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گزارشی از قیمت های دل بخواهی سرویس  مدارس کرمان و نظارتی که نیست
می گذرد  تحصیلی  سال  شروع  از  ماه  یک  ایرنا:  کرمان- 
کمبود  تاثیر  تحت  همچنان  کرمان  در  دانش آموزان  تردد  اما 
سرویس مدرسه و تعیین نرخ های باالتر از نرخ مصوب از سوی 
رانندگان است؛ موضوعی که صدای اعضای شورای این شهر را 

نیز درآورد و بر لزوم نظارت ها تاکید دارند.
بلبشوی دریافت هزینه های سرویس مدارس در حالی است 
که اعضای شورا شهرداری و آموزش و پرورش را به کم کاری 
متهم می کنند و می گویند تفاوت قیمت مصوب تا آنچه در 

برخی نقاط اخذ می شود قابل مالحظه است.
اسالمی شهر کرمان، مساله  روز دوشنبه شورای  در نشست 
جزو  مردم  از  مدارس  سرویس های  دریافتی  هزینه های 
و  داشتند  گالیه  آن  از  شورا  اعضای  برخی  که  بود  مشکالتی 
شده  تعیین  قیمت  بر  مبنی  شورا  مصوبه  بر  نظارت  نبود  از 

هزینه های سرویس مدارس  گفتند.
مردم  از  مدارس  های  سرویس  باالی  دریافتی  های  هزینه 
و  مشخص  مصوبه  از  شهر  شورای  اعضای  که  حالیست  در 
مختلف  کیلومترهای  و  مسیرها  در  شده  تعیین  نرخ گذاری 

می گویند.
تفاوت فاحش قیمت مصوب و هزینه دریافتی

محمد امینی زاده عضو شورا در این نشست با اشاره به اینکه 
مصوبه شورا  درباره  هزینه های سرویس مدارس یک بحث 
کارشناسی بوده  که به آن عمل نمی شود، افزود: شهرداری و 

آموزش و پرورش بر اجرای این مصوبه نظارت ندارند.
مسافر  بار  و  نقل  و  حمل  سازمان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
سرویس های  موضوع  بر  جدی  نظارت  باید  کرمان  شهرداری 
سرویس  برای  هزینه  حداکثر  گفت:  باشند،  داشته  مدارس 
مدارس تا شعاع ۲۰ کیلومتر ۵۴۰ هزار تومان در نظر گرفته 
شده اما اینک در مسیری با همین مصافت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار 
دریافت  هزینه  مدارس  سرویس های  بابت  والدین  از  تومان 

می شود.
این عضو شورا اظهارکرد: درخواست  داریم آموزش و پرورش، 
انجمن اولیا و مربیان و شهرداری بر موضوع هزینه های دریافتی 
سرویس های مدارس از مردم نظارت داشته باشند تا حقی از 

والدین دانش آموزان ضایع نشود.
آموزش و پرورش سرویس مدارس را رها کرده است

فتح اهلل مویدی رییس کمیسیون خدمات شهری شورا نیز با 
اشاره به اینکه نرخ جدید سرویس های مدارس پیشنهاد انجمن 
اولیا و مربیان بوده که در کمیسیون ماده ۱۸ نیز مطرح شده، 
ادامه داد: متاسفانه آموزش و پرورش موضوع هزینه سرویس 

مدارس را رها کرده است.
 وی ادامه داد: در ۲ سال گذشته ۳۵ درصد هزینه سرویس 
بوده  درصد   ۴۰ میزان   این  امسال  و  داشته  افزایش  مدارس 
است. محمدرضاکمساری عضو شورا نیز گفت: این مصوبه شورا 
در مورد هزینه سرویس مدارس ضمانت اجرایی ندارد؛درحالی 
که باید جدی این موضوع تعیین تکلیف شود. حسین چناریان 
پایدار و سرمایه گذاری شورا  بودجه، منابع  رییس کمیسیون 
موضوع  از  گزارش  یک  کنیم  موظف  را  شهرداری  گفت:  نیز 
هزینه های سرویس مدارس ارائه دهد تا ببینیم شرایط جاری 
انجام  در  همه  می آید  نظر  به  کجاست؛  از  اشکال  و  چیست 
وظایف کوتاهی می کنند و نهایتا این مشکل خانواده ها را درگیر 

کرده است.
 پارکینگ های بدون نظارت

 مویدی عضو شورا همچنین در بخش دیگری از این نشست 
اظهارکرد: در مورد پارکینگ ها هیچ نظارتی نیست، پارکینگ ها 
مشخص  می گیرند  مردم  از  که  پولی  نه  و  دارند  نامه  نرخ  نه 
است؛ پارکینگ ها را سپرده اند به پیمانکار و آنان هم هر طور 
در  نرخ دار  تابلو  شد  قرار  و  می گیرند  مردم  از  پول  بخواهند 

پارکینگ ها  نصب کنند.

محمود بابایی عضو دیگر شورا نیز گفت: پارکینگ های عمومی 
و خصوصی سازوکار مشخصی ندارند باید مشخصا الزام شود که 

این پارکینگ ها حتما به مردم رسید ارائه دهند.
وی تاکید کرد: نرخ نامه پارکینگ های عمومی و خصوصی باید 
در انظار عموم مردم قرار گیرد  و حتما با کارتخوان از مردم 

پول دریافت کنند.
گزارشی از سامانه ۱۳۷

مویدی عضو شورا همچنین گفت: به نظر می آید معاونت های 
خدمات شهرداری فعال نیستند و طبق گزارش سامانه دریافت 
نخست  ماهه  سه  طی   ۱۳۷ مردمی  شهری  های  گزارش 
مشکل  مورد  در  سامانه  این  با  تماس ها  از  مورد  امسال۹۹۶ 
آسفالت، ۸۸۲ مورد تماس مردمی در مورد حیوانات مزاحم، 
۸۸۲ مورد در مورد ساخت و ساز، ۶۴۱ مورد نظافت محله ها و 
۵۴۴ مورد نیز سد معبر بوده است؛ این آمار را خود شهرداری 

می گوید واقعا چه کسی باید جوابگو مردم باشد.
آتش نشانی تجهیزات پیشرفته ندارد

پیشرفته ضرورتی  بیان کرد: دستگاه های   مویدی همچنین 
برای آتش نشانی است؛ ماه پیش در آتش سوزی انباری لوازم 
در  پیشرفته  دستگاه  اگر  سوخت،  شهر  این  در  که   خانگی 
مجموعه آتش نشانی وجود داشت، صاحب انبار  کمتر متضرر 

می شد.
برای  پیشرفته  ماشین آالت  و  دستگاه ها  خرید  افزود:  وی 
پیشنهاد  رو  این  از  است  ارتباط  در  مردم  با جان  آتش نشانی 
می دهم جزو اولویت های شهرداری قرار گیرد و حداقل نیازهای 

سازمان آتش نشانی برآورده شود.
 ضرورت ایجاد چند پل

 منصور ایرانمنش رییس کمیسیون عمران و شهرسازی نیز 
این  در  که  مواردی  به  اشاره  با  نشست  از  دیگری  بخش  در 
کمیسیون بررسی شده ،گفت: نامه ای از روستای "اهلل آباد"  به 

شورا ارائه شده که  از این روستا به سمت بلوار ۲۴ مهر نیاز به 
ایجاد پل عابر پیاده وجود دارد و با توجه به بازگشایی مدارس 
تقاضا کردند شهرداری این کار را انجام دهد که در کمیسیون 
انجام شود  این روستا  با شورای  بررسی و قرار شد مذاکره ای 
به   نسبت  وقت  اسرع  در  شهرداری  با  مشارکتی  به صورت  تا 

احداث این پل اقدام صورت گیرد.
وی ادامه داد: همچنین نامه ای از آموزش و پرورش داشته ایم 
که برای مدرسه ای در روبه روی سه راه سیلو نیز تقاضای پل 
عابر پیاده داشت؛ طبق گزارش ها به سرمایه گذار این موضوع 
اعالم و قرار شده این کار انجام شود؛ شورا نیز تاکید می کند 

که هر چه سریع تر ساخت پل انجام شود.
ساماندهی چند تقاطع

ایرانمنش ادامه داد: در زمینه موضوع سه راهی سیلو و چهار 
راه نیکزاد نیز از سال های قبل  این موضوعات در دستور کار 
شهرداری بوده و چند پیشنهاد مرتبط با این تقاطع ها بررسی، 
که  است  شده  ارائه  جالبی  طرح  و  مطرح  شورا  در  گزارش ها 

تقاطع سه راهی سیلو به صورت زیر گذر باشد.
در  اجرا  مدت  هم  و  هزینه  هم  رسد  می  نظر  به  افزود:  وی 
مشکالت  و  می شود  کمتر  تقاطع  این  شدن  گذر  زیر  صورت 
ترافیکی این محدوده را  نیز حل می کند؛ این طرح ارائه شده 

و قرار است کارهای مقدماتی و مجوزات قانونی گرفته شود.
تقاطع  یک  شد  قرار  هم  نیکزاد  تقاطع  در  گفت:  ایرانمنش 
غیرهمسطح توسط شهرداری ایجاد شود که این موضوع هم به 

عمل برسد و شهرداری هم همتی کند و عملیاتی شود.
این عضو شورا بیان کرد: در ارتباط با سه راهی شرف آباد قول 
عملیات  اجرایی تقاطع  غیرهمسطح  توسط شهرداری داده 
شده بود و شورا تصمیم گرفته بود که انجام شود اما شهرداری 
طرح اصالحی برای این موضوع داشت و قرار شد طی چند روز 

آینده بحث اصالح هندسی فعال به صورت موقت انجام شود.

باورهای گذشتگان مواریِث امروِز ماست
و  مواریث درست  تجربی گذشتگان،  باورهای  از 
در  اگر  مثال،  برای  برداشته ایم.  توشه  زیادی  غلط 
شب های سرد سال، آسمان به رنگ سرخ و سنگین 
درآید، افراد برای بارش برف نو آماده می شوند. یا در 

برخی از نواحی، مردم با کشیدن کارد روی درختان 
بعضاً  دهد!  ثمر  تا  می کنند  تنبیه  را  آن ها  بی بر، 
برخی از این ایده ها درست است اما بخش زیادی از 

آن ها ریشه های خرافی و غلطی دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویاِن ایران )ایسنا(، در 
ریشه های  آن ها  اغلب   که  زیادی،  باورهای  گذشته 
علّت  است.  بوده  رایج  داشته اند،  و سطحی  خرافی 
روشن است؛ از آن جایی که اغلب مردمان در نواحی 

در  و سختی هایی  مشّقات  به نوعی  کشور  محتلف 
دسترسی های آبی یا ساخت ابزار و آالت داشته اند، 
جغرافیایی  محدودیت های  با  جدال  در  همواره 
راه های  از  می کرده اند  تالش  و  بوده اند  محیطی  و 
خرافات  میان  این  در  برسند.  مقصد  به  آسان تری 
زیادی از ناآگاهی و سادگی افراد متولد می شدند که 
باورهای خاطره آلودی  به  با گذشِت زمان  امروزه و 
از  تبدیل شده اند که شنیدن و خواندن شان خالی 

لطف نیست.
باورهای خرافی  این  مهم ترین شاخه های  از  یکی 
برای  می گیرد.  بر  در  را  جغرافیا  و  طبیعت  حوزۀ 
نمونه در باورهای تاریخی شهرستان اردستان آمده 
سروصدا  کالغ ها  که  ابری  روزهای  در  که  است 
می آیند  پایین  خانه ها  پشت بام  روی  از  و  کرده 
همچنین  می بارد.  برف  می کنند،  جست وخیز  و 
اردستانی ها بر این باور بودند فردای شب هایی که 
یا  شغال ها زوزه می کشند، هوا آفتابی خواهد شد. 
برای مثال اگر رعدوبرق بزند و بالفاصله باران ببارد، 
اعتقادات،  طبق  که  می شود  گفته  »َوَشن«  آن  به 
پس از »َوَشن« سالی خوب و پُربار در پیش است اما 
اگر باران نبارد، خشکسالی حاکم می شود. مردمان 
زمستان  در  بوده اند  باور  این  بر  پیش تر  خّطه  این 
هرگاه الیه ابری خاکی رنگ بر آسمان پدیدار شود، 
برف خواهد بارید. از دیگر باورهای اردستانی ها در 
گذشته می توان به این اشاره کرد که هر موقع باد از 
شمال بیاید، مقدمۀ خشک شدن هواست و هرگاه 
برای  یا  دارد،  آن  شدن  گرم  از  حکایت  جنوب  از 
مثال »ستارۀ سهیل« اگر به روی دختری بخورد، 
به میوه بخورد  اگر  و  خوشگل و سرخ وسفید شده 
و مضرات  آفات  و  و خوش رنگ می شود  خوش مزه 
»سّیارۀ  شدن  دیده  همچنین  می رود.  بین  از  آن 
کرکس،  کوه  روی  از  آفتاب  غروب  هنگام  زهره« 
پُرباران خواهد بود، هالۀ ماه  پُرآب و  گویای سالی 

نیز نشانۀ بارِش باران تلقی می شد.
از باورهای مردم نیشابور نیز به این رسم می توان 
دروی  به هنگام  دروگرها  اگر  که  کرد  اشاره 
محصوالت سالیانه به بوتۀ گندمی برخورد می کردند 
بوته  آن  باشد،  به هم چسبیده  خوشۀ  دو  دارای  که 
تمام  زمانی که  تا  رهایش می کنند  و  نکرده  درو  را 
زمین  صاحب  سپس  شود.  درو  مزرعه  محصوالت 
می کرد  قربانی  می گرداند،  بوته  دور  را  گوسفندی 
و گوشتش را میان مردم روستا تقسیم می کردند. 
آن ها معتقد بودند این کار برکت زمین را برای سال 

بعد افزایش می دهد.

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد کارتن مصرفی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی خریداری نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی 
www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت ۱۴ روز 

یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.
رفسنجانی)کرمان-باغین(  هاشمی  ا...  آیت  بزرگراه   ۱۲ کیلومتر  کرمان،  باهنر:  شهید  مس  مجتمع  آدرس 

ساختمان اداری، واحد تدارکات - تلفن: ۰۳۴-۳۱۲۲۷۱۵۶

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد جداسازی، دسته بندی، برش و پرس ضایعات خود 
را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی 
www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت۱۴روز یکشنبه 

مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی، واحد تدارکات 
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