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پيامك300099004806 :
 ناصر صبحی
این روزها ،گوشه گوشه کشور در حال
ش گرفتن مناطق و مراتع
سوختن است .دلیل آت 
را میتوان به سه دلیل تقسیم کرد .آتشسوزیهای
عمدی ،آتشسوزیهای سهوی و بر اثرسهلانگاری
گردشگران و در نهایت آتشسوزیهای طبیعی .بنا
به گفته مهران میرشاهی؛ رییس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان سیرجان ،از ابتدای امسال
تاکنون 4 ،مورد آتشسوزی در شهرستان رخ داده
که عامل انسانی غیرعمد در آن دخیل بوده است.
ستاد بحران شهرستان درروزسهشنبه هفته گذشته
تشکیل شد تا به بررسی شرایط ،امکانات و کمبودها
بپردازد .اطالعرسانی گسترده ،استفاده از توان
نیروهای موجود درشهرستان و درنهایت خرید برخی
ابزار نظیر بیل و آتشکوب از جمله موارد مصوب
در این جلسه بوده است .به همین مناسبت و
جهت بررسی ابعاد مختلف بحث به سراغ دو تن از
مسئوالن شهرستان رفتیم .مهران میرشاهی؛ رییس
اداره منابع طبیعی معتقد است؛ بیاحتیاطی و آتش
زدن عمدی یا غیرعمدی مراتع و پوشش گیاهی،
ازسوی طبیعت بیپاسخ نمیماند .او میگوید اگر
آتش را مهارنکنیم ،طبیعت به ما سیلی خواهد زد.
 چه عواملی موجب آتشسوزیها
میگردد؟
در حال حاضر آتشسوزی مراتع دغدغه
منابع طبیعی شهرستان سیرجان است .با توجه به
بارندگیهای خوب فصل بهار ،علفها و پوشش
گیاهی علوفهای یکساله رشد خوبی داشتند و با
گرم شدن هوا و خشک شدن این پوشش ،احتمال
خطر آتشسوزی خیلی بیشتر میشود .بیش از90
درصد آتشسوزیهای شهرستان درقالب خطاهای
انسانی صورت میگیرد .گروههای خاصی وجود دارند
که ازطبیعت استفادهمیکنند؛چوپانان ،گردشگران،
شکارچیان ،بهرهبرداران منابع طبیعی که از گیاهان
دارویی استفاده میکنند و همچنین رهگذران .به
دلیل سهلانگاری این عده سطح وسیعی ازبهترین
پوشش گیاهی شهرستان در زمان اندکی از بین
میرود.
 در بحث توانایی اطفای حریق با چه
وضعیتیروبهروهستیم؟
درمنابعطبیعیدوبحثداریم؛یکیپیشگیری
از حریق است و دیگری بحث اطفای حریق .قرار
بر اطالعرسانی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و
رسانههاستتااهمیتموضوعبرایمراجعهکنندگان
به طبیعت روشنترگردد و احتمال آتشسوزی کم
شود.همچنینقراربهتهیهتعدادیبیلو آتشکوب
ازطرف فرمانداری است تا در اختیاردهیاران مناطق

حاشیه جنگلی قراربگیرد تا اگر
آتشسوزی شد ،بتوانند سریعا
اقدام کنند .همچنین قرار شد
از امکانات بسیج نیز در این
موضوع استفادهشود.
 این اقدامات تا چه
حدموثراست؟
در بحث تبلیغات ،واقعا
موثر بود .جلسه ما مربوط
به قبل از تعطیالت  14تا 16
خرداد بود که پیشبینی میشد
با حضور مردم در طبیعت،
بسیاری
آتشسوزیهای
در منطقه داشته باشیم اما
سایتها و خبرگزاریهای فعال
شهرستان وارد عمل شدند و
اطالعرسانی خوبی داشتند که
منجر به ایجاد حساسیت در
میان مردم شد و ما در این سه
روزآتشسوزینداشتیمجزیک
مورد درسطح کم که درهمان
منطقه اطفا شد و خسارتی وارد
نکرد .خواهش ما از مردم این
است که با طبیعت مهربان
عکس تزئینی است
باشند .اگر در اثر سهلانگاری
مکانی دچار آتشسوزی شود ،فقط پوشش گیاهی
نابودنمیشود،بلکه اتفاقاتبدتریمیافتد.
چه اتفاقهایی؟
به علت حرارت باالی آتش ،ساختمان خاک از
بینخواهدرفت.بسیاری ازگیاهانی کهذخایرژنتیکی

به این پوشش بسته است.
بنابراین حتا اگر خود گونههای
جانوریطعمهحریقنشوند،غذا
و پناهگاهشان در آتش از بین
میرود .نکته دیگراین است که
با بروزآتش درمرتع ،نفوذپذیری
خاک کاهش پیدا میکند .پس
ازازبین رفتن ساختمان خاک ،با
اندک بارانی ،خاک شسته و دچار
فرسایش و در نهایت موجب
بیابانیشدن آنمنطقهمیشود.
همچنین روانآبهای سطحی
نیز در این مناطق افزایش پیدا
میکنند و این عامل منجر به
بروز سیل و فرسایش بیشتر
خاک خواهد شد .جدا از این
موارد ،آتشسوزی موجب
آلودگی هوا و تولید گازکربنیک
نیزخواهد شد .تمام این موارد،
گوشهای از خسارت ناشی از
سهلانگاری یک فرد درطبیعت
است .ما مهمان طبیعت بودیم
اما مهمانی نامهربان که باعث
نابودی میزبان خود میشویم.
میگویند اگربه طبیعت تلنگر
بزنی ،سیلی محکمی میخوری .ریزگردها ،سیلی
طبیعت بود و هزینههای زیادی را به ما تحمیل
کرد که اگر پوشش گیاهی مناطق حفظ شده بود،
ریزگردها حادث نمیشدند .خشک شدن تاالبها،
سیلی طبیعت بود .اگر مشکلآتشسوزیها و

گزارش پاسارگاد از آتشسوزیهای مراتع در سیرجان

با طبیعت نامهربان باشیم سیلی میخوریم

منطقه هستند در آتشسوزی نابود خواهند شد و
گونههای باارزش جای خود را به گونههای مهاجمی
خواهند داد که هیچ ارزش علوفهای یا تصفیه خاک
نخواهند داشت .شاید اگربعد ازچند سال به محل
آتشسوزی بروید ،ببینید که منطقه سبز است و

توجهی ازبهرهبردارانمنابعطبیعیهستند ،گونههای
خوشخوراک که جای خود را به گونههای سمی
و غیرخوراکی میدهند .عالوه بر تمام این موارد ،با
آتشسوزی،گونههای حیات وحش نابود میشوند.
این پوشش گیاهی پناهگاه آنهاست و حیاتشان

پوشش گیاهی خودرویی سبزشده اما این گیاهان
از لحاظ اکوسیستم و اکوتیپ گیاهی با آنچه در
اول وجود داشته ،متفاوت است .درختان جنگلی که
میراث شهرستان هستند ،درختان بنه با قدمت 400
تا 500سال ،درختان بادام که ممردرآمد بخش قابل

رییس اداره محیطزیست :امکانات مقابله با آتشسوزی در سطح وسیع را نداریم
پاسارگاد
علیاکبررسولیان؛رییس ادارهمحیطزیستمعتقد
است امکانات سختافزاری الزم را نداریم و حتا به
صورت تلویحی از خرید بالگرد نیز حمایت میکند.
میرشاهی میگوید استفاده از مخازن آب یک نفره و
بردن آن به ارتفاع برای خاموش کردن آتش هم دشوار
است و هم به دلیل محدودیت مخزن ،تاثیر خاصی
ندارد امارسولیانتاکیدبرتهیه اینمخازنداردومعتقد
است حتا اگریک تا پنج متررا نیزخاموش کند ،بازهم
خوب است اما نباید از خاطر برد که با وجود اختالف
عقیده در این موارد ،هر دو نفر در سیاستهای کلی
همسانوهمعقیدههستند.
بهنظرمیآیدامسالآتشسوزیهانسبتبه
سالگذشتهبیشترشدند.

جناب آقای

مهندسامیرعلی
نجمینوری

ـت
ـت مدیریـ
انتصــاب شــما را بــه عنــوان سرپرسـ
رفــاه و امــور اجتماعــی شــرکت معدنــی و

ـر تبریــک عــرض نمــوده ،در پرتــو
ـی گلگهـ
صنعتـ
الطــاف الهــی موفــق و پیــروز باشــید.
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جناب آقای
مهندس

حسن شکاری
ـت
ـت مدیریـ
انتصــاب شــما را بــه عنــوان سرپرسـ

ـر
ـی گلگهـ
ـی و صنعتـ
ـرکت معدنـ
ـرآوری شـ
فـ

تبریــک عــرض نمــوده ،موفقیــت و ســربلندی

روزافــزون شــما آرزوی مــا اســت.

پاریز،گدارخونسرخوفکرکنمسمتبندرعباس،
به سمت کوه بادام هم بوده است .همانطور که
مستحضرهستید ،متولی مناطق 4گانه ما هستیم
اما متولی امردرسایرمناطق ،منابع طبیعی است .ما
درشهرستان مناطق  4گانه نداریم اما دردو منطقه
گودغول و شکار ممنوع پاریز ما مدیریت و کمک
میکنیم .ما در گود غول نه پارسال و نه امسال
آتشسوزی نداشتیم اما متاسفانه درپاریزداشتیم و
پیشانی کار ،دراین دو منطقه ما بودیم.
 در بحث امکانات سختافزاری اطفای
حریقچهکمبودهاییوجوددارد؟
بحث کپسولهای انفرادی آتشنشانی است.
بحث کمبود مخزنهای آب یک نفره است که باید
به تعداد زیاد خریداری شود تا هرفردی که به محل

جناب آقای
مهندس

ابوذرحلواییپور

انتصــاب شــما را بــه عنــوان سرپرســت
مدیریــت سفارشــات و انبارهــای شــرکت
معدنــی و صنعتــی گلگهــر تبریــک عــرض
نمــوده ،موفقیــت و ســربلندی شــما را از درگاه
ایــزد منــان خواســتاریم.
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جناب آقای
مهندس

جعفر  رفیعیان
ـت مدیریت
انتصــاب شــما را بــه عنــوان سرپرسـ
گندلهســازی شــرکت معدنــی و صنعتــی
گلگهــر تبریــک عــرض نمــوده ،از خداونــد
منــان موفقیــت و ســربلندی شــما را خواهانیــم.
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آگهی جذب نیروی شرکتی (خرید خدمت)
دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی ســیرجان در نظــر
دارد تعــداد  ۱۵نفــر پرســتار و  ۵نفــر مامــا را بــه صــورت قــرارداد خریــد خدمــت
(شــرکتی) از طریــق مصاحبــه حضــوری جــذب نمایــد .متقاضیــان میتواننــد جهــت
ثبتنــام و کســب اطالعــات بیشــتر بــه وبســایت ایــن دانشــکده تــا پایــان وقــت
اداری چهارشــنبه  ۲۱خــرداد مــاه بــه آدرس  sirums.ac.irمراجعــه نماینــد.
روابطعمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

آگهی  مزایده امالک

ـان در نظــر دارد تعــدادی از امــاک
ـتان كرمـ
ـامی اسـ
ـاب اسـ
ـتضعفان انقـ
ـاد مسـ
ـاک بنیـ
ـوال و امـ
ادارهکل امـ
مشــروحه ذیــل را از طریــق مزایــده عمومــی بــا شــرایط ویژه(بــه صــورت اقســاط بلندمــدت و بــدون کارمــزد)
ـه روزه بــه جــز ایــام
ـت  99/03/26همـ
ـخ  99/03/13لغایـ
واگــذار نمایــد .متقاضیــان محتــرم میتواننــد از تاریـ
تعطیــل از ســاعت  8:30الــی  18جهــت اخــذ اطالعــات و بازدیــد از محــل و دریافــت فــرم شــرکت در مزایــده و
ارائــه پیشــنهادات خــود بــه نشــانی -1 :كرمــان -بزرگــراه امامخمینــی(ره) -بعــد از هتــل گواشــیر -خیابــان شــهیدعباس ورزنــده -غربــی
 -1روبــروی پــارک وحــدت -ادارهکل امــوال و امــاک بنیــاد مســتضعفان اســتان کرمــان مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن -32516240
 -2 )034( 32516933 -32516705شهرســتان ســیرجان -بلــوار قاآنــی -خیابــان معلــم -پــاک  48تلفــن -42306336
 09132456571تمــاس حاصــل فرماینــد.
 -1اخــذ پاكتهــاي پيشــنهادي بــه همــراه اصــل چــك بانكــي در وجــه ســازمان امــوال و امــاک بنیــاد مســتضعفان بــه شــماره شناســه ملــی
 10100171920بــه ميــزان  5درصــد قيمــت پايــه ملــك مــورد نظــر طبــق فــرم شــرايط شــركت در مزايــده همــه روزه بــه جز ایــام تعطیل
در ســاعت تعييــن شــده قابــل انجام اســت.
 -2در تاریــخ  99/03/27متقاضیــان میتواننــد پاکتهــای پیشــنهادی خــود را تــا ســاعت  9:30صبــح در محــل بازگشــایی ،در صنــدوق
پــاکات قــرار دهنــد.
ـح
ـاعت   10:30صبـ
ـورخ  99/03/27سـ
ـنبه مـ
 -3بازگشــایی پاکتهــای پیشــنهادی در محــل كرمــان بــه نشــانی فوقالذکــر در روز سهشـ
طبــق برنامــه زمانبنــدی انجــام میگــردد.
 -4پيشــنهادات فاقــد ســپرده و يــا مخــدوش و مبهــم و مشــروط از درجــه اعتبــار ســاقط و رعايــت مفــاد شــرايط شــركت در مزايــده كــه از
طريــق دفاتــر فــروش ارائــه ميگــردد ،الزامــي ميباشــد .ضمنــا امضــاء پشــت و روي فــرم تقاضــا ضــروري اســت.
 -5هزينه محضر (حقالثبت و حقالتحرير) بالمناصفه به عهده طرفين ميباشد.
 -6سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار میباشد.
 -7اخــذ اطالعــات از دفاتــر مزايــده و بازديــد از امــاك الزم و ضــروري ميباشــد .بديهــي اســت در صــورت عــدم بازديــد و اخــذ اطالعــات
الزم مســئوليتي متوجــه ايــن ســازمان نخواهــد بود.
 -8یک درصد رقم پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان نقدا دریافت میگردد.
 -9شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده به صورت جدول زیر خواهد بود.

«لیست امالک آماده فروش مرحله اول مزایده
سال  99استان كرمان»

شرکت سختکوشان سپهر

بله.باتوجهبهبارندگیهایفصلبهار،پوششگیاهی
خوب شده و این آتشسوزیها طبیعی است.
 سال گذشته در مصاحبهای که با شما
داشتم ،نسبت نقش عوامل انسانی درتعدادی
ازآتشسوزیهایپاریزمشکوکبودید.تحقیقات
بهکجارسید؟
بیشتربهبحثغیرعمدرسیدیم.مردمباطبیعت
برخورد بدی ندارند اما ممکن است برخی به دلیل
ناآگاهییاسهلانگاریموجب این اتفاقبشوند.
 امسال و تا امروز چند مورد آتشسوزی
داشتیم؟
تا روز 13خرداد و آخرین جلسه درفرمانداری5 ،
مورد بود.
 درکدام مناطق؟

حادثه میرود ،پنج یا حتا یک متررا بتواند خاموش
کند.درجلسهفرمانداریبحثخریدبیلو آتشکوب
مطرح شد .همچنین یکسری روتفایر (سیستم
تحت فشار اطفای حریق)  2هزار لیتری است و
روی خودروهای کمکدارنصب میشوند و تا برخی
جاهاکهماشین آتشنشانینمیتواندبرود،جلوبرود.
خریداری روتفایر هم در دستور کار قرار گرفت .در
سطح شهرستان باید تعدادی نیروی انسانی آموزش
ببینند .ما یکسری امکانات برای منطقه داریم که اگر
آتشسوزیشوددراختیاربچههایمناطقگذاشتیم.
اما اگردرسطحوسیع اگراتفاقیبیفتد،بههیچعنوان
نمیتوانیم کاری کنیم .محیطزیست دراین بحث نه
قدرتی دارد و نه اعتباری؛ باید امکانات مورد نیازرا ستاد
مدیریتبحرانمصوبوخریداری کند.

 مناطق چهارگانهای که حیطه مسئولیت
شماهستند،کدامند؟
به ترتیب؛ پارک ملی ،پناهگاه حیات وحش ،منطقه
حفاظتشدهودرنهایت آثارطبیعیملی کهدرسیرجان
ماهیچکدامرانداریم.مناطقشکارممنوعجزاینموارد
نیست اما درمورد دو منطقه گودغول و شکارممنوع
پاریز،قولدادیمو گفتیمپیشانی کارو اقدامکننده اولیه
ماهستیموتاکنوننیزاینگونهبوده است.
 برای مهار یک آتشسوزی وسیع ،چه
امکاناتیموردنیازاست؟
ممکن است بالگرد مورد نیاز باشد تا از باال
آبپاشی کند .کپسولهای اطفای حریق پیشرفته و
روتفایرهایی که روی خودروهای کمکدار نصب
شود که درحال حاضرنداریم.

سوختنپوشش گیاهیرفعنشود،بازهم ازطبیعت
سیلیخواهیمخورد.
 امسال چه تعداد آتشسوزیداشتیمو
درچهسطحی؟
از ابتدای سال تا امروز  4مورد آتشسوزی
داشتیم و متاسفانه 6هکتارازاراضی ملی شهرستان
دچارحریق شد و سوخت .البته با کمک مردم محلی
درنطفه آتش را خاموش کردیم.
باتوجهبهاینکهبهنظرمیرسدتابستان
گرمی در پیش رو داریم ،احتمال آتشسوزی
بیشترخواهدبود؟
قطعابیشترخواهدبود؛شکنکنید.
 سیرجان امکانات الزم برای مقابله با
آتشسوزیهای گستردهرادارد؟
خیر .البته با توجه به آتشسوزی گسترده
جنگل زاگرس ،تهمیداتی دیده شده است .در هر
منطقه چندین استخربزرگ آب را شناسایی کردیم
تا اگراوضاع بحرانی شد و خواستیم ازبالگرد استفاده
کنیم ،جایی برای تامین آب داشته باشیم .با فرمانده
بسیج برای تامین نیرو در شرایط بحرانی هماهنگ
کردیم .بحران هنگامی است که نشود اوضاع را
کنترل کرد .وقتی آتشسوزی شروع میشود،
باید شاهدان یا رهگذرانی که آتش را میبینند،
سریعا به آتشنشانی یعنی  125یا به شماره 1504
منابع طبیعی 110 ،یا به هر مسئولی اطالع دهد.
وقتی موضوع به اطالع من برسد ،ابتدا به مسئول
کمیته بحران شهرستان اطالع میدهم .با توجه به
هماهنگیهایی که با بخشداران انجام دادیم ،دهیار
منطقه با  5یا  6نفر نیرو به منطقه میروند .یگان
پاسگاه منابع طبیعی با تجهیزات اولیه مثل بیل
و آتشکوب به محل حادثه میروند و همزمان با
کمک هالل اهمر اقدام به مهار میکنند .اگر آتش
مهارنشد،بهمن اطالعمیدهند،ستادبحرانتشکیل
و از نیروهایی مانند بسیج و نیروی دریایی استفاده
میشودو اگراوضاعبحرانیشد ،کمیته استانبحران
درگیرخواهد شد و نوبت استفاده ازبالگرد و پهباد و
سایرامکانات است.
 در حال حاضر امکانات سختافزاری
خاصیموردنیازاست؟
خیر .ما دو دستگاه ماشین آتشنشانی داریم،
خرید تعداد هزارعدد بیل و آتشکوب هم توسط
ستاد بحران مصوب شد تا در اختیار دهیاران و
پایگاههای داخلی قراربگیرد .یکی دیگر از کارهایی
شبُردرمنطقه پاریز
که انجام دادیم ،احداث چند آت 
با مشارکت سمن پاریزکوه بود که اگر آتشسوزی
رخ داد ،از گسترش آن جلوگیری شود .اوضاع بد
نیستولیبایدمراقبطبیعتباشیم.

پرداخت نقدی

زمان تحویل ملک

قسطی(باقیمانده)

(ماه)

به  %06باقیمانده

 11درصد

 01درصد

42

حد اکثرتا  11درصد

 11درصد

 01درصد

01

حد اکثرتا  11درصد

ردیف

قیمت پایه مزایده

1

تا سقف  111میلیارد ریال

 01درصد

4

باالتر از  111میلیارد ریال

 01درصد

عرصه
ردیف

درصد

درصد پرداختی

درصد پرداخت

دوره اقساط

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی نسبت

آدرس /پالک ثبتی /قطعه

(مترمربع)

اعیان
(مترمربع)

نوع ملک/
کاربری

رفسنجان– خیابان شهداء -بعد

ششدانگ -ملک مذکور دارای دو فقره سند مالکیت در قالب یک مجموعه واحد به

از باربری کوشش -بنیاد بعثت
1

رفسنجان تحت پالکهای 011

1601

580

اصلی و  4فرعی از  013اصلی

زمین-
پارکینگ

واقع در بخش  3کرمان

0/8/0

166/00

زمین -تجاری

متراژ به فروش رفته سند به نام خریدار منتقل خواهد شد .متقاضی قبل از شرکت در
مزایده حتما باید از ملک بازدید نماید( .فروش با وضع موجود)
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  100034متر مربع (قسمتی از قطعه  )d8فاقد

سعیدآباد از پالک ثبتی 4114

شرقی میدان حاجمیرزاسعید
سیرجانی

از هر حیث به شهرداری نیز بر عهده خریدار خواهد بود و با این اوصاف از طریق

11/066/666/666

مزایده به فروش گذاشته می شود و در هنگام انتقال سند با کسر کلیه اصالحات از

قسمتی از قطعه  D8از اراضی

6

خواهد بود .متقاضی قبل از شرکت در مزایده حتما باید از ملک بازدید نماید( .فروش با

 1/33متر مربع آن در سنوات گذشته در طرح تعریض خیابان سرباز مستهلک

بخش  4کرمان

بلوار فاطمیه غربی -ضلع جنوب

مربوط به پالکهای فوق نزد شهرداری و سایر ارگانهای ذیمدخل بر عهده خریدار

01/666/666/666

گردیده و مضافا دارای اصالحی جدید نیز می باشد و پرداخت هرگونه بدهی احتمالی

پالک ثبتی  41فرعی از  0311اصلی

واقع در شهرستان سیرجان-

فروش میرسد وکلیه جرائم ناشی از تخلف ساخت اعیانیهای حاضر و بدهیهای

ششدانگ– دارای سند تک برگ -مساحت در سند مالکیت  00232متر مربع که

کوچه  -00جنب نمایندگی
1

(ریال)

وضع موجود)

کرمان -خیابان سرباز -بعد از
سایپا

میزان مالکیت /توضیحات

قیمت پایه

1060/1

--

سند مالکیت که قسمتی از آن در تصرف اشخاص و قسمت باقیمانده که در اختیار این
زمین -تجاری

ادارهکل است با متراژ ذکر شده قابل فروش میباشد ،پرداخت سهم سرانه ،حق
تفکیک و هرگونه بدهی به شهرداری و غیره بر عهده خریدار میباشد .متقاضی قبل از
شرکت در مزایده حتما باید از ملک بازدید نماید( .فروش با وضع موجود)

00/666/666/666

