند

خطر عوارض کرونا در دیابتیها  ۴برابر افراد عادی
 ایسنا :کارشناس ستاد مقابله با
کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:
بیماران دیابتی گروه دیگر هستند که از نظر
خطر ابتالء مساوی با دیگر افراد هستند اما در
صورت ابتالء خطرعوارض در آنها چهاربرابر افراد
عادی جامعه است که باید ماندن در منزل،
رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک

را بیشتر داشته باشند .دکتر "سعید صحبتی"
گفت :خوشبختانه به دلیل مراقبتهای خوب و
رعایت پروتکلهای بهداشتی که درسطح استان
کرمان وجود دارد ،از حدود  ۱۰روز قبل وضعیت
موارد بستری و فوت ناشی از کرونا در استان
روند کاهشی داشته اما هنوز کافی نیست .وی
افزود :وضعیت استان کرمان هنوزقرمز است و

امیدواریم همکاری مردم کمک کند به زودی از
وضعیت قرمزخارج شویم .صحبتی درباره نحوه
محاسبه وضعیت استانها از نظر شیوع کرونا
بیان کرد :در صورتی که به ازای هر ۱۰۰هزار نفر
جمعیت تعداد موارد بستری در سه روز متوالی
باالتر ازسه مورد باشد ،وضعیت قرمزمی شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برای هر انسانی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید یک دستگاه
غلطک چرخ الستیکی چرخ پهن (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خرید یک دسـتگاه
غلطـک چـرخ السـتیکی چـرخ پهـن) بـه شـماره  2099005674000062را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نمایـد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه
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 عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/06/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/07/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/07/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز یکشنبه تاریخ 1399/07/13
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 عملیات بهسازی پارک کتابخانه
مکیآباد واقع در شهرک فدک (نوبت اول)

سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح
مختصـر :عملیـات بهسـازی پـارک کتابخانـه مکیآبـاد واقـع در شـهرک فـدک) بـه شـماره
 2099090549000004را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه
تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت
شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/06/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز پنجشنبه تاریخ 1399/07/03
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12:00روز یکشنبه تاریخ 1399/07/13
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9:00روز دوشنبه تاریخ 1399/07/14
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 42338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

خطر ابتالء به کرونا وجود دارد و هیچ کس در
هیچ گروه سنی و جنسیتی مصون نیست ،بیان
کرد :ماهیت بیماری به گونهای است که  ۸۰تا
 ۸۵درصد موارد ابتالء به صورت سرپایی ،بدون
عالمت یا کم عالمت هستند و برخی از بدون
عالمتها درغربالگریها شناسائی می شوند.
این کارشناس ستاد کرونای کرمان

گفت :کم عالمتها عالئم خفیفی در حد یک
سرماخوردگی مانند سرفه ،تب خفیف زیر ۳۸
درجه ،گلودرد ،تهوع و استفراغ و اخیرا ازدست
دادن حس بویائی را تجربه میکنند .وی اظهار
کرد ۱۵:درصد ازمبتالیان به کرونا عالئم شدیدتر
مانند تنگینفس ،افت اکسیژن خون ،افت فشار
خون و شوک ناشی از بیماری را تجربه میکنند

که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند و
بعضا نیازمند خدمات ویژه درآی سی یو هستند.
صحبتی گفت :بیشترین افرادی که در معرض
ابتالء به کرونا قراردارند ،کسانی هستند سن باال
دارند و مالک سن باالی  ۶۰سال است و هر چه
سن باال می رود احتمال درگیری با فرمهای شدید
بیماری افزایشپیدامیکند

افشارمدیرپایانه بعثت شهرداری سیرجان در
خصوص مراحل جابهجایی تعاونیها به پایانه
میگوید :تعاونیها در حال طی مراحل عقد
قرارداد هستند و برای اینکه کار انتقال سریعتر
انجام شود ،تا تکمیل شدن مراحل قراردادها به
آنها گفتیم در پایانه مستقر شوند .باید کارهای
زیادی برای جابهجایی انجام شود .تعاونیها
با اداره راهداری از طریق صورتوضعیتها و
بلیطهایی که صادر میشود ارتباط مستقیم
دارند ،بنابراین تا این هماهنگیها انجام شود و تا
سیستمهایشان را درپایانه نصب و مستقرکنند
کمی زمان میبرد.
وی در خصوص استقرار و عدم استقرار
برخی از این تعاونیها خاطرنشان میکند :برخی
تعاونیها در حال حاضر سیستمها و ابزار خود
را به پایانه آوردهاند و اتوبوسها هم در محوطه
پایانه مستقر هستند ،اما هنوز به طور کامل
شروع به کارنکردهاند .به هرحال یک امرزمانبر
است .یک منزل را هم اگربخواهید جابجا کنید
مدتی طول میکشد .افشار تصریح میکند:
پایانه در حال حاضر آماده خدماترسانی به
تعاونیها است .ما هم نیروهایمان را در آنجا
مستقر کردهایم و امیدواریم بهزودی همه
تعاونیها به پایانه بیایند .مدیر پایانه بعثت
شهرداری در خصوص نحوه واگذاری غرفهها به
تعاونیها نیز میگوید :مسئوالن تعاونیها در
مزایده واگذاری این غرفهها شرکت کردند و از
طریق عقد قراردادی که وزارت کشور و سازمان
راهداری مشخص کرده به شرط اجاره در این
غرفهها شروع به فعالیت خواهند کرد.
افشار در جواب انتقاد تعاونیها که از نبود
امکانات گالیه داشتند ،گفت :این معایب گفته
شده را نمیتوان یک نقص کلی به حساب آورد
چرا که پایانه سیرجان در جنوبشرق کشور
حرف اول را م یزند و جزو پایانههای درجهیک
به حساب میآید .ما بهشان گفتیم تا روال اداری
قراردادهایشان طی شود و قراردادتان منعقد
شود قول میدهیم تلفن و اینترنت را برایتان
وصل کنیم و مشکالت را حل کنیم .و افرادی
که این حرف را زدهاند در صورت رفتن به پایانه
و وجود مشکالت حتما با ما قرارداد نبستهاند.
حال که پس ازسالها انتظارپایانه مسافربری
سیرجان راه اندازی شده است ،امید میرود
تعاونیها نیزبا استقراردر این مکان با جمعآوری
اتوبوسهای خود از سطح شهر از میزان ترافیک
بکاهند.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید دو دستگاه
خودروی حمل متوفی با تجهیزات کامل (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
خودروی حمل متوفی با تجهیزات کامل) به شـماره  2099005674000061را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/06/24میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
چهارشـنبه تاریـخ 1399/07/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/07/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه تاریخ 1399/07/13
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
یک دستگاه غلطک دو چرخ آهنی (نوبت اول)

شـهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید یک دستگاه غلطک
دو چـرخ آهنـی) بـه شـماره  2099005674000063را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران
و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرسwww.setadiran.ir :
انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/06/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/07/02
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/07/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/07/13
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

