 ایسنا :رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد :روزانه حدود یک هزار و
 500نفر مراجعه می کنند که از دستگاه های اجرایی گالیه دارند و کرمان از استان های درجه
دو در تعداد شکایات علیه ادارات به استان درجه یک تبدیل شده که مسئله منفی است .یداهلل
موحد تصریح کرد :با اختالف بین مردم و دستگاه های دولتی اعتماد مردم نسبت به دستگاه
حاکمیتی آسیب می بیند .وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد رشد اینگونه دعاوی هستیم،
بیان کرد :در سال  95تعداد  6هزار پرونده در دادگستری استان کرمان تشکیل شده که یک
طرف آن دولت است ،در سال  96تعداد  6هزار و  338فقره پرونده تشکیل شده و در سال
 97این عدد به  10هزار و  662پرونده افزایش پیدا کرده و رشد  68درصدی را شاهد هستیم.

افزایش
شکایات مردم
علیه ادارات
استان کرمان
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رییس منابع طبیعی شهرستان سیرجان مطرح کرد:

از ابتدای امسال  16هکتار از اراضی ملی در آتش سوخت

خبر

پزشک قالبی به دام افتاد
 پاسارگاد :پزشــک قالبــی دستگیر شد .دکتر
غالمرضا جهانشــاهی معاون درمان دانشــکده علومپزشکی
سیرجان با اعالم این خبر گفت :فرد فاقد صالحیتی که مدارک
و مستندات و تخصص الزم را در زمینهی پزشکی نداشت اقدام
به وزیت و درمان بیماران در حوزههای مختلف کرده است .وی
با بیان اینکه این فرد مدعی بوده است همه بیماریها را درمان
میکند،گفت:ویکفپایبیمارانمیدیدهوبهبیمارانبراساس
مشاهداتش قطره و کپسول م یداده است .که این داروهایی هم
که م یداده از نظر دانشکدهپزشکی مورد تایید نبودند .وعمال
به نوعی اغفال مردم در زمینهی درمان بوده است .او در جواب
این سوال که شنیدیم این فرد  5ماه در سیرجان مشغول به
کالهبرداری بوده است ،گفت :دقیق این را نم یدانیم که  5ماه
بوده است یا خیر ،اما دوسه ماه است که شنیدیم این فرد در حال
فعالیتدرحوزهدرمانیاستکهبادادستانهماهنگکردیموبا
حوزهنظارتیدانشکدهپیگیربودیمتاتوانستیمروزشنبهاینفرد
راباکمکنیرویانتظامیدستگیرکنند.دکترجهانشاهیتاکید
کرد :مردمی که به این فرد مراجعه کردند و داروهایش را دریافت
کردندهرکدامشاکیهستندمیتوانندبامراجعهبهدادگستری
از این فرد شکایت کنند .او در پاسخ به این سوال که این فرد با

فامیل امینیان کالهبرداری میکرده است ،گفت :بله خودش را
به عنوان دکتر امینیان معرفی کرده است و به صورت غیرمجاز
در منازل و یا جاهایی که صالحیت ویزیت بیماران نداشته است
اقدام به ویزیت و درمان بیماران میکرده است .وی ادامه داد:
از نظر ما داروهایی که تجویز میکرده اصال دارو نبودند و یک
موادی را در قالب کپسول و قطره به عنوان دارو به مردم م یداده
است ،اینکه خودش درست میکرده یا از جایی تهیه میکرده
است را نم یدانیم اما به هر حال مورد تایید غذا و دارو نیست .و
مردم هم ناآگاهانه استفاده میکردند .معاون درمان دانشکدهی
علوم پزشکی سیرجان گفت :از مردم خواهش میکنم به مراکز
درمانی مراجعه کنند که دارای مجوزهای تایید شدهی وزارت
بهداشت و در مکانهای مشخص باشند ،فردی که میآید در
منزل مسکونی ،در زیرزمین و در ساعات غیرمتعارف شروع به
فعالیت و تجویز دارو میکند قطعا کاسهای زیر نیم کاسهاش
است .از نظر دکتر جهانشاهی؛ مردم برای نگهداری از اموالشان
درب منازلشان را چند قفله میکنند اما برای حفظ و صیانت
ازسالمتیخودشانکهبزرگترینوبهتریننعمتخداونداست
خیلیراحتآنرادراختیارشیادانیقرارمیدهندکههیچگونه
صالحیتیندارند.

 پاســارگاد:
عباس شــول شــهروند ۳۳
ساله ساکن روستای امیرآباد
شــنبه این هفته در حوالی
روستای چاه زهرا سیرجان به
قتلرسید.دادستانسیرجان
دربارهی جزییات این خبر به
پاسارگاد گفت :پس از اعالم
فقدانی از سوی خانواده مقتول بالفاصله ماموران این موضوع را
پیگیری میکنند و در نهایت جنازهی این فرد را روز شــنبه در
یکی از روستاهای خواجوشهر کشف میکنند،نکته قابل تامل
اینکه در مکانی که جنازه کشف میشود خودروی مقتول وجود
نداشتهاست.قاضینیکورزمیگوید:بالفاصلهدستوراتقضاییو
انتظامی صادر میشود و خودرو ثبت سیستم میشود و الحمداهلل
در منطقهی فاریاب خودرو مورد نظر به همراه دو سرنشــین با
یک قبضه اسلحهی کمری دستگیر میشوند و نیابت قضاییاش
ت داده میشود تا کارهای
هم صادر شــده و انشــاال به ما عود 

تحقیقاتیاشانجامشودتاببینیمانگیزهشانازقتلچهبودهاست.
او با بیان اینکه کار بچههای انتظامی قابل تقدیر بوده است ،گفت:
اینکه با این سرعت و در عرض 24ساعت متهمان دستگیر شوند
قابلتقدیراستچراکهایندونفرغیربومیواهلاستانسیستان
و بلوچستان بودند و بالفاصله در استان کرمان دستگیر میشوند.
دادستان سیرجان در مورد انگیزهی قتل هم گفت :انگیزه کارشان
هنوزمشخصنیستاماظواهرنشانمیدهدبحثسرقتخودرو
مطرحبودهاست.همچنینرئیسحوزهقضاییشهرستانفاریاب
ازدستگیری 2متهمپروندهقتلسیرجاندرحوزهاستحفاظیاین
شهرستان خبر داد و گفت :متهمان پرونده در بازداشت هستند.
علیرضاساالریافزود:یکفقرهقتلهمراهباسرقتمسلحانهطی
 48ساعت پیش در سیرجان رخ داد و قاتالن به سمت شهرستان
فاریاب متواری میشــوند .وی ادامه داد :متهمان به قتل توسط
ماموران انتظامی پاســگاه زهمگان با همکاری پلیس اطالعات
شهرستان فاریاب دستگیر شدند .وی ضمن تشکر از تالش های
شبانهروزیمجموعهنیرویانتظامی،اظهارداشت:ازمتهمانیک
سالح کلت کمری و تعدادی فشنگ جنگی ضبط و ثبت شد.

قتل یک جوان  33ساله در روستای چاهزهرا

 گروه حوادث
هفته گذشته چندین هکتار از اراضی ملی
شهرستان سیرجان در آتش سوخت .خبرهایی
کهسریعدرشبکههایاجتماعیمنتشرشدندو
باعث ناراحتی و نگرانی دوستداران طبیعت شد.
آتشسوزی در مراتع یکی از اتفاقات تلخیست
که هرسال در فصل گرم سال تکرار میشود.
اتفاقی که گاهی سهوی و ناشی از بیتوجهی در
خاموشکردن آتش است و گاهی هم به قصد
سودجوییعمدااتفاقمیافتد.هرچهکهباشدبه
گفتهیرییسمنابعطبیعیشهرستانسیرجان
در عرض نیم ساعت آتشسوزی ممکن است
 50هکتار از اراضی ملی نابود شود .همه این
اتفاقات باعث شده سریعا جلسهی بحران
تشکیل شود و از توان شهرداران و دهیاران در
آگاهیبخشی استفاده شود .همچنین نشست
هماندیشیباحضورانجمنهایزیستمحیطی
تشکیل و از توان آنها نیز برای جلوگیری از
آتشسوزیها استفاده شود .مهران میرشاهی
رییس اداره منابعطبیعی میگوید اگر مردم
زمانی به طبیعت میروند و آتش روشن
میکنند از خاموش کردن آتششان مطمئن
شوند  90درصد آتشسوزیها در مراتع کاهش
مییابد.
 ازابتدایامسالچندهکتارازاراضی
ملیدرآتشسوختند؟
متاسفانه به علت گرم شدن هوا از ابتدای
سال به ویژه در ماه اخیر -خردادماه6 -
مورد آتشسوزی در مناطق گدار خانهسرخ،
چهارگنبد،بیدشیرینوپاریزداشتیم.متاسفانه
حدودا  16هکتار از اراضی ملی -مراتع مرغوب
شهرستان -طعمه حریق شد که با اقدام به موقع
یگان حفاظت منابعطبیعی و محیطزیست
و هاللاحمر و همکاری بخشداران خاموش
گردید .یعنی اگر کمکاری اتفاق میافتاد یا دیر
اقدام میکردند ممکن بود صدها هکتار از اراضی
ملی از بین بروند.
 آتشسوزیهاعمدیبودند؟
این آتشسوزیها عمدتا به علت
سهلانگاری و عدم رعایت نکات ایمنی توسط
عمدتا گردشگران ،شکارچیان و بهرهبرداران
عرصههایمنابعطبیعیاتفاقمیافتند.

مهران میرشاهی ،رییس منابعطبیعی شهرستان سیرجان /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

مراتعی که میسوزند امکان
احیایشان وجود دارد؟
در اثر آتشسوزی ساختمان خاک تقریبا
از بین میرود .نفوذپذیری آب به یک سوم
کاهش و فرسایش خاک افزایش پیدا میکند.
به این علت احیا و بازسازی عرصههایی که دچار
آتشسوزی میشوند خیلی دشوار است .ضمن
اینکه گیاهان چند سالهای که در عرصههای
منابعطبیعی نابود میشوند با توجه به شرایط
اکولوژی االن و اقلیمی که وجود دارد ،تکثیر
دوباره آنها و به وجود آوردن این عرصهها با
توجه به پراکنی نامناسب و بارندگیهای کم
عمالامکانپذیرنیست.
طیسالهایاخیرشناساییافرادی
را که به عمد اقدام به آتشسوزی کردهاند،
داشتهاید؟
مادرشهرستانسیرجانعموماآتشسوزی
عمدی نداریم .معموال آتشسوزیهای عمدی
در مناطقی اتفاق میافتد که افراد برای توسعه
اراضی کشاورزیشان اقدام به آتشسوزی مراتع
میکنند و پوشش گیاهی را از بین میبرند که
بتوانند به اراضی کشاورزیشان یک بخشی را
اضافه کنند .آتشسوزیهایی که اتفاق افتاده
عمدتا در دل جنگلکاریها و مراتع شهرستان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای
جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  3سال  1398نوبت اول

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای
جدولگــذاری معابــر ســطح شــهر شــماره  )3بــه شــماره  2098005674000031را از طریــق ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه
تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام 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.
 1398/04/03میباشد.
نتاریخ
سامانه
تاریخ انتشار مناقصه در
آبادي
پرنيا رک
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1398/04/13
فاتح مسابقات تنيس سطح  +Bکشور شد
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1398/04/23
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز دوشنبه تاریخ 1398/04/24
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و
ارایــه پاکتهــا
الــف :آدرس :ســیرجان -میــدان انقــاب -شــهرداری مرکــزی امــور قراردادهــا .تلفــن– 41325077 :
034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 – 41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

در عرصههای بکر و به صورت سهوی اتفاق
افتادهاست.
 امکان اینکه روستاهای حوالی
مکانهاییکهبیشترباآتشسوزیمواجه
میشوند به وسایل خاموشکردن آتش
تجهیزشوند،وجوددارد؟
بله.ابتدایامسالبادهیارانصحبتکردیمو
برنامهریزیکردیمدرمنطقهیباغخشکپایگاه
اطفای حریق راهاندازی کردیم و مقداری وسایل
را در اختیار دهیار باغخشک گذاشتیم .در پاریز
و چهارگنبد ،در منطقهی کهنسیاه ،پایگاهی
تشکیل دادیم .در روستار چهارهزار یک مقداری
وسایل اطفا حریق قرار دادیم .ضمن اینکه پس
از آتشسوزیهای اخیر جلسهی بحران زیر
نظر فرماندار شهرستان تشکیل و مصوب شد؛
کلیه دهیاران نسبت به نصب بنر آگاهکننده و
اطالعرسانی عمومی مردم و گردشگران در
روستایشان اقدام کنند که خیلی از دهیاران
این کار را کردند و بقیه هم در دست اقدام است.
بنر زدند که از روشن کردن آتش در سطح مراتع
خودداری کنند ،ضمن اینکه شهرداریها هم
قول همکاری دادند و طی مصوبه کمیته بحران
شهرستان قرار شد بنرهایی بر روی بیلبوردها در
مسیر گردشگران بزنند در حال حاضر در جاده

کرمان ،شهرداری هماشهر بنر نصب کرده است.
شهرداری نجفشهر هم این کار را کرده است.
شهرداری سیرجان نیز قول داده که این کار
را انجام دهد .واقعا اگر مردم رعایت کنند و در
سطح مراتع آتش روشن نکنند یا با نهایت دقت
و حوصله آتش را خاموش کنند ،بیش از 90
درصد آتشسوزیهای ما کاهش پیدا خواهد
کرد .حیف است این ذخایر جنگلی و تولید
علوفه از بین بروند چرا که آتشسوزیها باعث
ایجاد آلودگی هوا ،نابودی پوشش گیاهی و از
بین رفتن حیات وحش و خاک منطقه میشود.
 آتشسوزی اخیر چه زمانی رخ داد؟
آخرین آتشسوزیمان پنجشنبه هفته
گذشته در منطقه گدار خانهسرخ اتفاق افتاد
که با اینکه زیر نظر بردسیر بود ،بچههای
منابعطبیعیسیرجانبرایخاموشکردنآتش
اقدام و با نیروهای حفاظت بردسیر همکاری
کردند.
 شنبه این هفته جلسه هماندیشی
با سمنها و انجمنهای زیستمحیطی
در زمینه آسیبشناسی آتشسوزیها
داشتید،دراینزمینههمتوضیحدهید؟
با توجه به اینکه امکانات و اعتبارات دولتی
محدود است و از طرفی دسترسی ما به مردم

جناب آقای علی تبریزی

پیشکسوت ارزنده فوتبال شهرستان سیرجان
درگذشــت همســر گرامیتــان را بــه
شــما تســلیت عــرض مینماییــم .از
درگاه خداونــد بــرای آن مرحومــه
غفــران و رحمــت الهــی و بــرای شــما
و ســایر بازمانــدگان ســامتی و صبــر
خواســتاریم.

باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان

هم محدود است ،اقدام به برگزاری نشست
هماندیشی کردیم و سعی کردیم از افرادی
که در بین مردم نفوذ و اعتبار دارند مثل؛ دکتر
بهارستانی ،دکتر باستانی ،خانم کاظمی ،آقای
خراسانی و انجمنهای محلی که دلشان برای
طبیعتومنابعطبیعیمیسوزد،استفادهکنیم.
انجمنها را دعوت کردیم تا هم از همفکریشان
استفاده کنیم .قرار شد یک اطالعرسانی
عمومی در سطح وسیع برای ما داشته باشند
که اگر آتشی روشن شد مردم به چه صورت
اقدام کنند ،اولین کاری که میتوانند بکنند چه
هست ،ضمن اینکه این انجمنها اعالم آمادگی
کردند در آتشسوزیها چنانچه نیاز به کمک
اینانجمنهاباشدنیروهاییراکهدراختیارشان
هست ،سریعا به منطقه اعزام کنند .همچنین
ایدههای خیلی خوبی مطرح شد و قرار شد که
از این ایدهها استفاده شود و این جلسات با تعداد
بیشتری مثل صاحبان قلم تکرار شود .متاسفانه
وقتی تصرفی رخ میدهد ممکن است متصرف
اراضی ملی مثال دوهکتار زمین را در عرض
یک روز تخریب کند اما در عرض نیم ساعت
آتشسوزی ممکن است  50هکتار از اراضی
ملی نابود شود.
 به نظرتان آتشسوزیها در
سیرجان زیاد رخ میدهد؟
معموال اولین آتشسوزی در شهرستان
از اواخر اردیبهشت شروع میشود و تا اواخر
مرداد ادامه دارد ،عموما در فصل تابستان شدت
میگیرد .سال گذشته 150هکتار از عرصههای
ملی در آتش سوختند .عمدتا هم در مناطقی
هستند که پوشش گیاهی بسیار باال و غنی
دارند .جایی که پوشش گیاهی خوبی نداشته
باشد قطعا دچار حریق هم نمیشود
سال  96حدود  13مورد آتشسوزی
داشتیم که جمعا  300هکتار نابود شد ،سال
 97حدود  150هکتار داشتیم که آمارمان را
با اقدامات خوبی که انجام شد کاهش دادیم و
امسال هم تا االن خوشبختانه  16هکتار بیشتر
مورد حریق واقع نشدهاند .اگر بتوانیم روند
کاهشی داشته باشیم خیلی خوب است و این
اتفاق بدون کمک مردم ،رسانهها و دوستداران
طبیعتقطعاامکانپذیرنیست.

جناب آقای یاسر پیروز
درگذشــت بــرادر گرامیتــان را بــه
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد متعــال
بــرای آن مرحــوم مغفــرت الهــی
و بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر
مســئلت مینماییــم.

باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری
معابر شهرک صدف(شماره  2سال )98نوبت اول

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای
جدولگــذاری معابــر شــهرک صــدف «شــماره  2ســال )»98بــه شــماره 2098005674000030
را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از
دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام 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  1398/04/03میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1398/04/13
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1398/04/23
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1398/04/24
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و
ارایــه پاکتهــا
الــف :آدرس :ســیرجان -میــدان انقــاب -شــهرداری مرکــزی امــور قراردادهــا .تلفــن- 41325077 :
034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 - 41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

 18/000ت
 17/000ت
 14/000ت
 11/000ت
 11/000ت
 18/000ت
 16/000ت
 16/000ت
 18/000ت
 12/000ت
 10/000ت

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
با برنج ایرانی
چلومرغ زعفرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
بـــزقــورمه
استانبولی
شام:
 23/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 12/000ت
ساندویچ کباب یک و تک
کباب کوبیده هر سیخ

 7/500ت

با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  16/000ت
با برنج هندی  13/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  15/000ت

کیفیت رمز مانداگری ماست

