مهر:دادستان عمومی وانقالب کرمان گفت :بیش از چهار هزار اراضی ملی و کشاورزی
رفع تصرف شده و دست زمین خواران سود جو از تعرض به اراضی ملی ،دولتی کوتاه و متهمین
تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.دادخدا ساالری گفت :زمین خواران به صورت شبانه برای
تصرف اراضی ملی و جنگلی حاشیه شهر کرمان به این مناطق هجوم و دست درازی کرده اند
که با توجه به تدابیر قضایی و انتظامی اتخاذ شده ۴۹مورد عملیات توسط فرماندهی انتظامی
و انتظامی شهرستان کرمان و در قالب چندین اکیپ و تیم ویژه به صورت شبانه روزی انجام
شده است.وی افزود:با حساسیت دستگاه قضایی امر مقابله با زمین خواری و حاشیه نشینی
روند مطلوبی را سپری کرده و امور مربوطه با سرعت قابل قبولی در حال رصد و انجام است.

دست زمین
خواران از ۴
هکتار اراضی
ملی و جنگلی
کوتاه شد

گزارش خبری
درپی هرس غیراصولی درخت مقابل تابلوی تبلیغاتی خیابان خیام

تابلوهای تبلیغاتی بازنگری میشوند

درختان مقابل تابلوهای تبلیغاتی چهارراه شهربابک در معرض خطر هستند /عکس :حسین ایرانمنش.

 پاسارگاد :هفته گذشته پاسارگاد عکسی
در صفحه آخر نشریه چاپ کرد که در آن عکس درخت
مقابل تابلوی تبلیغاتی نبش خیابان خیام و شریعتی ببه طرز
عجیبی هرس شده بود .بنر روی تابلوی تبلیغاتی در مورد
گلیم سیرجان بود که از چند روز قبل از آمدن نمایندگان
یونسکو نصب شده بود و همین سفر میهمانان خارجی سبب
شده بود تا برای بهتر دیده شدن بنر گلیم دست به هرس
غیراصولی درخت بزنند .بطوریکه به گفته اهالی این درخت
گ فراوانی داشته است و شب هنگام شاخهها سبز
شاخت و بر 
درخت بریده شدهاند.
سالهاستدراینشهربعداقتصادیبهبعدمحیطزیستی
میچربد و از این اتفاقات طی سالهای اخیر بسیار پیش آمده
است مثال دیماه  92بودکه داستان هرس غیراصولی 23
اصله نارون و یک اصله درخت سرو در بلوار دکتر صادقی
که در مسیر تابلو تبلیغاتی قرار گرفت ه بودند رسانهای شد.
اگرچه در آن سال مدیرعامل وقت سازمان فضایسبز گفته
بود پیمانکار پلهای عابر پیاده شب هنگام اقدام به هرس
غیراصولی درختان کرده است اما پیمانکار تقصیر را گردن
سازمان فضایسبز انداخته بود و گفته بود هرس توسط
سازمان فضایسبز به دستور سرپرست وقت شهرداری انجام
شده و هیچ نقشی در آن نداشتهاند.
اما در مورد حادثه اخیر حسن باقری مدیرعامل سازمان
فضایسبزشهرداریگفت«:ماپیگیریکردیممتاسفانهتااالن
مشخص نشده است این سربری توسط چه کسی یا ارگانی
انجام شده است ،با نیروهای خودمان صحبت کردیم هیچکدام
دست به این کار نزدند ،با صاحبتابلو حرف زدیم او هم گفت

من دست به چنین کاری نزدم ،و اینکه چه کسی این کار را
انجام داده هنوز مشخص نیست» .او در جواب این سوال آیا
ممکن است به دستور مسئوالن کارگروه گلیم این کار انجام
شده باشد ،گفت«:نم یدانم» او گفت«:موضوع هرس درخت
خیابان خیام کامال متفاوت است چون این اتفاق مقارن شده
است با قضیه گلیم و این شبهه را به وجود میآورد» .او در
جواب این سوال با توجه به اینکه مقابل دو تابلوی تبلیغاتی
سرچهارره شهربابک درخت وجود دارد و امکان تکرار این
قضیه هست ،گفت «:در خصوص تابلوهای سر چهارراه
شهربابک این امکان وجود ندارد و علیرغم اینکه صاحب
تابلو چندین بار پیگیر بوده با توجه به اینکه تابلو دید ندارد
اگر امکانش هست نسبت به هرس درختان اقدام کند اما ما
موافقت نکردیم و خودش هم اجازه این کار را ندارد و فقط
منتظر هستیم زمان قراردادشان تا چندماه آینده تمام شود تا
تکلیف چنین تابلوهایی را مشخص کنیم» .او گفت «:بین آبان
تا آذر قرارداد تابلوها تمام میشود در آن زمان احتماال با توجه
به وضعیت درخت در آن منطقه این تابلوها از لیست مزایده
خارج میشود ،یعنی تابلو کامل حذف میشود ،چون اگر
دوباره تابلو در لیست مزایده قرار بگیرد شرایط هرس به وجود
میآید» .باقری گفت «:چیزی حدود  9-8تابلو را در سری
قبل به خاطر همین وضعیت درختان و طراحی منظر شهری
حذف کردیم و در لیست مزایده نگذاشتیم ،در حال حاضر فکر
میکنم چیزی در حدود  5-4تابلو با چنین مشکلی مواجه
هستند ولی زمانی که قرارداشان تمام شود مجددا بازنگری
میشود» وی افزود «:اولویت برای ما حفظ درخت است یعنی
ما حاضریم از یک درآمدی بگذریم اما درخت همان جا بماند».
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فضایسبز 5

پيامك300099004806 :

 پاسارگاد
«قتل عامی دیگر در راه است .در کمربند
سبز شهر سیرجان واقع دربلوار قائم جهت
ساخت یک بنا ،میخواهند درختان سر به
فلککشیده فضای سبز را قطع کنند ،در این
راستا با مسئوالن شهر صحبت شد اما تا کنون
برای جلوگیری از این کار هیچ اقدامی صورت
نگرفته است .برای ما جای سوال است در این
شهر قطعه زمین دیگری یافت نمیشود که به
این امر اختصاص دهند .میگویند ساختمانی
که احداث میشود کاربری فرهنگی دارد.
خندهدار است کسی میخواهد فرهنگ را
ترویج دهد که قطع درخت و کشتار موجودات
زنده در فرهنگ او جایی ندارد .آیا این کار
عین بیفرهنگی نیست .ما با ترویج و ساخت
جامعهای با فرهنگ عالی مخالف نیستیم اما با
موضوعات باال میتوان متوجه شد افرادی که
میخواهنداینبنارااحداثکنند،دنبالسودی
هستند که از فرهنگ نصیب آنها میشود نه
ترویج فرهنگ .»...این بخشی از نامه اهالی
خیابان شیخ مفید و جامی شمالی است که
به ساخت «کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان» و قطع  70اصله درخت اعتراض
دارند.
 نمیگذاریمدرختانراقطعکنند
وارد بلوار قائم که میشویم .سمت راست
درختاناکالیپتوسکهدرسال 81باهدفاجرای
کمربند سبز کاشته شدهاند ،دیده میشوند.
درختانی که االن به سن نوجوانی رسیدهاند.
زنی از اهالی محل در باره قطع این درختان
چنین میگوید« :از  20روز پیش آمدند با گچ
خطهایی کشیدند و رفتند .خیلی از همسایهها
هم رفتند شاکی شدند که نمیخواهیم اینجا
ساخت و ساز کنید» .مرد میانسالی که پیگیر
این پرونده است ،میگوید« :اینجا سه زمین
وجود دارد؛ زمین وسطی را میخواهند کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسازند ،زمین
سمتراستیکمجموعهورزشی،زمینسمت
چپ را هم میخواهند چیز دیگری بسازند.
ما خیلی دنبالش رفتیم اما در نهایت زورمان
نرسید و گفتند اداره راه و شهرسازی گفته ما
زمین دیگری نداریم که به کانون پرورش فکری
بدهیم و اگر شهرداری زمینی به ما بدهد این کار
رانمیکنیم».اواظهارتاسفمیکند؛«مسئوالن
گفتند این درختانی که قطع میشوند در
عوضشان درخت میکاریم ،که من هم در
جوابگفتممثلاینمیماندکهبخواهیدجوانی

 70اصله درخت در بلوار قائم در معرض آسیب است

اگر شهرداری زمین معوض بدهد
درختان قطع نمیشود

 اهالی بلوار قائم :کسی میخواهد فرهنگ را ترویج دهد قطع درخت و کشتار موجودات زنده در فرهنگ او جایی ندارد
 مدیرعامل سازمان فضایسبز :با توجه به وضعیت درختان چندساله مخالف اجرای این طرح هستیم
 رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان :قرار شده است زمینی به جای زمین بلوار قائم به کانون داده شود

زمین بلوار قائم که قرار است به کانون پرورش فکری کودکان تبدیل شود /عکس :حسین ایرانمنش

را بکشید و به جایش بگویید بچه دیگری متولد
میشود 14 .سال باید دوباره به آن درخت آب
داد تا بزرگ شود» .او با بیان اینکه ما از سال 83
دنبال این شکایت هستیم ،گفت« :این پرونده
مال امروز و دیروز نیست تا امروز نگذاشتیم اما
حاال 20روزه آمدند خطهایی کشیدند و رفتند.
در همین محدودهای که خطکشی شده است
من شمردم حدود  70درخت قطع میشود».
یکیدیگرازهمسایگانمیگوید؛«قراربوداینجا
پیست دوچرخهسواری و پیادهروی بسازند اما
یدانیم یکدفعه چه اتفاقی افتاد» .همسایه
نم 
دیگری میگوید«:درکشورهای دیگر آنقدر به
درخت اهمیت میدهند که اگر قرار به ساخت
و ساز باشد و درختی مزاحم باشد از جا در
میآورند و جای دیگری میکارند اما اینجا به
راحتی میخواهند 70درخت را قطع کنند» .او
ادامه میدهد؛«ما نامهای به رییس شورا نوشتیم
کهایشانبهشهردارقبلینامهنوشتهشهردارهم
در جواب رییس شورا مخالفت خود را با اجرای

این پروژه اعالم کرده است .و ایشان نامهای به
رییس اداره راه و شهرسازی مینویسد اما رییس
اداره راه و شهرسازی در جواب شهردار مینویسد
با توجه به کمبود زمین با کاربری آموزشی با
درخواستشمانمیتوانیمموافقتکنیم».
 تنهاراهتغییرکاربریاست
المیرا صانعی:مسئول فنی و شهرسازی
ی این
شهرداری سیرجان میگوید « :کاربر 
زمین در طرح تفصیلی آموزشی و مالکیتاش
هم با سازمان راه و شهرسازی است .ولی
شهرداری سنوات قبل داخل آن درخت
کاشته و مردم هم االن شاکی هستند» .او در
جواب این سئوال که در چنین پروندههایی
چه باید کرد ،گفت« :تنها راهحل تغییر کاربری
است .البته شهرداری نمیتواند تغییر کاربری
بدهد و اداره راهوشهرسازی باید درخواست
تغییر کاربری را به کمیسیون ماده  5ببرند
و کاربریاش را به فضایسبز تغییر دهد و یا
اینکه درخواستی از سوی شورا به ما برسد تا

شهرداری در این زمینه اقدام کند».
 فضایسبزمخالفاینپروژهاست
مدیرعامل سازمان فضایسبز شهرداری
گفت«:با توجه به وضعیت درختان چندساله
مخالف اجرای این طرح هستیم» .حسن باقری
گفت«:آزادسازی این فضا چیزی حدود 400
متر است و با توجه به برآورد بخش فنی حدود
 70درخت در این پروژه قرار میگیرند که از
این تعداد 25درخت در آنجا قطع میشود که با
توجه به سن ،تعداد قابل مالحظهای است» .وی
افزود«:منفکرمیکنمازسال 83طرحتفصیلی
ارایه شد یعنی بعد از قضیه درختکاری» .او با
تاکید بر اینکه تا این لحظه به صورت کتبی
اعالم کردیم این کار انجام نشود،گفت« :فضایی
کهایندرختانگرفتندمشکلیبرایشهرایجاد
نمیکنند .،اصال اینجا کمربند سبز است .و ما
برنامه داشتیم از میدان کشتی تا انتهای بلوار
قائم یک پیست دوچرخهسواری و پیادهروی
شبیه پیست چمران ایجاد کنیم» .او در جواب

این سئوال که در صورت قطع درختان چه
اقدامی انجام خواهید داد،گفت؛ «پرونده وارد
بحث حقوقی میشود .موضوع سر این است آیا
عمال شهرداری میتواند جلوی این قضیه را از
نظرقانونیبگیرد؟»
 25 درخت فقط قطع میشود
رییس راه و شهرسازی با بیان اینکه کاربری
این زمین آموزشی است،گفت« :شهرداری
هرکجا در آن سالها زمین خالی بوده درخت
کاشته است .االن  36مورد در شهر کاربری
زمینها مسکونی ،درمانی ،فرهنگی و آموزشی
استاماشهرداریآمدهدرختکاشتهاست.این
را در شورای حفظ حقوق بیتالمال هم مطرح
کردیم قرار شد شهرداری بیاید فضایسبزها
را با ما تهاتر کند یعنی جاهایی که فضایسبز
دارد و اجرا نکرده است را به ما بدهد و ما این
زمینهارابهشهرداریبدهیمکهدیگرنخواهیم
درختها را قطع کنیم ولی هنوز به نتیجهای
نرسیدیم» .از نظر او امکان تغییر کاربری وجود
دارد اما به شرط آنکه شهرداری زمین جایگزین
به ما بدهد .از طرفی کاربریها باید متناسب
باشندیعنیاگردرآنمنطقهفضایسبزکمبود
دارد فضای سبز را اضافه کنیم در هر منطقهای
باید همه کاربریها در نظر گرفته شود» .زینلی
گفت« :درختان آنجا پالک دارند .با توجه به
ساختمانی که قرار است ساخته شود فقط 25
درخت از  70درخت قطع میشود  .بقیه قطع
نمیشود و به عنوان فضای سبز مرکز آموزشی
باقیمیماند».
 قرار است شهرداری زمین دیگری
بهکانونجهتساختبدهد
رییس کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان سیرجان و مدیرکل کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان استان علیرغم
توضیحاتبسیارفقطبهاینجملهاکتفاکردند
که «طبق جلسهای که دیروز(شنبه) با شهردار
سیرجان داشتند قرار شده است زمینی به
جای زمین فوق به کانون داده شود» .با توجه
به بودجه یک میلیاردی که به کانون پرورش
فکری سیرجان تعلق گرفته است آنها تا 10
روز آینده فرصت دارند از این بودجه استفاده
کنند وگرنه بودجه به خزانه برگشت داده
میشود .از طرفی با توجه به اینکه زمین فعلی
کانون متعلق به شهرداری است و طبق حکم
دادگاه آنها باید سریعا محل فعلی را تخلیه
کنند و همه اینها مشکالت بسیاری را سر راه
کانونپرورشفکریگذاشتهاست.

روز خبـرنـگار
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روز تجلیل از پیشگامان فرآیند
اطالعرسانی و پاسداشت

تالشهای صادقانه ،روز تجلی هنر
در تبلور آثار ملی و مذهبی بر

صاحبان فکر و اندیشه مبارکباد.
روابط عمومی شهرداری
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آگهی تجدید مناقصه(نوبت دوم)
معمار و طراح:
سمیه گوئینی

عـرضه انـواع
سنگ تراورتن(سفید عباسآباد ،کرم ،شکالتی)
سنگ گرانیت و مرمریت
سنگفرش و سنگ پله
آدرس :شهرک صنعتی شماره یک -خیابان افرا
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شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد ترمیــم نوارهــای حفــاری ســطح شــهر را براســاس فهرســت بهــای راه ،راهآهــن
و بانــد فــرودگاه ســال  96از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط کــه دارای حداقــل رتبــه  5راه،
راهآهــن و بانــد فــرودگاه از معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی رییسجمهــور باشــد ،واگــذار نمایــد .لذا از
کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی دعــوت بــه عمــل میآیــد از تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت ( 10ده) روز
جهــت خریــد و تحویــل اســناد مناقصــه بــه واحــد قراردادهــای شــهرداری مراجعــه نماینــد.
شرایط تجدید مناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه  246/500/000ریال(دویســت و چهــل و شــش میلیــون و پانصــد هــزار
ریــال) میباشــد کــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه شــهرداری
ســیرجان و یــا بــه صــورت ارایــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــه نــام شــرکت باشــد.
 -2در صورتــی کــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط
خواهــد شــد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزییات به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  96/05/26میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  96/05/28ساعت  18:00میباشد.
 -8برآورد اولیه به مبلغ  4/928/621/939ریال میباشد.
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