پاسارگاد :مدیرکلامورشهریوشوراهایاستانداریکرمانبههمراهشهردارسیرجان
وتنیچندازمعاونین،چهارشنبههفتهگذشتهضمنبازدیدازپایانه مسافربریبعثت،مجتمع
سازمانیشهرداری،پروژهسالنهمایشها،ساختمانپالتونمایششهری،باغایرانیونمایشگاه
فجرفاطمیدرفرهنگسرا،برتسریعدررونداتماماینپروژههاورفعمشکالتقانونیکهدرمسیر
اجرای این طرحها وجود دارد تاکید کرد .در این بازدید ،شهردار سیرجان خواستار همکاری بیش
از پیش مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان به منظور رفع مشکالت موجود برای
اجرای طرحهای نیمه تمام شد .همچنین مهندس غالمحسین زیوری در نشستی با دکتر رضا
سروشنیاشهردارسیرجان،بهبررسیوتحلیلمسایلشهرداریسیرجانپرداخت.

پروژههای
نیمهتمام،
اولویت
شهرداری
سیرجان

خبر

فعالسازی تمامی
جایگاههای سیانجی

 پاسارگاد
بـا رفـع مشـکل و راهانـدازی مجـدد
جایگاههـای سـوخت سـیانجی ،ظرفیـت
عرضـه ایـن سـوخت در سـیرجان افزایـش
یافـت.
ابراهیم باسـتانی مدیرعامل سـازمان عمران
شـهرداری سـیرجان با بیان ایـن مطلب گفت:
بـا رفع مشـکل جایگاههای عرضـه گاز طبیعی

فشـرده (سـیانجی) ،تمامـی جایگاههـا
راهانـدازی ،و هـم اکنـون  4جایگاه سـیانجی
شـهرداری ،آمـاده سوخترسـانی شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد :دو جایـگاه سـیانجی
ابنسـینا و خلیجفـارس طـی روزهـای
اخیـر فعالیـت خـود را از سـر گرفتـه بودنـد و
جایگاههـای جاللآبـاد و بلـوار قائـم نیـز پـس
از انجـام تسـتهای مـورد نیـاز ،بـه مـدار
سوخترسـانی بازگشـتند.
مدیرعامـل سـازمان عمـران شـهرداری
سـیرجان بـا اشـاره بـه علـت تعطیلـی
جایگاههـای سـوخت گاز طبیعـی شـهرداری
افـزود :بدهیهـای قبـل از سـال  ،91تعمیرات
و رفـع نقـص از دالیـل تعطیلـی جایگاههـای
سـوخت سـیانجی بـود کـه با برطـرف کردن
آنهـا ،فعالیـت جایگاههـا آغـاز شـد.

دوره آموزشی سیستمهای اعالم و اطفای حریق
در سیرجان برگزار میشود

 پاسارگاد
کارگاه آموزشی سیستمهای اعالم و اطفای
حریق با همکاری شهرداری سیرجان طی
روزهای آینده برگزار میشود.
مدیرعامل سازمانآتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری سیرجان در گفتگو با واحد
خبر روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی
شهر سیرجان گفت :کلیه فروشگاههای عرضه

خدمات و کاالهای آتشنشانی متقاضی اخذ
تاییدیه ایمنی در خصوص سیستمهای اعالم و
اطفای حریق ،موظف به حضور در این کارگاه
هستند و در صورت عدم حضور هر یک از
شرکتها در این دوره ،فعالیت آنها مورد تایید
سازمان آتشنشانی قرار نخواهد گرفت.
مهدی فیروزآبادی افزود :دوره آموزشی
سیستمهای اعالم و اطفای حریق ساعت 8
صبح روز سهشنبه (24بهمن ماه جاری) در
ایستگاه شماره یک آتشنشانی واقع در خیابان
 17شهریور برای شرکتها و فروشگاههای
متقاضی برگزار میشود.
وی بیان کرد :هدف از برگزاری این
کارگاه آموزشی ارتقای سطح کیفی نصب
سیستمهای اعالم و اطفای حریق و کاهش
صدمات و خسارتهای ناشی از حوادث
آتشسوزی است.
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پيامك300099004806 :

 بتول باللی
بعد از پل خرمآباد ،از بچههای جلوی در
مدرسه پرسیدم شهرک سمنگان از همین
طرف است؟ «بله خانم برو صاف دست
چپ میشه شهرک سمنگان» .درختان
خشک اکالیپتوس و خاکهای پیادهروها،
جدولهای شکسته و کانالی که وسط
خیابا ن کنده شده ،نمای ورودی شهرک
سمنگان است.
خیابان شهید آوینی ،خیابان اصلی
شهرک سمنگان است .پر از آشغال و
نخالههای ساختمانی است .اینجا سطل
زبالهای دیده نمیشود« .میآیند کانال
میکنند و میروند .گفتند یک هفتهای
جای لولهها درست میشود .االن  6-5ماهه
طول کشیده .پنج سال پیش هم جدول
را شکستند لوله آب را درست کنند اما
دیگر درست نشد .هیچوقت اینجا رفتگر
نمییاد .روبهروی خانهی ما تا چند وقت
قبل آشغالدونی بود» .خانمی با اعتراض و
گالیه از نظافت شهرک گفت« :جمعآوری
زبالهها خوب نیست ».کمی جلوتر در همین
خیابان فضای سبز زرد رنگی که چمنهای
آن کامال خشک شده خودنمایی میکند .در
این خیابان و خیابانهای دیگر ،سرعتگیر
نیست .در کوچهها و خیابانها کانالهای
کنده شده ،عبور و مرور را سخت کرده
و سنگ و خاک این کانالها به کثیفی
خیابانها افزوده است« .راه زیرگذر خیلی
بد ساخته شده ،دو ساعت بارون بیاد بسته
میشه« ».از ساعت  5عصر خانمها نباید به
پارک بروند ،امنیت ندارد .داخل درختها
قمه قایم میکنند»« .اینجا درگیری زیاد
است .کسی هم سرکشی نمیکند فقط اسم
پرسیگاز و میرزا رضا دررفته اینجا بدتر
است»« .آب بارون از جو بیرون میزنه و تا
وسط خیابان را آب میگیرد .آجر میگذاریم
و رد میشویم» .مغازهدار شهرک سواالم را
با سوال پاسخ میدهد؟«بگو چه مشکلی
ندارید؟ سر میدان شبها  50تا سگ هست
اگر پیاده بروی پارهات میکنند»« .کوچه ما
 8متری بوده ولی زمینی را یک نفر گرفته
و از سر کوچه  4متر از آسفالت را داخل
خانهاش انداخته ،طرف پارتی داره ،شهرداری
میگوید پروانه ساخت دارد»«.آشغالها را
باید ببریم سر میدان .دو ،سه کوچه باید
بیاییم تا به سطل زباله دور میدان برسیم.

گزارش پاسارگاد از مشکالت شهرک سمنگان

«سمنگان» در حاشیه

ماشین آشغالی طرف کوچه ما نمیاد».
خیابانهای اصلی سمنگان اسم و تابلو دارند
اما خانهها پالک و کوچهها اسم ندارند« .برای
آدرس دادن ساختمانها را در نظر میگیریم.
مثال وقتی به آژانس زنگ میزنیم باید بیاییم
سر میدان جلوی مسجد بایستیم».
 خط تلفن نمیتوانیم بگیریم
خواستهی اهالی شهرک درست کردن
جدولها و پیادهروها ،نظافت و داشتن تلفن
ثابت و فضای سبز است .برخی جاها اصال
جوی آب کامل نشده است جدول یکطرفه
گذاشته شده .مردم میگویند« :شهردار اهالی
را درون مسجد جمع کرد و صحبت کرد اما

خبری از حل مشکالت نیست».
ساکنن از راه ورود و خروج شهرک هم
گالیه دارند .چه از سمت پل خرمآباد و
چه از سمت زیرگذر .برق زیاد اینجا قطع
میشود .فشار آب هم کم است .اینترنت آنتن
نمیدهد .فقط برخی خانهها تلفن ثابت دارند.
 دو راهکار برای ارایه خدمات داریم
سعید هنری درباره نبود تلفن ثابت در
بیشتر جاهای شهرک گفت« :ظرفیت
سوئیچ مخابرات شهرک سمنگان  2500عدد
بوده ،اکنون ظرفیت کامل شده ،باید ارتقا پیدا
کند و در دستور کار توسعه قرار دارد .افرادی
که قبل از پرشدن سوئیچ تقاضا کردند به

آنها تلفن دادیم» .مدیر مخابرات سیرجان
ادامه داد« :تا زمان توسعهی سوئیچ امکان
واگذاری نیست اما از محل تخلی ه و سلب
امتیاز تلفنهای بدهکار به متقاضیان جدید
خدمات ارایه میدهیم» .وی در پاسخ به زمان
توسعهی سوئیچ گفت« :در دست اقدام است.
طبق برآورد ما اگر مشترکان بدهکار تخلیه
شوند ،متقاضیان جدید سمنگان پوشش
داده میشوند .توسعهی سوئیچ را پیگیری
میکنیم که قطعا کمتر از یک سال طول
خواهد کشید».
 اکثر فضای سبزهای شهرک
سمنگان آب خام لولهکشی ندارند

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

رییس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهرداری هم گفت« :باید دید کدام فضاهای
سبز آب خام دارد و میشود کار فضای سبز
انجام داد .بعضی فضاها آب دارند و در لیست
کاشت هستند و برخی نه» .به گفتهی بابک
سعیدی پیگیری جداسازی آب شرب از آب
خام در دستور کار و منوط به بودجهای است
که شرکت آب و فاضالب کشور باید قرار
دهد که این طرح حدود پنج میلیارد تومان
برای کل فضای سبز شهرکها و حاشیههای
شهر است .وی گفت« :اکثر فضای سبزهای
شهرک سمنگان آب خام لولهکشی ندارند.
آبرسانی تاکنون توسط تانکر بوده و با
مسایل مالی شهرداری و بدهیهایی که
از گذشته داریم ،توجیهی ندارد و شرایط
مالی این اجازه را نمیدهد .فضاهایی که آب
لولهکشی دارند در اولویت برنام ه کاری است و
ابتدای اسفندماه شروع میکنیم».
 الیروبی و ترمیم جدولها در
دستور کار پیمانکار است
حسین افشار درباره گالیه اهالی شهرک
توروب
از نحوهی جمعآوری زباله و رف 
معتقد است همه چیز روبهراه است:
«اینجور نیست .نیروها تقسیم شدهاند؛ ناظر
مقیم ،ناظر عالی و سرپرست نظارت داریم و
خودم به عنوان معاون خدمات شهر حداقل
هفتهای دو بار گشتزنی در مسیرهای
سطح شهر دارم .با پیمانکار قرارداد داریم.
اینطور نیست گوشهای از شهر جزو برنامه
خدمات شهری باشد ولی بررسی نشود.
نقص پیمانکار به ضرر پیمانکار است ».او از
گذاشتن نمایندهای در هر محله برای بررسی
معایب خبر داد .افشار میپذیرد که جوی آب
شهرک سمنگان سالهاست الیروبی نشده
است .وی معتقد است مشکالت زیاد نیست
و پیشنهاد میکند« :شما خودتان نماینده
آن منطقه شوید و با خدمات شهر تعامل
داشته باشید .انتقادپذیر هستیم».
 فقط برخی کوچهها تابلو ندارند
احمدرضا زیدآبادی بحث پالکگذاری
خانهها را در حیطهی کاری واحد ترافیک
شهرداری نمیداند .او خودش ساکن شهرک
است و میگوید« :معابر عمدتا همه اسم و
تابلو دارند .خیابانهای این شهرک همه نام
دارند .فقط کوچههای خیابان الدن شمالی
و کوچههای دور میدان نامگذاری ندارند که
سال آینده نامگذاری میشوند».

نمایندگی انحصاری پخش
اسکاچ و دستمال نانو «کره جنوبی»
09136222117

توجوی تو در معبر بادها میگریم.
به جس 

در چهارراه فصول ،در چارچوب شکستهی پنجرهای که آسمان ابرآلود ه را قابی کهنه میگیرد.
در ایــن ایــام تلــخ ،هجــران تــو را بــه چلــه نشســتهایم .مــا را بــه ســختجانی خــود ،ایــن گمــان نبــود.
ـم نبــودن
ـان بیتــو را تــاب آورد .فراتــر از زخـ ِ
گویــا جبــر روزگار بــر آن اســت کــه بایــد شــکیبا بــود و جهـ ِ
اســت .التیامبخــش مــا مردمانــی هســتند کــه در ایــن ســالیان ،بــا تــو و در کنــار تــو زیســتهاند و چیــزی
جــز انســانیت و نجابــت از تــو ندیــده و زبــان را جــز بــه نیکنامــی تــو نگشــودهاند.

با سپاس از همراهی عزیزانی که در مراسم تشییع ،تدفین و ترحیم زندهیاد

احـمدافـزون

شرکت نمودهاند به اطالع میرساند که به مناسبت چهلمین روز پرگشودنش پنجشنبه
 96/11/26از ساعت  14الی  16بر آرامگاه وی گرد هم میآییم.
ساعت حرکت  15:30مکان :حسینیه روستای توتوئیه

خانوادههای افزون و خداکرمپور

آگهی مناقصه شماره  96/11/5/1م

شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان در نظــر دارد مقــدار
 31000متــر لولــه پلیاتیلــن در اقطــار ،40 ،110
 200 ،500 ،32 ،63و  250و  25میلیمتــر بــا بــرآورد
تقریبــی ( 6272003900شــش میلیــارد و دویســت و
هفتــاد و دو میلیــون و ســه هــزار و نهصد) ریــال از محل
اعتبــارات داخلــی از کارخانههــای تولیدکننــده خریداری
نمایــد .لــذا از کلیــه واجدیــن شــرایط دعــوت بــه عمــل
میآیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه در ســاعتهای
اداری از تاریــخ  1396/11/23لغایــت 1396/11/28
بــه آدرس :ســیرجان -خیابــان قــدس -شــرکت آب و
فاضــاب ســیرجان -دفتــر قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه 314000000
(ســیصد و چهــارده میلیــون) ریــال میباشــد کــه بایــد
بــه یکــی از صورتهــای مشــروحه ذیــل بــه دســتگاه
مناقصهگــزار تســلیم شــود:
الــف) ضمانتنامــه بانکــی بــه نفــع شــرکت آب و فاضالب
ســیرجان و در قالــب اوراق بهــادار بانکــی بــا شــماره

ســریال و دارای مهــر و امضــا پرفــراژ بانــک صادرکننــده
ب) رســید بانکــی واریــز وجــه مزبــور بــه حســاب شــماره
 3295495520نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی
بــه نــام شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان
تاریــخ تحویــل پیشــنهاد قیمت تا پایــان وقــت اداری روز
پنجشــنبه مــورخ  1396/12/10در محــل دبیرخانــه
شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان میباشــد.
تاریــخ بازگشــایی پــاکات پیشــنهادی ســاعت  11صبــح
روز شــنبه مــورخ  1396/12/12میباشــد.
بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا ،مشــروط ،مخــدوش و
پیشــنهاداتی کــه بعــد از مــدت مقــرر واصل شــود مطلقا
مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .ایــن پیشــنهاد تــا
مــدت  90روز از تاریــخ اتمام مهلت تســلیم پیشــنهادها
معتبــر میباشــد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
ســایر اطالعــات و جزئیــات مربوطــه در اســناد مناقصــه
منــدرج اســت.
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