 فارس :دادستان عمومی و انقالب کرمان گفت :با پیگیری و اقدامات
اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یک شبکه بینالمللی قاچاق مواد
مخدر با محمولهای به ارزش  400میلیارد ریال در استان کرمان منهدم شد.
دادخدا ساالری گفت :از این شبکه  2هزار و  485کیلوگرم مواد مخدر شامل
یک هزار و  530کیلوگرم تریاک و  955کیلوگرم هروئین که بهصورت کامال
ماهرانه در یک دستگاه تانکر سوخت جاساز شده بود ،کشف و ضبط شد.وی
خاطر نشان کرد :اعضای باند محموله را از مرزهای شرقی کشور وارد کردند و
قصد داشتند آن را به سمت کشورهای اروپایی منتقل کنند.
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قاچاق مواد
مخدر به اروپا
ناکام ماند
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خبر

کشف بلوبری و المپ قاچاق از اتوبوس
 گروه حوادث
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف
کاالی قاچاق به ارزش سیصد میلیون ریال در
این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود ماموران
پلیس آگاهی این شهرستان حین کنترل
خودروهای عبوری در محور بندرعباس به
سیرجان به یک دستگاه اتوبوس ولوو حامل
کاالی قاچاق مشکوک شدند و آن را متوقف
کردند.
وی افزود در بازرسی از این اتوبوس تعداد 350
بسته میوه خارجی بلوبری مکزیکی و 100
عدد المپ الایدی 30وات را کشف و در این
رابطه یک نفر را دستگیر کردند.

مرد خارجی با شناسنامه سرقتی زن ایرانی گرفت

 گروه حوادث
رییسپلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان
کرمان از کشف یک فقره جعل هویت و کالهبرداری
و دستگیری یک متهم خبر از داد .سرهنگ یداهلل
حسنپور گفت :در پی شکایت یکی از هموطنان
مبنی بر مفقود شدن مدارک شناساییاش و در عین
حال صدور تعدادی سیمکارت با نام وی ،موضوع
در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و
کالهبرداری این پلیس قرار گرفت.
او افزود :در این راستا کارآگاهان با انجام تحقیقات
میدانی و کار اطالعاتی متهم را شناسایی و طی یک
عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

رییسپلیس آگاهی در ادامه بیان داشت :در
بازجویی از متهم که از اتباع کشورهای همسایه بود؛
مشخص شد وی با خریداری مدارک مفقود شده و
جعل عنوان اقدام به صدور تعدادی سیمکارت کرده
و همچنین با مدارک شناسایی شده ازدواج کرده
است.
رییسپلیس آگاهی استان کرمان ضمن اشاره
به معرفی متهم به مقامات قضایی از همشهریان
خواست :هشدارهای پلیسی را در خصوص حفظ و
نگهداری مدارک هویتی جدی گرفته و در صورت
مفقودی مدارک شناسایی مراتب را هرچه سریعتر
به کالنتری اطالع دهید.

دستگیری سارقان احشام

 گروه حوادث
ماموران انتظامی سیرجان سه نفر سارق احشام
را دستگیر کردند .فرمانده انتظامی شهرستان
سیرجان گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر
و پاسگاه اتتظامی بلورد در محور سیرجان  -بافت
به یک دستگاه خودرو سواری پراید که به محض
رویت ماموران تغییر مسیر میدهد مشکوک شدند.
ماموران به خودرو فوق دستور ایست دادند و پس از

حوادث 7

توقیف و در بازرسی از جعبه عقب خودرو یک راس
گوسفند کشف کردند .در این رابطه سه نفر دستگیر
شده و به پاسگاه منتقل شدند .آنها پس از بازجویی
اعتراف کردند که گوسفند را از روستای گوغر بافت
سرقت کردهاند و در همین رابطه به چند مورد سرقت
دیگر نیز اعتراف کردند .سرهنگ ایراننژاد افزود:
این سارقان جهت سایر سرقتهای احتمالی تحویل
پلیس آگاهی شهرستان داده شدند.

 گروه حوادث
«چهار ماه در خانه افتادم و یک نفر نیامد
بگوید تو کی هستی؟ چه میکنی؟ این چند
ماه چطوری زندگی کردی؟» صحبتش را با
این جمالت آغاز کرد و از مسئوالن شهرداری و
شرکت پیمانکاری گالیه داشت .علیرضا باربردار
دو سال و چند ماه برای یکی از شرکتهای
پیمانکاری شهرداری که کار نظافت را بر عهده
دارد کار کرد و سال گذشته در یک شب سرد،
ساعت چهار صبح که به خانه میرفت ماشینی از
پشت به او زد و متواری شد .پای علیرضا شکست
و چند ماه خانهنشین شد و وقتی که برای کار
به شرکت مراجعه کرد دیگر او را نخواستند .او
مشکالتش را با پاسارگاد در میان گذاشت و
خواستهاش بازگشت به کار بود.
 چند سال داری؟
سی سال
 کجا کار میکردی؟
برای یکی از شرکتهای پیمانکاری
شهرداری که نظافت شهر را بر عهده دارد کار
میکردم.
 کی رفتی سر کار؟
دو سال و سه ،چهار ماه برای این شرکت
کار میکردم.
بیمهبودی؟
بله بیمهام را رد میکردند.
 موقعی که تصادف کردی رد شده
بود؟
موقعی سر کار بودم رد نشده بود ولی بعد
پیگیری کردیم و رد شد.
شکایتنکردی؟
نه شکایتی نکردم گفتند اگر شکایت کنی از
کار بیکار میشوی.
تصادفت چگونه اتفاق افتاد؟
 15آذرماه سال  97کار نظافت خیابان تمام
شده بود و داشتم با موتور به خانه بر میگشتم،

هتک
حیثیت فرد از
طریق اینستاگرام

شناسایی و پیشارزیابی پیمانکاران واجد شرایط

شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در نظر دارد «گودبرداری ،احداث شمع و پایدارسازی
دیوارههای گود زیرزمین» ساختمان اداری خود را واقع در استان کرمان ،شهرستان
سیرجان ،بلوار سیداحمد خمینی(ره) ،جنب پزشکی قانونی ،به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد صالحیت که دارای شرایط ذیل میباشند ،دعوت به عمل میآید
حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی ،تمایل خود را به صورت مکتوب همراه با تصویر
اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل  DKMSJSCO@gmail.comارسال نمایند.

شماره فراخوان
84-84

گودبرداری ،احداث شمع و

پایدارسازی دیوارههای گود زیرزمین
ساختمان اداری

گفتوگو با نظافتچی پیمانکاری شهرداری سیرجان که بعد از تصادف از کار بیکار شد؛

بهدرد ما نمیخوری

حدود ساعت چهار صبح بود ،بعد از پل کمربندی
بین باسفهرجان و شریف آباد در حال حرکت بودم
یک صدایی آمد ،برگشتم نگاه کردم دیدم یک
چیزی از عقب زیرم کشید و من روی هوا رفتم
و خوردم زمین.
 چه ماشینی بود؟
یک پراید هاچ بک سفید که زد و فرار کرد.
زنگ زدم به سرپرستم حدود ساعت چهار صبح
بود او هم نیامد و بعد زنگ زدم اورژانس 115
و آنها آمدند مرا بردند .میخواستم از بیمارستان
مرخص شوم اما بیمهام مشکل داشت.

 گروه حوادث:
فردی که با قرار دادن عکس یکی از اقوام
دورش در اینستاگرام او را متهم به دزدی کرده
بود تحویل دادسرای سیرجان داده شد.
فرمانده انتظامی سیرجان در توضیح این
خبر گفت :چندی پیش مردی با مراجعه به
پلیس فتا از یک نفر خانم شکایت کرد.
او گفت :یک خانم با قرار دادن عکس من
در پیج اینستاگرامیاش مرا متهم به دزدی
کرده است .این خانم با قرار دادن عکس

آگهی فراخوان عمومی

موضوع فراخوان

عکس :پاسارگاد

شرایط

دارای گرید حداقل  3ابنیه
و ساختمان

دارای سابقه کار دو پروژه مشابه
(از نظر حجم و شرایط کار)

مدارک:
 -1درخواست رسمی ( .ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است).
 -2اساسنامه و مدارک ثبتی( .کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین
تغییرات و )...
 -3گرید ها (گرید حداقل رتبه  3ابنیه و ساختمان) ،گواهیها ،تاییدیهها و رتبههای مربوطه.
 -4رزومه ،سوابق و نمونه قراردادهای انجام شده با موضوع فوقالذکر( .سوابق و روزمههای
ارسالی میبایست مربوط به سال  94تا کنون و با موضوع مرتبط باشند).
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص انجام خدمات فوقالذکر.
 -6مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشینآالت و تجهیزات حفاری در اختیار با اسناد
و مدارک مثبته.
شرایط :
از تاریخ ثبت شرکت حداقل  5سال گذشته باشد و شرکت دارای سابقه کار حداقل دو پروژه
مشابه (از نظر حجم و شرایط) باشد.
توضیحات :
 -1محل انجام کار و احداث ساختمان اداری شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان؛ کرمان،
شهرستان سیرجان ،بلوار سیداحمد خمینی(ره) ،جنب پزشکی قانونی میباشد.
 -2ارایه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  03442273806تماس حاصل نمایید.

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان

 بعد درست شد؟
با هزار بدبختی بیمهام درست شد تا توانستم
از بیمارستان مرخص شوم .ولی بعد از بیمارستان
مرخص شدم بیمهام رد نشد.
تامیناجتماعیمرخصیاستعالجی
نداد؟
چرا چهار ماه استراحت پزشکی دادند که
حقوق هم پرداخت میکردند.
 بعد از چهار ماه سر کار برنگشتی؟
چرا آمدم سر کار بروم اما قبولم نکردند .پایم
هم عفونت کرده بود .به آنها گفتم من کارگر شما

من نوشته« :اگر دزدی وسایل ارزشمندتان
را ببرد و بعد هم بفهمید که آشنا بوده چه
میکنید ».سرهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود:
ماموران پلیس فتا این خانم را احضار کرده و
ی گفت :این
از او بازجویی کردند .او در بازجوی 
شخص ازخویشاوندان دور ما هست و هشت
ماه پیش بیخبر وارد منزل ما شده و اقدام
به سرقت وسایل قیمتی ما کرده است ما
هم نتوانستیم مچ او را بگیریم و من اینگونه
انتقامجوییکردم.

بودم و زحمت زیادی کشیدم .گفتند تو دیگر
بهدرد ما نمیخوری .رفتم شهرداری گفتند برو
از سرپرستت نامه بگیر .اما نامه هم ندادند .بعد
هم گفتند برو اداره کار من هم رفتم با پیمانکار
تماس گرفتند که برو سر کار .صبح آمدم بروم سر
کار گفتند برو خونه! گفتم از اداره کار زنگ زدند
گفتنداینهاهمهالکیهستند.
 ازدواج هم کردهای؟
بله  9سال است که ازدواج کردهام و یک
فرزند سه ساله دارم.
 در این چند ماه چگونه زندگیات را

بهگفتهیفرماندهانتظامیسیرجانپرونده
با موضوع هتک حیثیت اینستاگرامی تشکیل
و به دادسرا فرستاده شد.
در همین رابطه سروان مرتضی صفیپور
رییسپلیس فتای سیرجان گفت :این روزها
بخش عمدهای از رفتارهای افراد در فضای
مجازی است .رفتارهایی که هرچند با اعمال
واقعی متفاوتند اما به همان اندازه تاثیرگذار
هستند و میتوانند منجر به آسیبها و
ضررهای غیرقابل جبرانی شوند .به گفتهی وی

گذراندی؟
االن بیشتر از یک سال است که این اتفاق
افتاده و کسی سراغی از من نگرفته است که من
چه میکنم .چه وضعیتی دارم و چگونه هزینهها
را میدهم .در خانه کرایهای با خرجهای گران به
بدبختی زندگی میکنم .من در جعفر آباد کنار
یدانی که
یک پیرزن و پیرمرد زندگی میکنم .نم 
کرایه خانه را با چه خواریای دادم .دیگر به کسی
نیست که بدهکار نباشم .به سوپرمارکت ،میوه
فروش ،اقوام ،دوستان و ...
 قبل از شهرداری چه کار میکردی؟
کارگرسفیدکاربودم.
 به غیر از پا به جای دیگری از بدنت
صدمه وارد نشد؟
نه زخمی شد ولی هفت پالتین و پیم در پایم
کار گذاشتند که االن پول ندارم آنها را دربیاورم.
 دیهای برای پایت پرداخت نشد؟
نه اصال .تالش هم کردیم اما نتوانستم
دیه پایم را بگیرم .کاش کسی را داشتم ،کاش
یکی از مسئوالن پیگیر کارم میشد ،من کسی
را نمیشناسم پدرم تحت پوشش کمیته امداد و
مریض است .برای دیه هم شکایت کردم گفتند
باید برای کارشناسی هیئت سهنفره ششصد هزار
تومان پول به حساب بریزید من هم یک شاخ
قوطی آهن داشتم فروختم و دادم .بعد گفتند باید
یک میلیون و ششصد هزار تومان برای هیئت
هفت نفره بریزی که دیگر این پول را نداشتم و
بیخیال موضوع شدم .من از کار تعطیل شده
بودم که بروم خانه .شما بیاید خانه ،زندگی مرا
ببینید اگر اشکتان در نیامد .االن بیکارم ،فقط
میخواهم سر کار بروم و برای دیه پایم یک کاری
یداد
بکنند .اگر پیمانکار صورتجلسه تصادف را م 
من میتوانستم دیه بگیرم .کاش آن کسی که به
پایم زد و فرار کرد خودش را معرفی میکرد تا
من از دیه ماشین استفاده کنم و هیچ شکایتی
هم از او نداشتم.
قانونگذاران ،در سالهای اخیر ،برخی از این
اعمال را جرم محسوب کرده و قابل پیگیری
و مجازات میدانند .از جمله این رفتارهای
مجرمانه و متاسفانه پرتکرار ،انتشار مطالب
دروغ و خالف واقع و هتک حیثیت و نشر
اکاذیب و آبروی افراد است .سروان صفیپور
افزود :شهروندان باید بدانند فضای مجازی
جایی برای انتقامجویی و انگیزههای شخصی
نیست و توهین و افترا مانند دنیای واقعی تلقی
شده و پیگرد قانونی دارد.

جناب آقای
حمید شهسواری
انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان رییس
هیئت پهلوانی و زورخانهای شهرستان سیرجان
را تبریک عرض میکنم .امید است در سایه
الطاف الهی سالمت و پیروز باشید.

حسین اطمینان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای عملیات بهسازی رفوژ بلوار نماز
(حد فاصل میدان امامخمینی(ره) تا میدان امامعلی(ع) (نوبت دوم)

سـازمان سـیما ،منظـر و فضای سـبز سـیرجان در نظـر دارد تجدیـد مناقصه
عمومـی خدمـات (عملیـات بهسـازی رفـوژ بلـوار نمـاز (حـد فاصـل میـدان امامخمینـی(ره) تـا
میـدان امامعلـی(ع)) بـه شـماره  2098090549000019را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگران
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/10/23میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :سـاعت  19:00روز پنجشـنبه تاریـخ
1398 /11 /03
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  12:00روزدوشنبه تاریخ 1398/11/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10:00روز چهارشنبه تاریخ 1398/11/16
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد
مناقصـه و ارایـه پاکتهـا
الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهیدزندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 42338102 :

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

