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 هدی رضوانی
سال ۹۰پارک بانوان سیرجان در بلوار نماز احداث
شد .زمانی که پارک بانوان در این بلوار احداث میشد
کسی به فکر این نبود که سالها بعد هتلی در کنار
آن سر برخواهد آورد و جایی را که برای بانوان در نظر
گرفته شده است تا بتوانند در آن آزادانه و بدون حجاب
به تفریح و ورزش بپردازند ،با مشکل روبرو کند.
زمین هتل را که گرفتیم ،اصال پارک
بانوانوجودنداشت
هتل  ۴ستاره ممتاز در  ۱۴طبقه و در زمینی به
مساحت 2/7هکتار و با زیربنای ۶۸هزار متر مربع در
حالاحداثاست.منصورزیدآبادیمدیرعاملشرکت
پارس زیگورات و پیمانکار ساخت هتل در خصوص
همجواری پارک بانوان و هتل چنین پاسخ میدهد:
فکر نمیکنم مشکل آنچنانی پیش بیاید ،چون از هم
دورهستند.مگراینکهکسیبخواهدبادوربینازهتل
محوطهپارکراببیندکهاینهمبعیداست.ازطرفیما
برنامههایی هم برای این همجواری داریم ،دریچههای
آن قسمت که مشرف به پارک بانوان است را طوری
طراحی میکنیم که قابل باز و بسته کردن نبوده و به
پارک دید نداشته باشند و با شیشههای دودی آنها را
مسدودخواهیمکرد.ویاضافهمیکند:دنیاپیشرفت
کرده است .در تهران تمام خانهها و آپارتمانها به هم
اشراف دارند .اگر بخواهیم سنتی عمل کنیم باید
جلوی رشد و پیشرفت شهرها و کشورها را بگیریم.
االن تمام خانههای قدیمی را میکوبند و چند طبقه
میسازند و آپارتمان به خانه همسایه مسلط میشود
و این امر منع قانونی هم ندارد .زمانی که این زمین را
برای ساخت هتل در نظر گرفتند ،اص ًال پارک بانوان
وجود نداشت .این زمین خیلی وقت پیش و در دوره
اول احمدینژاد برای ساخت هتل در نظر گرفته شده
بود و هنوز پارک بانوان احداث نشده بود .از نظر من
مشکلیپیشنخواهدآمدمگراینکهکسیواقعاًقصد
و غرضی برای ایجاد مشکل داشته باشد.
فعالکسیاعتراضینکردهاست
افسانه شکاری مسئول پارک بانوان است ،وی
استقبال از این پارک از سوی خانمها را بسیار خوب
عنوان میکند و میگوید :ما هر روز در زمستان باالی
 ۳۰۰نفر ورزشکننده در پارک بانوان داریم که ۶۰نفر
آنها ورزشکار ثابت هستند .تابستان این آمار چندین
برابر میشود و عصرها هم آنقدر شلوغ میشود که
قابل شمارش نیست .خانمها در این مکان بدون
حجاب و به راحتی میتوانند تفریح و ورزش کنند و
اوقات فراغت خود را سپری نمایند .مشکل همجواری
پارک بانوان و هتل در دست احداث را با مسئول
یدانم قرار
پارک نیز مطرح میکنم ،وی میگوید :نم 
است چه تصمیمی گرفته شود .خانمها دوست دارند

پارک بانوان و نگاههای مزاحم

کردند از طریق شورا و شهرداری مجوز
یدانم چه جور
اینجا راحت باشند اما نم 
بگیرند .پیشنهاد اولیه شورا هم این بود
تصمیممیگیرند.شکاریاضافهمیکند:
که مث ًال هتل در یک زمین دیگر ساخته
در حال حاضر هم حدود  ۵۰الی ۶۰
مهندس و کارگر داخل ساختمان در
شود .چند نقطه دیگر هم از جمله مسیر
حال کار هستند اما تاکنون اعتراضی از
حاشیه جاده کرمان و یا حتی شهرک
 مدیرعامل شرکت پیمانکار هتل :دریچههای هتل را طوری طراحی میکنیم که به پارک دید نداشته باشند
سوی خانمها دریافت نکردهایم .زمانی  مسئول پارک بانوان ۵۰ :الی  ۶۰کارگر داخل ساختمان هتل در حال کار هستند اما تاکنون اعتراضی از سوی خانمها دریافت نکردهایم سمنگان را به آنها پیشنهاد کردیم اما
گروهی که آمده بودند برای کارشناسی
یدانم
هم که هتل افتتاح شود واقعا نم 
 مدیرعامل سازمان فضای سبز شهرداری سیرجان :پارک بانوان را جابجا میکنیم
انگشت روی زمین فعلی گذاشته بودند
میخواهندچهکارکنند.
 به دنبال جابجایی پارک
و برای اینکه بتوانند مجوزشان را بگیرند،
بانوانهستیم
از طریق کرمان وارد عمل شدند .شورا
بابک سعیدی مدیرعامل سازمان
نمیتوانست روی مجوز کرمان اعتراض
فضای سبز شهرداری از جابجایی پارک
بزندچراکهکمیسیونماده ۵یکمرجع
بانوان در آینده خبر میدهد و میگوید:
باالدستی شورا و شهرداری سیرجان
مشکل همجواری پارک بانوان و هتل در
است.
 شهرداری منطقه یک
دست احداث را با هیات مدیره مطرح
متولیصدورمجوزبود
کردیم و قرار شد یک جانمایی جدید
داوود قاسمی شهردار وقت میگوید:
در نظر گرفته شود و پارک بانوان در
صدورپروانههادرشهرداریمنطقهاتفاق
جای دیگر احداث شود .در حال حاضر
میافتد .آن زمان هم شهرداری منطقه
بانوان مشکلی ندارند اما برای آینده باید
یک متولی امر بوده و شهردار آن هم
فکریکرد.هیئتمدیرهموافقجابجایی
آقای سروشنیا بود .حتی مجوزی هم
پارک بانوان هستند و قرار شد سازمان
که از کمیسیون ماده پنج استان برای
فضایسبزجایجدیدراپیشنهادبدهد.
ساخت این هتل گرفته شده بود ،قبل از
سعیدیدرخصوصطوالنیشدنزمان
ورود من به شهرداری بود .گویا مدارک
پیشنهاد جای جدید میگوید :ما باید
خود را به کمیسیون ماده  ۵استان برده
جایی را انتخاب کنیم که قرار نباشد
و مجوز طبقات را از آن جا گرفته بودند.
دوباره جابهجا شویم .متاسفانه نقاطی را
البته آن طور که فکر می کنم افزایش
که ما معرفی میکنیم در آینده معلوم
یکی دو طبقه از این هتل در زمان من
نیست چه چیزی قرار است در آنجا
اتفاق افتاد ،اما اصل پروانه و تعداد طبقات
ساخته شود .باید جایی را انتخاب کنیم
مذکور در زمان شهرداری من رخ نداد .از
که دوباره به مشکل بر نخوریم .در حال
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
قاسمی می پرسم چرا با توجه به اینکه
حاضر شاید بیشتر از دو الی سه طبقه
مجوزندهندامادرآیندهممکناستبهطبقاتاضافه در خصوص جانمایی پارک بانوان و صدور مجوز سبزبودهوهنوزکاربریانبوهسازییابلندمرتبهسازی که در شورای دوم بحث آن مطرح شد و در شورای مجوز ساخت هتل صادر شده بود ،شما نیز مجوز
شود .باید جایی را انتخاب کنیم که وقتی این همه ساختمیگوید:زمانیکهپارکبانوانساختهمیشد برای آن تعریف نشده بود .بعدا ً پرونده این زمین را سوم تکمیل و افتتاح شد .از ایراننژاد میپرسم زمان ساخت پارک بانوان را در مجاورت آن صادر کردید؟
هزینه میشود در آینده با مشکل روبرو نشود.
هنوز بحث ساخت هتل مطرح نبود .اگر به نقشههای به صورت خاص به کمیسیون ماده  ۵کرمان بردند صدور مجوز هتل شما در شورا بودید ،چرا با ساخت پاسخ میدهد :سال  ۸۸و در دور اول شهرداری من
آن زمان در دفاتر فنی شهرداری مراجعه کنید متوجه و مجوز تغییر کاربری گرفتند .دقیق خاطرم نیست این هتل در کنار پارک بانوان موافقت شد؟ پاسخ بودجه ساخت پارک را شورا مصوب کرد .طرح اولیه،
 مجوز ساخت از باال صادر شد
یدانم میدهد :مسئوالن ساخت هتل یک زمانی تالش پیگیری ،اختصاص بودجه و اجرای آن در زمان من
سرلشکرایراننژادعضوشورایسومشهرسیرجان میشوید که کاربری زمین هتل در آن زمان فضای که پارک بانوان چه سالی ساخته شد اما م 

در سال زراعی امسال میزان بارندگی استان کرمان فقط  26میلیمتر بوده است

 ایسنا :مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانکرمان
اعالم کرد :ایران از لحاظ منابع آب یک کشور ورشکستهای است
اما مشکل ما در ایران این است واقعیتها را قبول نمیکنیم.
یزاده در گرهمایی مدیران روابط عمومی صنایع
مهدی رجب 
و معادن بزرگ استان با محوریت مشارکت صنایع در حفظ و
توسعهعرصههایمنابعطبیعیازتغییراقلیمسخنبهمیانآورد
و گفت :تغییر اقلیم ،بیابان زایی و کمبود آب شیرین از مهمترین
چالشهای هزاره سوم خواهند بود .وی حفظ محیط زیست و

جنابآقایمهندسعباسسلطانی

مدیرعاملمحترمشرکتآرمانگهرسیرجان

درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را خدمــت شــما و خانــواده
گرامیتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال بــرای آن
مرحــوم رحمــت و آمــرزش الهــی را مســئلت دارم.

پوررضاقلی

منابع طبیعی را دغدغه اصلی جهان دانست و بیان کرد :میانگین
بارندگیهایکشور 250میلیمتراستومتاسفانهدرسالزراعی
امسالمیزانبارندگیاستانکرمان 26میلیمتربودهاست.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان اعالم کرد:
ایران از لحاظ منابع آب یک کشور ورشکستهای است اما مشکل
ما در ایران این است واقعیتها را قبول نمیکنیم.
ویبهتبیینتغییراتبارندگیهاپرداختوتصریحکرد:زمان
بارندگیها کم اما شدت آنها زیاد شده و ضمن آنکه توزیع زمانی

جنابآقایمهندسعباسسلطانی

مدیرعاملمحترمشرکتآرمانگهرسیرجان

درگذشــت ابــوی گرامیتــان را خدمــت جنابعالــی تســلیت
عــرض نمــوده ،بــرای آن عزیــز ســفر کــرده علــو درجــات الهــی
را مســئلت مینمایــم.

غالمرضا فخرآبادی ،شرکت خدمات هوایی آسمانسمنگان

جناب آقای مهندس عباس سلطانی
مدیرعامل محترم شرکت آرمانگهر سیرجان

بــا کمــال تاســف باخبــر شــدیم پــدر گرامیتــان دار فانــی را وداع گفــت .ایــن
مصیبــت را بــه حضرتعالــی و خانــوده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از
خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم طلــب مغفــرت و بــرای شــما و ســایر بازمانــگان
صبــر و اجــر مســئلت مینمایــم.
ناصر تقیزاده

مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

تجدید مزایده عمومی شهرداری زیدآباد (نوبت دوم)

شــهرداری زیدآبــاد در نظــر دارد وفــق بنــد  2مجــوز شــماره  203مورخ  97/08/28شــورای اســامی شــهر زیدآباد
اجــاره ســایت زبالــه شــهرداری را بــه منظــور تفکیــک و جداســازی زبالــه به مدت یــک ســال از طریق مزایــده عمومی
بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی واجدالشــرایط کــه تمایــل بــه
شــرکت در مزایــده مذکــور را دارنــد ،دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت اخــذ مــدارک و اســناد مزایــده همچنیــن ارایــه
قیمــت پیشــنهادی خــود و تحویــل آن بــه شــهرداری زیدآبــاد همــه روزه بــه جــز ایــام تعطیــل از تاریــخ 97/11/01
تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ  97/11/10بــه مــدت  10روز بــه امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
شرایط مزایده:
-1واریــز مبلــغ حداقــل  5درصــد قیمــت پایــه معــادل  1/500/000بابــت اجــاره ســایت مــورد نظــر بــه حســاب
جــاری  1400/03نــزد بانــک ســپه شــعبه زیدآبــاد بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده و یــا ارائــه ضمانتنامــه
بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ذکــر شــده الزامــی اســت.
-2هــرگاه برنــدگان اول ،دوم و ســوم مزایــده حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ،ســپرده آنهــا بــه ترتیــب به نفع
شــهرداری ضبــط میگــردد.
-3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-4بــه پیشــنهاداتی کــه مشــروط ،مخــدوش و همچنیــن بعد از تاریــخ فوق تحویــل گردند ،ترتیــب اثــر داده نخواهد
شد .
-5سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد آن مندرج میباشد.
 -6متقاضیان شرکت در مزایده جهت دریافت اسناد و بهاء پایه به شهرداری زیدآباد مراجعه نمایند.
-7بازگشایی پاکات در تاریخ  97/11/13راس ساعت  10صبح میباشد.

روابطعمومی شهرداری زیدآباد

آنها نیز تغییر کرده است لذا باید خود را با این وضعیت سازگار
کنی .م
یزاده از امضای تفاهمنامههای با  12شرکت در استان
رجب 
کرمان خبر داد و بیان کرد :میانگین تفاهمنامههای ما  5ساله
استو 59هزارو 80هکتاراینشرکتهاتعهددادهاندبیابانزدایی
انجام دهند .گفتنی است که در 50سال گذشته حدود 200هزار
هکتار بیابانزدایی در سطح استان انجام شده است.
وی با اشاره به همکاری معینهای اقتصادی در راستای حفظ

منابع طبیعی استان ادامه داد :اقداماتی در راستای حفظ منابع
طبیعی و محیط زیست که در استان انجام میشود در سطح
کشور بینظیر است .وی خاطر نشان کرد :براساس آمار اعالم شده
جهانی استفاده از منابع زیرزمین در حد  10درصد عالی 10 ،تا
 35درصد مطلوب و باالی  35درصد بحران محسوب می شوند
ما  90میلیارد متر مکعب آب های زیرزمین را از دست داده ایم
که این در حالی است که در کنار آن تغییر اقلیم هم باعث شده تا
شاهدرژیمهایتناقصبارندگیدرفصولمختلفباشیم.

بود .نظر شورا در آن زمان این بود که پارک در این
مکان اجرا شود .جایی مناسبتر از این نداشتیم .شما
خودتان به عنوان یک خانم کجا را برای احداث پارک
بانوان پیشنهاد میدهید؟ االن کنکاش 10سال قبل
را میکنید .من آن زمان این پارک را ساختم که مردم
 10سال استفاده کنند و در مدت این  10سال یک
فکردیگریبرایآنکنند.ویاضافهمیکند:جابجایی
پارک هم هزینهای ندارد ،یک دیوار دارد آن هم پیش
ساخته است و هر لحظه و هر شهرداری که اراده کند
میتواند آن را بردارد و بگذارد دور یک پارک دیگر .االن
بروند یک جای دیگر را در نظر بگیرند و این دیوارهای
پیشساختهراهمآنجاکاربگذارند،اسمشرابگذارند
یدادم پارک
پارک بانوان .آن روز من اگر پیشنهاد م 
بانوان را کنار آن کشتارگاهی که فرهنگسرا کردم؛
بسازیم ،آنجا آباد نبود و خانمها نمیرفتند استفاده
کنند .االن آنجا احیا شده و بلوار شهید زندینیا کامل
شده .پارک را ببرند آنجا و دیوارها را کار بگذارند ،هزینه
جابجاییآن ۵۰میلیونتومانهمنمیشود.
آنزمانمنشهردارمنطقهیکنبودم
رضا سروشنیا شهردار سیرجان درباره تاریخچه
ساخت هتل می گوید« :قرارداد ساخت هتل در سال
 84بین شهرداری و شرکت مشاوره طرح آفرینش
بسته شد ».وی در ادامه افزود« :در همان سال و در
دوره مدیریت منصور آبیار بر شهرداری پس از چندین
جلسهدرشورایشهرمصوبمیشودکهشهرداریدر
قالب مشارکت 20هزار متر زمین بعد از تغییر کاربری
در اختیار شرکت طرح آفرینش قرار دهد و در همین
راستا در سال  85پروانه  44هزار و  953متر بر روی
این زمین صادر شد و پیمانکار کار خود را شروع کرد».
سروشنیا در ادامه درباره دلیل واگذاری کار ساخت
هتل به شرکت پارس زیگورات میگوید« :بعد از صدور
پروانه ،شرکت پیمانکار کار قطع درختان و حفاری و
خاکبردار را انجام داد و به همان شکل رها شد .نهایتا
طی نامهنگاریهای متعدد  41ماه بعد از اینکه کاری
انجام نشد ،در سال  91این زمین به شرکت پارس
زیگورات واگذار می شود و بر خالف ادعای آقای داوود
قاسمی مبنی بر اینکه این اتقاق در زمان مسوولیت
من در شهرداری منطقه صورت گرفته ،در سال  92و
زمانیکهمهندسمهدیمحمدیشهرداریمنطقهرا
عهده دار بود در تاریخ 92/2/15پروانهای به نام شرکت
پارسزیگوراتبهمدیرعاملیمحمدحسنپوربهمتراژ
 50هزار متر مربع صادر میشود».
هتل مذکور با شتاب هر چه تمامتر در حال
ساخت است و روزبهروز به بهرهبرداری و افتتاح نزدیک
میشود و از طرفی به نظر میرسد یکی از راهکارها
برای نگه داشتن پارک بانوان در مکان فعلی استفاده
از شیشههای مات برای هتل است.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای
جدولگذاری معابر سطح شهر شماره ( 7نوبت اول)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصه عمومی خدمات(شــرح مختصر :تهیــه مصالح و اجــرای جدولگذاری
معابــر ســطح شــهر شــماره  )7بــه شــماره  200975674000035را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی
دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت (ســتاد) بــه آدرس:
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی،
مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه
محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1397/11/01میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1397/11/11
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1397/11/22
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاریخ 1397/11/24
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشتــر در خصوص اســناد مناقصــه و ارایه
پاکتهــا
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 و شورای اسالمی شهر سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای پروژه
احداث فاز اول میدان دام جنب کشتارگاه (نوبت دوم)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای پــروژه احــداث
فــاز اول میــدان دام جنــب کشــتارگاه) بــه شــماره  200975674000033را از طریــق ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصه تا ارایه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس:
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل
ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1397/10/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاریخ 1397/11/03
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1397/11/13
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه تاریخ 1397/11/14
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشتــر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارایــه
پاکتهــا
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 و شورای اسالمی شهر سیرجان

