 پاسارگاد :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 102
کیلوگرم تریاک کشف کردند .فرمانده انتظامی سیرجان گفت:
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در محور سیرجان  -بافت
به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و دستور ایست دادند .به
گفتهی سرهنگ محمدرضا ایراننژاد ماموران از این خودرو 102
کیلوگرم تریاک کشف کردند و یک خودرو دیگر که او را همراهی
میکرد نیز شناسایی شد .در این رابطه سه نفر دستگیر و دو
خودرو هم توقیق شد.

کشف 102
کیلوگرم
تریاک

تحویل حواصیل و سارگپه به اداره محیط زیست

باریک و دراز است ،دارای شاهپرهای سیاه ،پیشبال
خاکستری ،چانه و گونه سفید است و سینهاش به
رنگ بلوطی است .پشت بدن حواصیل ارغوانی به رنگ
خاکستری پررنگ با لکه بزرگ به رنگ بلوطی روشن
یزارهای انبوه ،سواحل و
است .این پرنده ،در باتالقها ،ن 
آبگیرهای پرگیاه به سر میبرد و به ندرت روی درختان
دیده میشوند .سارگپه با نام علمی Buteo Buteo
پرندهای است که  50سانتیمتر طول دارد ،شکاری
بوجوش است و تنوع رنگی زیادی
و اندکی کم جن 
دارد و معموال از روی عادتهای رفتاری ،ژستهای
نشستن و گردن کوتاهش قابل شناسایی است .در
نواحی جنگلی با درختان پراکنده و کشتزارها دیده
میشود و روی صخرههای ساحلی ،درختان و اراضی
ناهموار آشیانهسازی میکند .از پستانداران کوچک،
جوندگان پرندههای کوچک و حشرات تغذیه میکند.

اجرای طرح رضویون با هدف پیشگیری از سرقت
 پاسارگاد :فرمانده انتظامی سیرجان از اجرای
طرحی مشترک با سپاه با نام «رضویون» و با هدف کاهش
وقوع سرقت در این شهرستان خبر داد .سرهنگ محمد
رضا ایران نژاد با اشاره به اینکه وقوع سرقت در شهرستان
کاهش یافته ولی به دنبال رسیدن به نقطه مطلوب هستیم،
تصریح کرد :در عرصه مقابله و پیشــگیری از سرقت 25
دستگاه مسئول هســتند .وی تاکید کرد :در این زمینه
اگر همه دستگاهها به میدان آمده و وظایف خود را عملی
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پيامك300099004806 :

 حسین اطمینان
سراه در یک خودروی
دور میدان پلی 
پژو منتظر ما هستند و وقتی رسیدیدم پشت
سرشانحرکتکردیم.کناریکیازمجتمعهای
مسکونی پشت شرکت نفت ایستادیم .بر دیوار
نردهای مجتمع پالکاردی نصب شده که مرگ
محمد امانی را تسلیت میگوید .با یکی از اقوام
محمد که ما را تا اینجا راهنمایی کرده باال
میرویم و داخل یک آپارتمان میشویم .یک
زن در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده
به استقبالمان میآید .او اشرف ،مادر محمد
است .بعد از حال و احوال میگوید پدر محمد
حال خوبی نداشت و به زودی برای گفتوگو
میآید .چند دقیقهای که گذشت غالمحسین
پدر محمد هم به جمع ما اضافه شد .البته
خواهر محمد و چند تن از اقوامشان هم در
این مصاحبه حضور داشتند .غالمحسین در
سراسر گفتوگو با صدای بلند گریه میکرد
و از قانون کمک میخواست و همسرش با
صبوری به او دلداری م یداد .محمد امانی
هشتم فروردین امسال با اسلحه شکاری به محمد امانی هشتم فروردین با گلوله اسلحه شکاری به قتل رسید و خانواده اعضای بدن او را اهدا کردند | .عکس :امین ارجمند/پاسارگاد
قتل رسید و والدینش با اهدای اعضا او موافقت
کردند و این بهانهی گفتوگو با خانوادهی او بود .بعد شوک دادیم بچهتان زنده شده .ما را خواست و گفت
مادر :بلی .خودش راضی بوده ما هم راضی خانمم گفتم به بچهها زنگ بزن! گفت بزرگی ده
ازپایانمصاحبهوقتیکهپایینآمدیمپدرمحمدسر بچه شما به هیچ عنوان زنده نمیشود با این حال هستیم .عکس سرش را فرستایم پیش پروفسور دقیقهپیشزنگزده،خودمبهیکیازپسرهایمزنگ
برپالکاردیگذاشتکهروینردههایمجتمعنصب ما میفرستیم کرمان .آنجا هم گفتند ما پزشکیم و سمیعی و او دیده بود .تیر از توی چشمش خورده بود زدم جواب نداد .به محمد زنگ زدم دیدم گوشیاش
بود و هایهای گریه کرد.
قسم خوردیم به مردم خدمت کنیم ،اگر نیم درصد و کال مخچه از بین رفته بود .دکتر گفته بود محال زنگ میخورد و جواب نمیدهد .بعدش زنگ زدم به
 به شما تسلیت میگویم .چه شد که با هم زنده میماند دست نمیکشیدیم .دو پزشک است قلب کار کند ،اصال غیر ممکن است .این که او همان پسرم ،جواب داد گفتم خبری از محمد داری!
اهدایعضومرحوممحمدموافقتکردید.
متخصص هم آمدند و او را معاینه کردند و همین زنده بود معجزه بود .این دو روز تالشش برای این بوده دیدمگریهونالهکرد(.گریهمیکند)فهمیدممحمد
مادر :محمد از سن  16 ،15سالگی همیشه نظریه را دادند .گفتند هیچ امیدی نیست که محمد کهمیخواستهاعضایشاهداشوند.محمدخودشرا رفته .رفتم بیمارستان ما را راه ندادند.
میگفت خیلیها کارت اهدای عضو دارند و من هم زنده بماند .ما هم چون بچهمان در زمان بچگی این سالم نگه داشته که این کار انجام شود .من خیلی
 شما گفتید محمد اهل نزاع هم نبوده
میخواهمکارتاهدایعضوبگیرم.منبهاومیگفتم شوق را داشت که کارتی بگیرد و اعضایش را به کسی بیتابی میکردم ،خودم را میزدم ،وقتی میخواستم چطور این اتفاق رخ داده و او به قتل رسید؟
نه .چطور میخواهی این کار را بکنی؟ (مادر شروع به بدهد.بااینموضوعموافقتکردیم.
امضا کنم عادی بودم انگار محمد میخواهد برود
مادر :اصال نبود ،به هیچ عنوان .یکی از
گریه میکند) محمد خیلی مادری بود .میگفت
مادر :دو ،سه روز توی بیمارستان بود میگفتند کربال ،مکه ،اینقدر آرامش داشتم .محمد (با گریه) رفیقهایش آمده بود د ِر خانه از خواب بیدارش کرده
نمیگذاری این کار را بکنم قبول ولی اگر من ُمردم خوب میشود و ضریب هوشیاش باال میآید .اینقدر دلسوز و مهربان بود که اعضایش را خاک و او را برده بود و این اتفاق برایش افتاد .گوشیاش
نگذارید اعضای بدنم زیر خاک بروند .پنج ،شش ماه میگفتند بچهتان سالم است طوری نمیشود .بعد قبولنکرد.
زنگ میخورد یکی از دوستانش بوده میگوید
پیشآمد سرش را روی پاهایم گذاشت و گفت اگر از سه روز گفتند که ما قطع امید کردهایم.
پدر :او در کرمان جراحی شد .فقط ما یک چیز برویم گردش ،عید است برویم تفریح کنیم .محمد
من یک طوری شدم قلب من را به یکی بدهید (پدر
ما رفتیم باال اولین دفعه بعد از این اتفاق بچهام میخواهیمکهخونبچهامپایمالنشودفقطهمین نمیخواست برود ،پیله میکند که برویم گردش.
باصدایبلندگریهمیکند)تومراخیلیدوستداری را میدیدم .رفتم از او اجازه بگیرم ،دیدم خواب رامیخواهیم.
تآبادماشین
تآباددورتاالرحج 
میروندسمتحج 
و اینطوری همیشه من زنده میمانم .محمد خیلی است دستم را توی دستش گذاشتم و او دستم را
قتلکیاتفاقافتادوچگونهبهشماخبر رابهتیرمیبندند.
بچه خوبی بود .من هیچوقت بی احترامی از او ندیدم .فشار داد ،آرام شدم .بعد هم آمدم بسم اهلل گفتم و دادند؟
محمددردعوانقشینداشته؟
هر موقع بیرون میرفت پیشانیام را میبوسید .امضا کردم خیلی آرامش داشتم .احساس راحتی
مادر :هشتم فروردین امسال .محمد ساعت دو
پدر :نه ،محمد اصال کاری به دعوا نداشته .کسی
ورزش میکرد .نمازش ترک نمیشد و اهل نزاع نبود .میکردم .ما بدون هیچ چش مداشتی با اهدای عضو عصر از کرمان آمد و گفت سرم درد میکند و یک که دنبال محمد آمده حدود یک ماه پیش با کسانی
نمیتوانممحمدرافراموشکنم.
موافقت کردیم .بچه آنقدر عزیز است .ولی باز هم به قرص مسکن خورد و خوابید .ساعت چهار این اتفاق که تیراندازی کردند دعوا کرده بودند .اینها هشت نفر
 چطور شد که شما رضایت دادید؟
خاطر رضای خداوند این کار خیر را انجام دادیم که افتادوماساعتشیشفهمیدیم.
بودند و با دو خودرو به حجت آباد رفته بودند که
پدر :گفتند هیچ امیدی نیست ،خودش هم که ناممحمدزندهبماند.
پدر :دخترم همان روز رفت وکی لآباد و ساعت بگردند .کسانی که تیراندازی کردند نم یدانستند
میخواست .محمد تیر خورده بود همه میگفتند
 از اینکه این عمل خیر را انجام دادید شیش عصر برگشت .تعجب کردم .او گفت پسر عمو محمد توی ماشین است .وقت ی میرسند اصال
بایدهمانجاتماممیکرد.دکترمیگفت:کارخدابود ،راضیهستید؟
دعوا کرده و توی بیمارستان است ،شک کردم .به فرصت نمیکنند که پیاده بشوند .آنها چند اسلحه

کنند ،شاهد کاهش  20درصدی وقوع سرقت در سیرجان
هستیم.فرماندهانتظامیشهرستانسیرجانازاجرایطرح
رضویون خبر داد و گفت :با همکاری ســپاه این طرح از
اردیبهشت ماه کلید میخورد و هدف از اجرای این طرح
پیشگیریازوقوعسرقتوهمچنینمقابلهباجرایممشهود
است .سرهنگ ایران نژاد تصریح کرد :همکاری نهاد بسیج و
دستگاه قضایی در این طرح زمینهساز ارتقاء امنیت خواهد
بود که امیدواریم بتوانیم رضایتمندی مردم را حاصل کنیم.

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /97/30ع
ـداث
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «احـ

ـع» خــود را از طريــق برگــزاري
ـی مجتمـ
ـایت آبـ
ـاژ آب سـ
ـتگاه پمپـ
ایسـ

مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه

متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را به همراه فرم پرسشــنامه
ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي 14
روز چهارشــنبه مــــورخ  98/02/11در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از
محــل اجــراي پــروژه روز چهارشــنبه مــورخ  98/02/4بــراي متقاضيــان
بالمانــع ميباشــد.

حوادث 7

رضایتنامه اهدا عضو را که امضا میکردم انگار محمد ميخواهد برود کربال ،مکه ،اينقدر آرامش داشتم

خبر

 گروه حوادث
در روزهای اخیر یک قطعه حواصیل ارغوانی و یک
بهله سارگپه به اداره حفاظت محیط زیست تحویل
داده شد .به گزارش صادق خزیمه مسئول روابط
عمومیادارهحفاظتمحیطزیستسیرجانحواصیل
را عباس محمودی و سارگپه را فاضل صالحی به همراه
خانواده در مناطق اطراف شهرستان سیرجان مشاهده
کرده و متوجه میشوند که توانایی پرواز ندارند.
با بررسیهای به عمل آمده از سوی دامپزشک
حیات وحش مشخص شد حواصیل به دلیل ضعف
جسمانی ناشی از عدم تغذیه مناسب ضعیف شده
است و سارگپه نیز یکی از بالهایش ضربه دیده است
که پس از درمان کامل در طبیعت رهاسازی میشوند.
حواصیل ارغوانی با نام علمی Ardea purpurea
تا  ۸۰سانتیمتر طول دارد .سر آن بزرگ و گردنش
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مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

پزشکان  11ساچمه را
از جمجمه محمد بیرونآوردند

داشتند و ماشین را به تیر بستند .خودشان هم
میفهمندمحمدبیگناهبوده.
قاتلدستگیرشده؟
پدر :نه .ما اطالع دقیقی نداریم .ما وا
گذاشتیم به قانون .دو گروه در یک جشن
تولد نزاعی داشتند .این نزاع کشیده میشود به
قهوهخانه .محمد در دعواهای قبلی هم نبوده،
یک ماه بعد این اتفاق رخ داد .محمد داخل
همان ماشینی بوده که یک نفر از عوامل دعوا
حضور داشته .یک نفر از همینهایی که در
ماشین بوده به آن گروه اطالع داده که ما فالن
ساعت میآییم ،برنامهریزی کنید .آنها با چهار
اسلحه آماده بودند .معلوم میشود چه کسانی
تیراندازی کردند ولی هنوز دستگیر نشدند .ما
سالعملی
ازقوموخویشهاخواستیمهیچعک 
نشان ندهند و قانون خودش کار را انجام
میدهد .دو نفر را گرفتند .ولی اصل کاری را
نگرفتند .در دو خودرو هشت نفر زخمی شدند
کهآنهارادستگیرکردند.
 برای آن هشت نفر اتفاقی
نیافتاده؟
پدر :تیرخوردند .یکی خورده توی
چشمش که اعزام شده .یکی هم توی پایش خورده.
پخششدهاند.
 چندتیربهمحمدخورده؟
مادر 11:ساچمه از داخل جمجمه در آوردند3.
تا هم نزدیک مغزش بوده .او را با یک ماشین شخصی
بهبیمارستانبردند.
 شماچندفرزنددارید؟
مادر:هشتفرزندداشتیم.یکیشکهرفت.
 شغلمحمدچهبود؟
پدر :با یکی از دوستانش از بندرعباس ماشین
میآوردندومیفروختند.
 متولدچهسالیبود؟
پدر1373 :
 سربازیرفتهبود؟
پدر :داشت کارهایش را میکرد که به سربازی
برود .من میخواهم از از نماینده شهر که محبت
کردندپیشماآمدندتشکرکنم.
متهمانبهقتلمحمدامانیدستگیرشدند
درآخریندقایقصفحهبندینشریهباخبرشدیم
کهمتهمان بهقتلمحمدامانیدستگیرشدند.یک
منبع آگاه در این رابطه گفت :متهمان فراری پرونده
نزاع منجر به قتل از سوی ماموران انتظامی دستگیر
شدند.درزمانگفتوگوباخانوادهامانیهنوزقاتلین
دستگیر نشده بودند و پدر و مادر محمد از مسووالن
انتظامیتقاضایدستگیریقاتالنراداشتند.

آگهی تجدید مزایده (نوبت دوم)
سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری سیرجان در نظر دارد وفق ماده  13آییننامه
مالی شهرداری و براساس بند  4مصوبه هیئتمدیره سازمان به شماره /97/4311س ح
مورخ  97/10/08نسبت به اجاره تبلیغات بدنه اتوبوس به تعداد  15دستگاه از طریق
مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در
مزایده مذکور را دارند ،دعوت به عمل میآید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10
(ده) روز جهت اخذ مدارک و اسناد مزایده و همچنین اطالع از نحوه و تاریخ برگزاری به
امور قراردادهای سازمان به آدرس :انتهای بلوار قاآنی -جنب پمپ سیانجی مراجعه و با
شماره  034-42309104تماس حاصل نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1سپرده شرکت در مزایده به مبلغ یکصد و چهل و سه میلیون و پانصد و شصت و
سه هزار و پانصد هزار ( )143/563/500ریال میباشد که میبایست به صورت ارایه
ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری سیرجان به شماره
 3100003361004نزد بانک ملی اقدام گردد.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها
به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 -3سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -4تاریخ تحویل پاکات  1398/02/05میباشد.
 -5بازگشایی پاکات مزایده در مورخ  1398/02/08ساعت  14:30میباشد.
 -6سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در (اسناد) مندرج است.
 -7به پیشنهادات مبهم ،مخدوش و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8اشخاصی حق شرکت در مزایده مذکور را دارند که مجوز الزم از اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی را دریافت نموده باشند.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

