ایسنا :سخنگویدانشگاهعلومپزشکی کرمانبا اشارهبه اینکهعمده انتقال کووید ۱۹در
جامعه اکنون به صورت خوشه های بزرگ و درخانواده ها اتفاق می افتد گفت :این هشداررا می
دهیم که اگرمردم بحث های بهداشتی ،عدم حضوردرمهمانی ها و مجالس ،گندزدایی سطوح
و فاصله گذاری های فیزیکی و اجتماعی را رعایت نکنند احتمال بازگشت موج های بعدی بیماری
درسطح استان کرمان وجود دارد .دکترمهدی شفیعی با اشاره به اینکه آمارموارد سرپایی مبتال به
کرونا درسطح استان کرمان درحال افزایش پیدا کردن است افزود :این افزایش موارد سرپایی
نشان می دهد که برنامه های گام دوم مبارزه با کرونا دربحث شناسایی افراد مبتال به ویروس به
عنوان ناقلین کم عالمت یا بدون عالمت ،به درستی دراستان کرمان درحال انجام شدن است

احتمال
بازگشت
موجهای بعدی
کرونا در کرمان
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گفتوگو با رییس اداره محیطزیست پیرامون شکار و معدن

شاید تنها راه نجات حیاتوحش ،زنجیره انسانی باشد
 ادارهکل صنعت و معدن استان به طور غیرقانونی در منطقه شکارممنوع گود غول مجوز معدن صادر کرده است

و رفت...
 ناصر صبحی

فکرکردید؟»...
آنچه خواندید بخشی از سخنان جمشید مالرحمان؛
مدیرعاملگلگهربود.سخنانیکهطیمراسمافتتاحکالنتری
 12شریعتی و درحضورجمعی ازمسئوالن محلی و فرمانده
انتظامیاستانبیانکرد.
او در ادامه میگوید« :من این نکته را به دوستان در
حوزه مسئولیتهای اجتماعی تاکید و خواهش کردم؛ کاری
نکنید وقتی پول گلگهرمیرود ،وجدانش هم برود .توسعه
مسئولیتهای اجتماعی باید توسعه هدفمند باشد .امروز
اگرنیروی انتظامی توسعه پیدا میکند ،خیرش را آحاد مردم
میبرند .اینطورنیست که فقط پولداری که روی زمین 500
میلیون تومانی درهمین سیرجان ،خانه  30میلیارد تومانی
درست کرده خیرش را ببرد .این مهم است که آحاد مردم
ازهمه امکاناتتوسعه اقتصادیو اجتماعیمنطقهو کشور
بهرهمندشوند».
مدیرعامل گلگهر تلویحا مخالف احداث شهربازی
است .او استدالل میکند ممکن است همه نتوانند از آن
استفاده کنند زیرا شاید فردی پول کرایه تاکسی و رساندن
خود به شهربازی را نداشته باشد .این استدالل که تنه به تنه
استداللهایسوسیالیستیم یزند،نشانازبیگانگیمدیرعامل
گلگهر با کف جامعه است .او از اقداماتی سخن میگوید
که نفع آنها باید شامل همه مردم و به خصوص قشرفقیر
جامعهشود.
اما همین ایراد را به بسیاری ازپروژههای گلگهرکه به نام
عمل به مسئولیتهای اجتماعی انجام شده میتوان گرفت.
شایدیکنفرپول گرفتنتاکسیورساندنخودبهبیمارستان
گلگهر را نداشته باشد و از آن مهمتر شاید از پس هزینه
بیمارستانبرنیاید.شایدیکنفرپول گرفتنتاکسیورساندن
خود به راهآهن و اصال سفر کردن را نداشته باشد .شاید یک
نفرپول گرفتن تاکسی و رساندن خود به ورزشگاه را نداشته
باشد ،پس چرا باشگاه گلگهررا راه انداختید؟
آیا مدیرعامل گلگهر که نگران نداشتن کرایه تاکسی
شهروندان سیرجانی است ،خبرندارد مجموعه او چه برسر
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پيامك300099004806 :

یادداشت

«گفتند در سیرجان شهربازی
بسازیم .گفتم خیلی خوب است
اما یک ایراد دارد .گفتند ایرادش
چیست؟ گفتمتکلیف آن که کرایه
تاکسی ندارد تا به شهربازی بیاید چه
میشود؟ تا به حال به این موضوع

جامعه 7

میزان اجاره خانه درسیرجان آورده است؟ او نمیداند پرسنل
غیربومیمجموعههایگلگهربهلطفدستمزدقابلمالحظه،
خانههای اجارهای را با قیمتی باالترازنرخ واقعی اجاره میکنند
و قیمت اجاره تمام خانههای یک محله و خیابان باال میرود.
مالرحمان درحالی نگران بیپولی و نداشتن کرایه تاکسی
شهروندان برای رساندن خود به شهربازی است که همین
شهروندان ،بابت رانده شدن به حاشیه شهر هر روز باید پول
تاکسی و اتوبوس بدهند تا ازمناطق دورو شهرکهای اطراف
به مرکزشهرو محل کارخویش برسند .تاکنون چه اقدامی
برای حل این مشکل اساسی انجام داده است یا میخواهد
انجامدهد؟
آن روز ،وقتی آیین افتتاحیه تمام شد ،به سراغ او رفتم
و گفتم من خبرنگارم و میخواهم یک سوال ازشما بپرسم.
بار اول به سردار ناظری؛ فرمانده انتظامی استان که در حال
مصاحبه با صدا و سیما بود اشاره کرد و گفت بعدا .مصاحبه
سردارکه تمام شد ،هردو رفتند که سوارخودرو شوند .برای بار
دوم به مدیرعامل گلگهرگفتم که فقط یک سوال دارم .یک
پایشراداخلخودرو گذاشتوبهمننگریست.پرسیدمچرا
گلگهرمخالفتاسیسشورای اسالمی کاراست؟
شورای اسالمی کار که متشکل از نمایندگان کارگران
است،میتواندنقشمهمیدراستیفاورعایتحقوق کارگران
داشته باشد اما این شورا نه در گلگهر وجود دارد و نه در
زیرمجموعههای آن .زیرمجموعههای گلگهر در بیان دلیل
خود برای عدم صدور اجازه تاسیس شورای اسالمی کار،
انگشت خود را به سمت گلگهر گرفتهاند .آنها میگویند
اول باید گلگهر این کار را انجام دهد .به بیان دیگر ،به نظر
گلگهرتمایلی ندارد و شرکتهای دیگرازخداخواسته و یا به
ناچارتبعیتمیکنند.
آقای مدیرعامل اما پرسش مرا چنین پاسخ داد« :برای
پرسیدن سوال ،اول با مدیرروابط عمومی هماهنگ کنید».
و رفت.
حاالجنابمالرحمان،مانهشهربازیخواستیم کهخدایی
ناکردهنگرانیبابتنداشتنکرایهتاکس یماخوابراازچشمتان
برباید و نه فعال تقاضای رسیدگی به مشکل نقش گلگهردر
افزایشمیزان اجارهخانهدرسیرجانراداریم.شما که ازاولویت
اولسخنمیگویید ،اولویت اولخودتانراحمایت ازکارگران
خودتان بگذارید و اجازه دهید کارگران زحمتکش مجموعه
گلگهر ،دارای ساز و کاری برای حمایت از حقوق خویش
باشند .برای انجام سایرمسئولیتهای اجتماعیتان عجلهای
نیست؛ 100را که انجام دادید 90،هم پیش ماست.

 پاسارگاد
شکارومعدندوموضوع گفتوگوباعلیاکبر
رسولیان؛ رییس محیطزیست سیرجان است ..او
میگویدآمارشکارچیانغیرمجازنسبتبهپارسال
کمتر شده که خبری خوشحال کننده است اما
صدور مجوز معدن در منطقه شکار ممنوع
گودغول که برخالف قانون صادر شده است.
گویا گردنکلفتی تا جایی است که از مسئوالن
شهرستان اعم از محیطزیست ،فرمانداری و
دادستان نیز کاری برنیامده است .رسولیان نگران
از بین رفتن حیات وحش این منطقه است
ومیگوید که شاید تنها راه نجات حیات وحش،
زنجیره انسانی باشد .این مصاحبه به بهانه روز
جهانیمحیطزیست انجامشده است.
 فصلشکارازچهزمانیشروعمیشود؟
فصل شکارپرنده درمهرو آبان است؛ یعنی دو
تا نهایتا  3ماه .فصل شکارچهارپایان نیزازآذرماه
است که البته تعداد مجوز شکار در شهرستان
محدود است .هر سال تقریبا  5مورد را در نظر
میگیرند .اما جای خوشبختی است که امسال
برایمنطقه گودغول 6مجوزشکارچهارپاداشتیم
امادوموردبیشترمتقاضیشکارنداشتیم.
 چرا؟
شاید مبلغ  25میلیون تومان برای مجوزباال
بود .صندوق ملی محیطزیست این قیمت را
تعیین کرد .یک مجوز دولتی هم وجود داشت
به قیمت  900هزار تومان که قرعهکشی انجام و
یک خانم برنده شد .خیلی هم سریع در روز اول،
توانست شکارباالی 8سال را بزند.
 شکارحتما باید باالی 8سال باشد؟
بله .باید نر و باالی  8سال باشد؛ چه قوچ و
میش و چه کل و بز.
 سال گذشته شکار غیر مجاز هم
داشتیم؟
بله .سال  98حدود  40فقره پرونده شکار
غیرمجازداشتیم؛ ازپرندهتاچهارپا.
 آمارشکارغیرمجازدرسال  98نسبت
بهسال 97کمترشدهیابیشتر؟
کمتر شده است .در سال  97ما  70فقره
پروندهداشتیم.
 چه عواملی در کاهش آمار دخیل

عکس:امین ارجمند | پاسارگاد

بودند؟
گشت وکنترلهای ما بیشتر شده است و
مردم نیز مقداری کمک میکنند؛ مردم نیز در
این ماجرا حساسترشدند و بحث حیاتوحش
را جدیتر گرفتند .روابطعمومی اداره ما در سال
 98بسیار در رسانههای محلی و فضای مجازی
روی آموزش کار کرد و به نظر خودمان خوب
هم کارشد.
 آماری ازتعداد اسلحه مجازو غیرمجاز
درشهرستاندارید؟
تعداد اسلحه مجاز صحبت از 8هزار قبضه
است اما در مورد غیرمجاز ،من نمیتوانم
اظهارنظریکنم.
 ازمردمدربحث شکارچه توقعیدارید؟
بیشتررعایت کنند و مباحث مربوط به حیات
وحش را جدیتربگیرند .نگذاریم این تنوع زیستی
به هم بخورد .در فصل مناسب دست به شکار
بزنند .فصلی که پرنده نیاز به آب ندارد ،تخم
ندارد ،جوجههایش را بزرگ کرده .تعداد شکارنیز
مشخصاست.
 پس محدودیت درشکاروجود دارد؟
بله .شکار شرایطی دارد .هر ساله با توجه به
سهم هرشهرستان و آمارشکارو حیات وحش،

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهایخریدیکدستگاهغلتکخودروییکمرشکن
دو و نیم تن جهت لکهگیری معابر (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خریـد یـک دسـتگاه
غلتـک خودرویـی کمرشـکن دو و نیـم تـن جهت لکهگیری معابـر بـه شـماره  2099005674000014را از طریق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارایـه 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 سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/03/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز سهشنبه تاریخ 1399/03/20
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/03/31
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1399/04/01
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
فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحواجرایعملیاتزیرسازیو
آسفالت معابر سطح شهر شماره 2سال( 99نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
عملیات زیرسـازی و آسـفالت معابر سـطح شهر شـماره  2سال  99به شـماره  2099005674000016را از طریق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/03/12میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
تاریـخ 1399/03/20
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/03/31
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1399/04/01
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

مشخصمیشود .آمارراجلوتراخذمیکنند.مثال
ما درسیرجان میگوییم که امسال قابلیت شکار
 5مورد نرباالی  8سال را داریم .درنهایت سازمان
تصمیمگیری میکند که امسال به طور مثال 5
مورد مجوزشکارقوچ یا کل را بدهد.
 شما چگونه مطمئن میشوید که
شکارچیبیشترازآنتعدادرانزند؟
برای هرشکارچی یک پروانه صادرمیشود3 ،
روزفرصت دارد و یک محیطبان ما نیزهمراهش
است .شکار حتما باید باالی  8سال باشد.
محیطبان از روی شاخ ،سن شکار را تشخیص
میدهد که مثال این شکار  8یا  9سال دارد ،نر
است یا ماده و...
 وقتی  5شکار مجوزدار انجام شد،
تکلیف سایرکسانی که پروانه شکارگرفتهاند
امادیگرشکاریوجودندارد،چیست؟
ما میگوییم  5پروانه سهم امسال شهرستان
سیرجان است .اگربه اینتعدادباشد کههیچ ،اگر
بیشترباشند،بینشانقرعهکشیمیشود.
 سال گذشته بین شکارچیان غیرمجازو
محیطبانانبرخوردیوجودداشت؟
خیر .برخورد موجب صدمه چه از سمت
محیطبانوچهشکارچی اصالنداشتیم.

 درچهشرایطیمحیطبانمجازبهشلیک
است؟
تا  3مورد باید ایست بدهند .درمرحله بعدی
و درصورت نیازباید به پایینتنه شلیک کنند .اگر
شرایط طوری بود که شکارچی از روبهرو شلیک
کردند،محیطباننیزمیتواندشلیککند.
 پس دیگرآن استرس نحوه دفاع ازخود
دیگروجودندارد؟
خیر .البته باید شرایط مو به مو رعایت و اجرا
شود.
 ماچندمحیطبانداریم؟
شما حساب کنید هزار نفر (میخندد ).شما
فرض کنید همه مردم .عذرمیخواهم اما آماررا
نمیتوانمبگویم.
 آیا سال گذشته با معدن به اختالف
برخوردید؟ درمباحثی مثل حفاری غیرمجازو
یاتخریبمحیطزیست؟
دربحث معادن ،خیر .البته یک مورد در گود
غول داشتیم که سنگ مرمریت بود و ما خیلی
اصرار کردیم که درزیستگاه حیات وحش مجوز
ندهند امامتاسفانهمجوزصادرشد.درحالحاضر
نیزبهعنوانمعدنسنگمرمریتدرمنطقهشکار
ممنوع گود غول درحال کارکردن است.

 مجوزازطرف...
بله ،سازمان صنعت و معدن بدون مجوز
محیطزیست این اجازه را داده است .این معدن
درزیستگاه حساس حیات وحش است و مطابق
قانوننبایدمجوزصادرمیشد امامتاسفانهصادر
کردند .ما این قضیه را از سمت فرمانداری ،اداره
کل (محیطزیست) و دستگاههای نظارتی نیز
پیگیریکردیمولیبهنتیجهنرسیدیم.
 پس این همه ادعای سازمان صنعت
و معدن که میگفتند هرگز بدون مجوز
محیطزیست ،اجازهبهرهبرداری ازمعادنداده
نمیشود،شعاربود؟
متاسفانه این اتفاق افتاد.ما ازطریقدادستانی
و ازطریقهرفردیپیگیری کردم اماموفقنشدیم
جلوی این اتفاقرابگیریم.مسئوالنشهرستاننیز
پیگیری کردندولینشد.
 صنعت و معدن کرمان این مجوز را
صادرکرده؟
بله .شما حساب کنید که  100متری این
معدن آبشخوری وجود دارد که حداقل  80مورد
حیات وحش و باالی  1000مورد پرنده میآیند
و آب میخورند اما ما متاسفانه نتوانستیم کاری
کنیم .مجوزها قبال صادرشده بود؛ هم اکتشاف
و هم بهرهبرداری.
 صاحب معدن وابسته به جای خاصی
است که توانسته چنین کاری انجام دهد و
قانون را زیرپا بگذارد؟
نمیدانم.
 ما چگونه میتوانیم موضوع را پیگیری
کنیم؟
مگرمردمباتشکیلحلقه انسانیبتوانند کاری
کنند.چونواقعامعدنشبهدردنمیخورد.سنگ
مرمریت است .درگود غول تعدادی زیادی ازاین
معادنمرمریت آمدند کارکردندوبعد،رها کردند
ورفتند .ایننیزنمونههمانهاست.
 اما آسیبهای خود را به جا میگذارد؟
بله .آسیبهایش جبرانناپذیر است .حیات
وحش از آن منطقه دیگررفته .همیشه حداقل
 70تا  80قوچ و کل و بز به آن آبشخوری که در
فاصله 100متریمعدنبودمیآمدند.متاسفم که
نتوانستیمکاریکنیم.

فراخوانمناقصهعمومیدومرحلهایانجامعملیاتتنظیفورفتوروبمعابر
و جمعآوری زباله در محدوده منطقه یک شهرداری سیرجان (نوبت دوم)

شـهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر :انجام عملیات تنظیف و رفت
و روب معابر و جمعآوری زباله در محدوده منطقه یک شـهرداری سـیرجان به شـماره  2099005674000015را
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت 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  1399/03/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز سهشنبه تاریخ 1399/03/20
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/03/31
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1399/04/01
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
فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحواجرایپروژهتکمیل
هدایتهای آبهای سطحی بلوار شاهد و بلوار والیت (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
پـروژه تکمیـل هدایتهـای آبهـای سـطحی بلـوار شـاهد و بلـوار والیـت بـه شـماره 2099005674000013
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه 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 ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/03/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
تاریخ 1399/03/20
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/03/31
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1399/04/01
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

