 پاسارگاد :فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری 17معتاد متجاهر در اجرای
طرح پاکسازی نقاط آلوده خبر داد .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد گفت :در پی انجام مطالبات
شهروندان مبنی بر جمعآوری معتادان در هفته گذشته تعداد 17نفر معتاد متجاهر از سطح
شهرستان سیرجان جمع آوری شدند .وی با بیان اینکه از مزایای اجرای طرح جمعآوری معتادان
متجاهروبیمکان،کنترلسرقتهاوحفظسیمایظاهریشهراستافزود:موضوعاعتیادموضوعی
اجتماعی است و برای بازگرداندن معتادان نیاز به همراهی همه آحاد شهروندان است و میبایست
تمایلبازگشتبهآغوشجامعهتبدیلبهیکخواستههمگانیشود.دستگیرشدگانطیدومرحله
باهماهنگیقضاییوتفهیماتهامبهکمپماده( 16مرکزنگهداریمعتادان)کرماناعزامشدند.
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دستگیری
17معتاد
متجاهر
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آسانسورهای غیراستاندارد پلمب میشوند

موظفهستندطبققراردادآسانسوررااستانداردنصبکنندونهایتا
تاییدیهاستانداردرابگیرندوتحویلکارفرمابدهند.بهگفتهییزدی
کم توجهی مردم باعث میشود قراردادهایی میبندند و هزینهها را
تمام میپردازند ولی هنوز گواهی استاندارد را نگرفت هاند .وقتی آنها
برای پایانکار مراجعه میکنند با مشکل مواجه میشوند .شرکت
نصاب وقتی پولش را گرفته دیگر زیر بار نمیرود .موضوع مهم این
است که ممکن است دلیل استاندارد نگرفتن مشکل در ساختار و
یا سازه آسانسور باشد .وقتی مربوط به سازه باشد کارفرما نه میتواند
استاندارد بگیرد و نه میتواند سازه را تغییر دهد .اینجا مهندس ناظر
بایدپاسخگوباشد.یزدیادامهداد:متاسفانهشهروندانمهندسناظر
را در حد امضا م یدانند .اما مهندس ناظر در حین امضا تایید کرده
که نظارت کرده است و اگر خسارتی است میشود اعالم جرم کرد.

یزدیگفت:ساختمانیچندصدمیلیونهزینهکردهوبرایاصالح
سازه کلی هزینه دارد .وی گفت :آسانسور غیراستاندارد خیلی خطر
دارد .سقوط آزاد و احتمال مرگ زیاد است .رییس اداره استاندارد
سیرجانافزود:کارفرمانمیتواندپروانهاستانداردبگیردزیرادسترسی
بهسامانهبرایگرفتنپروانههمنداردواینمشکلبعدیاستوفقط
شرکت نصاب یوزرنیم و پسوورد دارد .یزدی گفت :چند اداره داریم
کهدرگیرآسانسورغیراستانداردهستند.نصابپولراگرفتهورفته
است و آنها پلمب میشوند ما شوخی نداریم .آسانسور غیراستاندارد
باید پلمب شود .در سالهای اخیر و امسال منجر به سقوط و قطع
عضو زیاد داشتیم .در یکی از پاساژهای مرکز استان
درب آسانسور باز شده ولی اتاقک هنوز به آن طبقه
نرسیده بوده یک خانمی با بچه اش سقوط کرده
و خودش فوت کرده و بچهاش ضربه مغزی شــده
است .قطع عضو هم داشتیم سر طرف الی در مانده
و آسانسور حرکت کرده است .مطالبه برای گرفتن
پروانه استاندارد از شرکت نصاب در شهرهای بزرگ
جا افتاده است اما ما در سیرجان کم اطالع هستیم.
بایدنصابیراانتخابکنیمکهمجازهستوقراردادراطوریببندیم
که بخش بزرگی از پول را بعد از گواهی تایید استاندارد بپردازیم .این
موضوع در سراسر کشور در حال اجرا است .یزدی ادامه داد :ما اخطار
دادیم .برچسب جدید آماده شده و هم اکنون اطالعرسانی عمومی
میکنیم و اخطار 15روزه برای مجتمعهای مسکونی و مکانهای
عمومی می دهیم .بخش دولتی هم برای فرمانداری نامه نوشتیم و
خواستیم همهی ادارههای دولتی اقدام کنند و 15روز به آنها مهلت
دادهایم .بعد بدون تعارف آسانسورها را پلمب میکنیم .یزدی ادامه
داد :اگر برای یکی از مراجعان اتفاق بیفتد هم شرعا ،هم قانونا و هم
اخالقامسئولیم.اگرچنینکارینکنیمبایداولینجوابگوباشیم.وی
از شهروندان خواست در صورت داشتن هر نوع سوال از ما مشورت
بگیرندماهمراهنماییمیکنیم.

 پاسارگاد :فرمانده انتظامي سيرجان از كشف 365
كيلوگرمترياكودستگيريچهارنفرقاچاقچيدردوعمليات خبر
داد .سرهنگمحمدرضاايراننژادگفت:ماموران پليسمبارزهبامود
مخدر در راستاي اجراي طرح شناسايي و انهدام شبكههاي قاچاق
مواد مخدر و مبارزه با سوداگران مرگ در پي يك سري كارهاي
اطالعاتي در حین کنترل محور سیرجان -بافت از دو دستگاه
خودرو سواری پژو پارس و پراید 123کیلوگرم تریاک کشف کردند.
ايراننژاد خاطرنشان كرد :در اين رابطه دو دستگاه خودرو توقیف و
سهنفردستگیركهجهتسيرمراحلقانونيتحويلمرجعقضايي

شدند .فرمانده انتظامی سیرجان گفت در عملیات دیگری ماموران
پلیس مبارزه با موادمخدر 242کیلوگرم تریاک را کشف کردند.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود :ماموران پلیس این
شهرستان از خبری مبنی بر بارگیری و حرکت یک محموله
موادمخدر توسط قاچاقچیان به شهرستان سیرجان مطلع شدند.
وی افزود :ماموران ،کنترل راههای مواصالتی را مدنظر قرار داده
و یک دستگاه خودروی سواری پارس را شناسایی و متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد :در این عملیات،
 242کیلو تریاک کشف و یک قاچاقچی نیز دستگیر شد.

کشف  365کیلوگرم تریاک در دو عملیات
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 پاسارگاد :آسانسورهایی کــه استاندارد نداشته باشند
بهزودیپلمبمیشوند.اینمطلبراسیدمحمدیزدیمیرمخلصونی
رئیس اداره استاندارد سیرجان گفت و ادامه داد :موضوع آشنایی با
استانداردآسانسوردراستانکرماننسبتاجدیداست.اطالعاتبرای
عموم جامعه و استفاده کنندگان کم است .ما از طریق هفتهنامهها
چندیننوبتموضوعرااطالعرسان یکردیم.اینکهکارفرماقراردادها
را با شرکت نصاب چگونه بنویسند و ضرورت استانداردهای اجباری
آن را گفتیم .حتی با شــرکتهایی که تخلفاتی داشتند برخورد
کردیم .یزدی ادامه داد :شهروندان باید بدانند شرکتهای نصاب

حوادث 7

 گروه حوادث
هیچ نهادی متولی بخشی از جاده سیرجان
 شیراز نمیشود و نداشتن روشنایی آن راتبدیل به یکی از نقاط حادثهخیز جادههای
سیرجان کرده است .شبها جاده شیراز بعد
از پل دفاع مقدس تا قسمتی روشن است و
بعد از آن روشنایی وجود ندارد .در این قسمت
تصادفات زیادی رخ میدهد .محمود یکی
از ساکنان آن منطقه گفت :هرازگاهی اینجا
تصادف میشود ،کشته هم داشتهایم .ما و
همسایهها موضوع را پیگیری کردهایم ولی هیچ
کس مسئولیت جاده را برعهده نمیگیرد.
سراه
سرهنگ پیام محمدی رییس پلی 
سیرجان گفت :ما از این نقطه اطالع داریم و در
این قسمت تصادفات زیادی میشود .این جا که
سراه است .از شروع
شما میگویید در حوزه پلی 
کار برای دوبانده شدن تا االن معدن گلگهر
انجام داده است .اعتباری هم برای روشنایی در
نظر گرفتهاند که امیدواریم این اعتبار هر چه
سراه
سریعتر تامین شود .به گفتهی رییس پلی 
سیرجان ما بارها و بارها در شورای ترافیک این
مسئله را مطرح کردیم .این یک نقطه حساس
و حادثهخیز است و چندین مورد تصادف
منجر به فوت داشتیم که اگر روشنایی داشت
میتوانست جلوگیری شود .ما خیلی پیگیری
کردهایموتارسیدنبهنتیجهپیگیریمیکنیم.
 جاده را در شورای ترافیک تعیین
تکلیفکنیم

نبود روشنایی در ابتدای محور سیرجان  -شیراز باعث تصادف میشود

جاده بیمتولی

علیرضا رضایی رییس اداره راهداری و
حمل ونقل جاده ای شهرستان سیرجان گفت:
توساز
محدوده شهر تا جایی است که ساخ 
شکل میگیرد و یا محدوده خدماتی و حریم
شهر است .در این محوری که شما میگویید
ساخت و ساز شکل گرفته ،همه پروانه
ساختمانی گرفتهاند ،خودسر که نساختهاند.
اگر محدوده شهر هم نبوده ،شهرداری گفته
حریم شهر است .رضایی ادامه داد :نمیشود

گفت اینجا اگر تصادفی بود مال من نیست ولی
اگر پروانه ساختمانی و پولی میخواهم بگیرم
مال من است .یک بام و دو هوا نمیشود .یا
پروانه ساختمان را نگیرند و یا حوادث را هم
پشتیبانی کنند .ساخت و سازها را شهرداری
مدیریت میکند .وی راهحلی هم ارایه کرد:
جاده را در شورای ترافیک تعیین تکلیف کنند.
سه و نیم کیلومتر روشنایی را در دستور کار
دارند .مشاور بگیرند رفع نقص کنند .ما و پلیس

راه هم تحویل میگیریم.
 در حوزه شهرداری نیست
اما رامین یگانه معاون فنی و شهرسازی
شهرداری سیرجان نظر دیگری دارد .او
میگوید :از پل دفاع مقدس که پایین میآییم
وقتی رفوژ تمام میشود محدوده شهرداری هم
تمام میشود .تا آنجا ما روشنایی را انجام دادهایم
و از آنجا به بعد مال اداره راه است .چند وقت
است پایه چراغ گذاشتند ولی روشنایی را نصب

نمیکنند .وی در پاسخ به این سؤال که اداره
راه هم عنوان کرده که این قسمت از جاده زیر
نظر شهرداری است گفت :نه زیر نظر اداره راه
است .مسئوالن شهری در جریان هستند اصال
زیر نظر ما نیست.
 جاده در حوزه راهداری است
علی نژادبیگلری معاون هماهنگی امور
عمرانی هم در این رابطه گفت :سه و نیم
کیلومتر از این قسمت از جاده نیاز به روشنایی
دارد .محدوده خدماتی شهرداری که در طرح
تفضیلی آمده تا انتهای بلوار بعد از پل دفاع
مقدس است که شهرداری روشنایی را تامین
کرده است .بقیه آن میشود حریم شهر و از
محدوده خدماتی خارج میشود .نژادبیگلری
افزود :این جاده در حوزه راهداری و حمل و
نقل جادهای است و اگر نیاز به روشنایی داشته
باشد وظیفه اداره راهداری است اما اعتبارات
دولتی جوابگو نیست .وی ادامه داد :نصب پایه
روشنایی از محل اعتبارات گلگهر انجام شده
که در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی
بوده ولی پولی که اختصاص دادند در همین
حد بود و تمام شد .با مسئوالن گلگهر رایزنی
کردیم .وی افزود :از دو راه پیگیر موضوع
هستیم .اول اینکه با اداره راهداری مکاتبه
کردهایم و پیگیری موضوع هستیم .بعد هم
از محل اعتبارات گلگهر در مسئولیتهای
اجتماعی استفاده کنیم و بتوانیم روشنایی این
قسمت را تمام کنیم.

دستگیری شکارچی حرفهای
 پاسارگاد
شکارچی متخلف حرفهای که دو راس جبیر ،یک
راس کل و دو قطعه تیهو را در منطقه شکارممنوع
گودغول شکار کرده بود دستگیر شد .علیاکبر رسولیان
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان
گفت :فردی که به طور حرفهای در منطقه شکارممنوع
گودغول اقدام به شکار و صید غیر قانونی کرده بود
دستگیر شد .به گفتهی وی به دنبال کسب اطالعاتي
مبني بر فعاليت مجرمانه يک متخلف ،نيروهاي يگان
حفاظت محيط زيست شهرستان سیرجان به تحقيق در
اين رابطه مشغول شدند که پس از کسب اطمينان از بروز
تخلف موضوع را با مقام قضايي در ميان گذاشتند و پس
از اخذ نيابت قضايي وارد منزل مظنون شده و به تفتيش
منزل وي پرداختند .رسولیان افزود :در جريان بازرسي

فراخوان شماره /98/8ف

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «طراحــی تفصیلــی ،تامیــن
و ســاخت ،اجــرای عملیــات ســیویل و نصــب و راهانــدازی تجهیــزات محوطــه انباشــت و برداشــت
و بارگیــری ریلــی» خــود را بــه صــورت  EPCو از طریــق برگــزاري مناقصــه بــه پيمانــكار واجــد
شــرايط واگــذار نمايــد .هــدف از ایــن فراخــوان شناســایی شــرکتهای صاحــب صالحیــت جهــت
دعــوت بــه مناقصــه میباشــد.
محل اجراي كار :سيرجان -كيلومتر  50جاده شيراز -مجتمع معدني و صنعتي گلگهر
مدارك مورد نياز جهت دعوت به مناقصه:
)1اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع فراخوان)
)2آگهــي تاســيس شــركت در روزنامــه رســمي بــا آگهــي آخريــن تغييــرات شــركت حــاوي معرفــي
صاحبــان امضاهــاي مجــاز
)3گواهينامــه صالحيــت از ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي كشــور مرتبــط بــا موضــوع فراخــوان
(همــراه بــا ذكــر ظرفيــت كاري و رتبــه هــاي اخــذ شــده)
)4گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
)5ســوابق کاری مشــابه بــا ارایــه حجــم مالــی کار (رونوش ـتهای قــراردادی قبلــی و جــاري بــه
همــراه شــرح کار و مبلــغ پــروژه و گواهینامههــای صــدور حســن انجــام کار از كارفرمايــان)
)6مــدارك دال بــر تــوان مالــي شــركت (مبلــغ ماليــات ســاالنه براســاس تاييــد اداره مالياتــي،
مبلــغ بيمــه تاميــن اجتماعــي پرداخــت شــده بــه ســازمان تاميــن اجتماعــي ،درآمــد ناخالص ســاالنه
مســتند بــه صــورت وضعيتهــاي مــورد تاييــد كارفرمــاي مربوطــه ،مبلــغ داراييهــاي ثابــت
مســتند بــه اظهارنامــه مالياتــي يــا گواهــي بيمــه داراييهــا يــا دفاتــر قانونــي ســال قبــل ،تاييــد
اعتبــار صــادر شــده از طــرف بانكهــا يــا موسســات مالــي و اعتبــاري معتبــر و )...
)7لیست پرسنل تماموقت شرکت همراه با مشخصات كامل و چارت سازمانی
)8لیست ماشینآالت تملکی
)9در صــورت درخواســت شــرکت در مناقصــه بــهصــورت مشــارکتی ،ارایــه اطالعــات كامــل
شــریک کاری
شــركتكنندگان در فراخــوان ميبايســتي مــدارك فــوق را در پاكــت دربســته و مهــر مــوم شــده
قــرار داده(روي پاكــت بايســتي نــام شــركت ،شــماره و موضــوع فراخــوان قيــد شــود) و حداكثر تا
تاريــخ شــنبه  98/06/02بــه نشــاني دفتــر مركــزي شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر واقــع در
خيابــان دكتــر فاطمــي -روبـهروي هتــل الله -ســاختمان نگيــن -پــاك  – 273دبيرخانــه مركزي و
يــا بــه نشــاني دفتــر كميســيون معامــات شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر واقــع در كيلومتر 50
جــاده شــيراز ارســال نمايند.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

از منزل متخلف اجزای یک راس کل وحشی ،دو راس
جبیر و دو قطعه تیهو کشف و ضبط شد.
همچنین در اين رابطه يک نفر بازداشت و پس از
تشکيل پرونده جهت رسيدگي به جرم به مراجع قضايي
معرفي گرديد .بر اساس آخرين نرخ بهاي جانوران
وحشي به لحاظ مطالبه ضرر و زيان وارده به محيط
زيست ،متهم میبایست مبلغ سیصد و چهار میلیون
ریال معادل سی میلیون و چهارصد هزار تومان (ناشی
از شکار غیرمجاز یک راس کل وحشی ،دو راس جبیر و
دو قطعه تیهو) را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه
را به دادگاه ارایه کند.
رسولیان در این خصوص گفت :در حال حاضر هیچ
نوع پروانه شکار حیات وحش صادر نمیشود و در صورت
مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان به شدت برخورد

خواهد شد .وی همچنین از دستگیری متخلف صید
و شکار کبک وحشی در سیرجان خبر داد .رسولیان
گفت :یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان
در گشت و کنترل روزانه خود متخلفی را که در منطقه
اغرشورک اقدام به شکار غیرمجاز پنج قطعه کبک
وحشی کرده بود ،دستگیر کردند .از این فرد خاطی
سه قبضه اسلحه نیز کشف و ضبط شد .متخلف بعد از
تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد .بر اساس
آخرين نرخ بهاي جانوران وحشي به لحاظ مطالبه ضرر و
زيان وارده به محيط زيست جريمه قابل پرداخت از بابت
صيد و شكار غيرمجاز هر قطعه کبک وحشی معادل دو
ميليون ريال تعيين شده است كه متخلف عالوه بر جنبه
كيفري جرم ،ميبايست جمعا مبلغ ده میلیون ریال را به
حساب دولت واريز كند.

حضرت محمد(ص):
«پدران به فرزندان و حاضران به غایبان
برسانند واقعه غدیر را تا روز رستاخیز»
 15روز مانده به عید غدیر

آگهــی تغییــرات شــرکت توســعه شــایان آهــک ســمنگان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  4156و شناســه ملــی  14006390857بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ :1398/01/21
 ســرمایه شــرکت از مبلــغ  2119885000ریــال به مبلــغ 36000000000ریــال منقســم بــه  1000ســهم  36000000ریالــی بــا نــام از محــل مطالبــات
حــال شــده ســهامداران از شــرکت افزایــش یافــت و مــاده  5اساســنامه اصــاح
گردید.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()552652

تجدید مناقصه عمومی ( 98-1نوبت دوم)

شــهرداری زیدآبــاد در نظــر دارد وفــق بنــد  3مجــوز شــماره
 220مــورخ  97/12/20شــورای اســامی شــهر زیدآبــاد و نامــه
شــماره  6837/1/7316مــورخ  97/12/25کمیتــه محتــرم
انطبــاق فرمانــداری شهرســتان ســیرجان امــور مربوط به جمـعآوری
زبالــه از ســطح شــهر زیدآبــاد ،ســاماندهی پروندههای شــهرداری و
جلوگیــری از ســاخت و ســاز غیــر مجــاز ،ســاماندهی پــارک شــهدا و
گلــزار شــهدا ،ســرویسکاری ،راهانــدازی و نگهداری لــودر و گریدر
(اپراتــور گریــدر و اســکید لــودر) را بــه صــورت حجمــی بــه مــدت
یــک ســال از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجدالشــرایط
واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه افراد حقیقــی و حقوقی واجدالشــرایط
کــه تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه مذکــور را دارنــد ،دعــوت بــه
عمــل میآیــد تــا جهــت اخــذ اســناد مناقصــه و ارایــه قیمــت
پیشــنهادی از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی بــه مــدت  10روز(تــا
تاریــخ   98/05/24روز پنجشــنبه) بــه امــور قراردادهــای
شــهرداری زیدآبــاد مراجعــه فرماینــد.

شرایطمناقصه:
 -1واریــز مبلــغ حداقــل  5درصــد قیمــت پایــه بــه حســاب جــاری
 1400/03بانــک ســپه شــعبه زیدآبــاد بابــت ســپرده شــرکت در
مناقصــه و یــا ارایــه ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ذکــر
شــده الزامــی اســت.
 -2هــرگاه برنــدگان اول ،دوم یــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد
نشــوند ،ســپرده آنهــا بــه ترتیب بــه نفع شــهرداری زیدآبــاد ثبت
و ضبــط میگــردد.
 -3شــهرداری در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار
اســت.
 -4بــه پیشــنهاداتی کــه مشــروط ،مخــدوش و همچنیــن بعــد از
تاریــخ فــوق تحویــل گردنــد ،ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -5ســایر اطالعــات و جزییــات مربــوط بــه قــرارداد در اســناد
مناقصــه منــدرج میباشــد.

روابطعمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر زیدآباد

