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 هدی رضوانی
«شما را به هر دینی میپرستید ،صدای
ما را به گوش مسئوالن برسانید» .موضوع
گالیه محل فروش میدان دام است که مایه
آزار و اذیت اهالی شده است .اگر سری به این
میدان دام در خیابان ابنسینا بزنید متوجه
شدت ناراحتی اهالی میشوید .بوی گوسفند
و زبالههای دامی که عالوه بر ایجاد مشکالت
بهداشتی برای اهالی ،چهره نازیبایی هم به
محل داده ،توی ذوق میزند.
نشریه پاسارگاد یکبار در سال  97در زمان
فرمانداری منصور مکیآبادی به این موضوع
پرداخت و قرار شد میادین دام داخل شهر یکماه
بعد جابهجا شوند اما نه تنها تا امروز جابهجا
نشدهاند که حتی به تعداد خانههایی که در
حوالی آنها ساخته شده اند اضافه شده است.
 از چوبداران حق حساب میگیرند
شاکری یکی از اهالی که از وضعیت میدان
دام و مشکالت بهداشتی گالیهمند است،
میگوید :به خدا امروز سمپاش آوردم .داخل
خانه آنقدر کک هست که نمیتوان زندگی کرد.
با یکی از اهالی به نمایندگی از بقیه ،گالیهمان را
به فرمانداری بردیم .از او میپرسم آیا نتیجهای
هم داشت؟ پاسخ میدهد :با معاون فرماندار
صحبت کردیم ،همکاری خوبی با ما داشت
و به مرکز بهداشت ،دادستانی و شهرداری
منطقه یک ،نامه داد مشکل ما را بررسی کنند.
وی اضافه میکند :رییس مرکز بهداشت به ما
گفت من عبارت تهدید علیه عموم جامعه را
به کار نمیبرم مگر این که شرایط خیلی حاد
باشد ،این تهدید شامل حال شما میشود .وقتی
رییس مرکز بهداشت محل زندگی ما را تهدید
میداند ،شما ببینید اوضاع چقدر خراب است.
شاکری عنوان میکند :وقتی شهرداری عوارض
میگیرد باید شرایط زندگی را هم برای مردم
فراهم کند .این میدان نزدیک شهر است و
چسبیده به منازل ما .باید برای آن فکری کرد.
این فرد که از اهالی منطقه نزدیک به میدان
دام است به وجود دستهایی در کار اشاره
میکند و میگوید :یکی از کارمندان شهرداری
یک روز با من تماس گرفت و گفت با یک
سرباز میآیم که با هم به میدان دام برویم .از
منابع موثق شنیده بودم که بعضی از کارمندان
شهرداری از چوبداران حق حساب میگیرند،
البته برای خودم هم اثبات شد .این آقا که با
ما آمد با همه چوبداران صمیمانه برخورد کرد
و شکایتی که تمام اهالی تنظیم کرده بودند را

گزارش پاسارگاد از تاخیر در احداث میدان جدید دام؛

میدان دامی که منتقل نمیشود!

به آنها نشان داد و گفت چند
صباحی کمتر کشتار کنید.
گفتم اهالی با اصل میدان
مشکل دارند! باید بگویید
بساطشان را جمع کنند نه
اینکه کمتر کشتار کنند .از
صحنه خارج شدم ولی یکی
از اهالی که آنجا بود به من
گفت این کارمند به یکی از
چوبداران گفته شما چرا
اینقدر ساده هستید ،من که
نمیتوانم جلوی این «یارو»
طرف شما را بگیرم .یک سرباز
هم آمده و گفته یک گوسفند
چاق به من بدهید .وی در
ادامه میگوید :بوی گوسفند به
ویژه زمانی که باران ببارد تمام
فضا را پر میکند .چهارپایه
زدهاند ،همانجا گوسفند
میکشند و سالخی میکنند
و زبالههای دامی را هم در
محیط رها میکنند .شاکری
خاطرنشان میکند :اینها
نمیخواهند این میدان جمع
شود .هر کسی به هر طریقی از
اینجا نفع میبرد .باید خودشان
متری
را جای ما بگذارند۵۰ .
عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
این میدان هستیم و در معرض
بیماریهای زیادی قرار داریم .این انصاف نیست .گوسفند و فراوانی کک و کنه آزارمان میدهد.
 اینجا محل تجمع سگهای ولگرد کودها را دپو میکنند و میفروشند .شهرداری
شده
هیچ کاری نمیکند .همه ادارات مربوطه گفتند
خانم میرزاده یکی دیگر از اهالی است شهرداری موظف است میدان را جابهجا کند.
که از وضعیت موجود بسیار گالیه دارد .وی میرزاده با ناراحتی ادامه میدهد :خودتان دارید
به تالشهای بیسرانجامشان در خصوص میبینیداوضاعچقدروخیماست.بالکنخانهها
جابهجایی میدان دام اشاره میکند و میگوید :را توری کشیدیم که حشرات اذیت نکنند .اینجا
از چهار سال قبل پیگیر جابهجایی این میدان محل تجمع سگهای ولگرد شده .میرزاده هم
هستیم و به تمام مراکز مربوطه هم نامهنگاری به عدم تمایل عمدی برای جابهجایی این میدان
کردیم .اوایل سال  ۹۶گفتند ممکن است تب اشاره میکند و میگوید :همه مسئوالن پیگیر
کریمهکنگو شایع شود ،مسئوالن هم اقدام جابجایی میدان دام بودند ولی هیچکدام هیچ
کردند .وی اضافه میکند ۱۲ :خانه هستیم کاری نکردهاند .نشریات زیادی از این محل
که در نزدیکی این میدان قرار داریم .بوی بد گزارش تهیه کردهاند .انقدر این محیط کثیف

و آلوده است که حتی خبرنگاران و عکاسانی
که برای تهیه گزارش میآیند از ماشین پیاده
نمیشوند .سر چهارراه فرهنگ یک تابلو هست
که روی آن نوشته جای مشاغل مزاحم در
محل نیست .این تابلو را شهرداری زده و از
مردم خواسته موارد موجود را گزارش بدهند
در حالیکه مسئله میدان دام به عنوان مشاغل
مزاحم سالهاست که مطرح شده ولی هنوز
اقدامی انجام ندادهاند .از زمانی که پیگیر هستیم
چندین مدیر خدمات شهری در شهرداری
عوض شده و هیچ کدام زیر بار نمیروند .مثل
این است که میدانداران هوای اینها را دارند
که کاری نمیکنند .میرزاده اضافه میکند :یکی

آگهی تجدید مناقصه عمومی دهیاری روستای عزتآباد
بخش مرکزی سیرجان (نوبت اول)

دهیاری روسـتای عزتآبـاد در نظـر دارد مصوبه شـماره  117شـورای اسلامی روسـتای
عزتآباد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شـرایط راهسـازی
دارای رتبهبنـدی از معاونـت برنامهریـزی و نظـارت راهبـردی کشـور واگـذار نمایـد .لذا از
روستای حجت
آسفالت
پروژه و محل
آبادمناقصه به
اسـناد
معابردریافت
جهت
اجرادعـوت به عمل میآیـد
صالحیـت
عنواندارای
کلیـه شـرکتهای
مبلغ برآورد (ریال) بر اساس فهرست بهاء
بخشـداری مرکزی سـیرجان مراجعه نمایند.
 6462643824932ریال
تجمیعی راه و باند و ابنیه سال 8931
 دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 88648214183ریال
مبلغ تضمین (ریال) شرکت در مناقصه
قرارداد در اسناد مربوطه میباشد.
 سایر اطالعات و جزییات مربوط بهمبلغ ضمانت
حسابدربرای واریز
 سـپردهشماره12/18226211812466پسـت بانک به
بایسـتینامهبه صورت واریز به حسـاب ذیل نزد
مناقصه
شـرکت
 86ماه
مدت پروژه
نـام دهیـاری عزتآباد یا بـه صورت ضمانتنامه بانکی معتبر باشـد.
محل :بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
اول تا سـوم مناقصه حاضـر به انعقاد قرارداد نباشـند تضمین
برنـدگان
اسناد
 در صورتـی کـه دریافتمهلت :تا پایان وقت اداری 8931463466
شـرکت در مناقصـه آنهـا بـه ترتیب به نفـع دهیاری ضبط خواهد شـد.
محل :بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
تحویل پیشنهادها
8931463468قـرارداد کسـر میگردد.
مبلغ قیـر از
مسـکنتاریخ
ضمنـا در صـورت اخـذ قیـر رایـگان از بنیـاد مهلت :تا
باشـد.
هزینـه درج آگهـی بـه عهـده برنـده مناقصه می
بخشداری مرکزی سیرجان
محل:
بازگشایی پیشنهادها
42374333
(پورخسروانی) -
شماره تماس09132470549 :
8931463469
ساعت  86مورخ
زمان:
عنوان پروژه و محل اجرا

مبلغ برآورد (ریال) بر اساس فهرست بهاء تجمیعی راه و
باند و ابنیه سال 8931
مبلغ تضمین (ریال) شرکت در مناقصه

شماره حساب برای واریز مبلغ ضمانتنامه
مدت پروژه

دریافت اسناد
تحویل پیشنهادها
بازگشایی پیشنهادها

آگهــی تغییــرات شــرکت ســاختمانی جدیت شــرکت ســهامی خاص
بــه شــماره ثبــت  235و شناســه ملــی  10860510129بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بهطــور فوقالعــاده
مــورخ  1398/07/11تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 -1اعضــای هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد:
 محمدرضــا حدیــدی شــماره ملــی  - 3071072791مصطفــیحدیــدی شــماره ملــی  - 3071867476ســیده زهــرا رضــوی

آسفالت معابر روستای عزتآباد
 21822/6//8ریال
 961/69291ریال

12822/1389262366
 9ماه

محل :بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
مهلت :تا پایان وقت اداری 8931463466

محل :بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
مهلت :تا تاریخ 8931463468
محل :بخشداری مرکزی سیرجان
زمان :ساعت  86مورخ 8931463469

علــوی شــماره ملــی  - 2 3060014132خانــم هســتی فیــاض
شــماره ملــی  3241014355بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای
محمدباقــر حدیــدی شــماره ملــی  3071692579بــه عنــوان
بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
 -3روزنامــه پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت انتخــاب
شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()665475

از کارمندان ادارات به ما گفت در این مسئله
افرادی ذینفع هستند و از این میدان بهره
میبرند .به همین دلیل نمیگذارند این میدان
جابهجا شود .فرماندار قبلی به ما قول جابهجایی
داد ،دادستان وارد عمل شد که میدان را تخریب
کند ،نمیدانم این وسط چه کسی چه کاری
کرد که کل عملیات را متوقف کردند .قضیه از
یک جایی آب میخورد.
 یک دست صدا ندارد
علیرضا زینلی رییس مرکز دامپزشکی
سیرجان یکی از افرادی است که برای
جابهجایی میدان دام تالش زیادی کرده .او
در این خصوص میگوید :در قضیه میدا ن ِدام

فرمانداری ،جهاد کشاورزی،
مرکز بهداشت ،شهرداری و
دامپزشکی دخیل هستند.
بازدیدهایی با حضور تمام
مسئوالن از این میدانها
به عمل آمد و به دنبال آن
جلساتی در فرمانداری برگزار
و مقرر شد هر چه سریعتر
شهرداری نسبت به ساخت
میدان دام جنب کشتارگاه
جهت انتقال میادین دام
موجود اقدام کند .وی اضافه
میکند :تا زمانی هم که
محل جدید احداث نشود
امکان انتقال موجود نیست.
نمیتوان آنها را تعطیل و
چوبداران را آواره کرد ،چون
نیاز مردم است .زینلی به لزوم
همکاری همه ادارات مربوطه
اشاره میکند و میگوید :بعد
از آن هم جلسهای نداشتیم که
تغییرات اعمال شده را بررسی
کنیم .این طرح از سال ۹۱
کلید خورد و چند سال است
در دست بررسی است ولی
هنوز به جایی نرسیده .همه
عوامل دخیل باید وارد عمل
شوند .یک دست صدا ندارد.
باید این قضیه را سر و سامان داد قبل از آن
که خدای نکرده اتفاقی بیفتد که نتوانیم آن
را جمع کنیم .او در پاسخ به این سوال که آیا
میدان دام جدید تا پایان سال به بهرهبرداری
میرسد؟ میگوید :همه چیز منوط به این است
که نواقص موجود را رفع کنند و میادین دام
را شهرداری بسازد .میدانها که ساخته شود
انتقال میادین موجود زمان زیادی نمیبرد.
 مسئله اصلی زمین است
قاسمی مدیر خدمات شهری شهرداری
میگوید :یک سری کارها از اول سال انجام شده.
قرار بود جهاد کشاورزی  ۵۰هکتار زمین جنب
کشتارگاه به شهرداری بدهد .نامهنگاریهای

کرمان انجام شد و بعد از دوماه گفتند این زمین
باید از طریق منابع طبیعی به شما تحویل داده
شود .مجددا از یک ماه قبل پیگیر منابع طبیعی
بودیم و  ۷۰درصد کارها انجام شده .باید دوباره
با منابع طبیعی کرمان مکاتبه کنند تا زمین را
در اختیار شهرداری قرار دهند .همزمان کار
طراحی زمین دام هم در دست انجام است .از
او میپرسم :این کار از سال  ۹۱تاکنون به اتمام
نرسیده چرا شهرداری انقدر تعلل میکند :پاسخ
میدهد :سازمان مشاغل شهری یک سال است
راه افتاده .در این مدت با جدیت پیگیری کردیم.
گفتند زمین را جهاد کشاورزی باید واگذار کند
و به همین دلیل کار ما خیلی عقب افتاد .زمین
را که به ما تحویل بدهند ،قبل از عید باید جابجا
شویم .میپرسم واقعاً تا قبل از عید میدان جدید
آماده میشود؟ میگوید :از زمانی که من این
مسئولیت را برعهده گرفتم تمام وقتم را برای
اتمام پروژه گذاشتم .مسئله اصلی زمین است.
زمین را که تحویل بگیریم حداقل میتوانیم به
چوبداران بگوییم محل نگهداری دامهایشان را
خودشان بسازند .او در پاسخ به این سؤال که
آیا منابع طبیعی با شهرداری برای تحویل زمین
همکاریمیکند،میگوید:موافقتهاراگرفتیم.
دستور فرماندار و استاندار است که این کار انجام
شود .زمین چون خارج از محدوده شهر است
شهرداری خودش نمیتواند اقدام کند .اگر کارها
همین طور پیش برود قبل از عید میتوانیم
میادین را منتقل کنیم .همه عواملی که در
این طرح درگیر هستند باید وارد عمل شوند.
شهرداری صرفا مسئول تحویل گرفتن زمین
است.
 کوتاهی شهرداری در اتمام پروژه
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری
به مصوبات ستاد تنظیم بازار اشاره میکند و
میگوید :قرار بود شهرداری یک زمین ملی را
از منابع طبیعی بگیرد و طبق آخرین پیگیری
که در جلسه تنطیم بازار  29آبان انجام شد،
زمین در مرحله واگذاری است و شهرداری قول
بهرهبرداری داده .وی در پاسخ به این سوال که
چرا از سال  91تا کنون این میادین منتقل
نشدند؟ میگوید :متاسفانه به دلیل کوتاهی
شهرداری در پیگیری موضوع این مسئله به
قوت خود باقی مانده است.
محسن آرش گفت :در جلسات تنظیم
بازار پیگیر هستیم .شهرداری دالیلی از جمله
تغییر شهرداران را برای تاخیر در این امر عنوان
میکند.

آگهی مناقصه عمومی دهیاری روستای حجتآباد
بخش مرکزی سیرجان (نوبت اول)

دهیاری روسـتای حجتآباد در نظر دارد اجـرای پروژه ذیـل را از طریـق مناقصه عمومی
بـه پیمانـکار واجـد شـرایط راهسـازی دارای رتبهبنـدی از معاونـت برنامهریـزی و نظـارت
راهبـردی کشـور واگـذار نمایـد .لـذا از کلیـه شـرکتهای دارای صالحیـت دعـوت به عمل
میآیـد جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه به بخشـداری مرکزی سـیرجان مراجعـه نمایند.
 دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزییات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه میباشد. سـپرده شـرکت در مناقصه بایسـتی به صورت واریز به حسـاب ذیل نزد پسـت بانک بهنـام دهیـاری حجتآبـاد یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر باشـد.
 در صورتـی کـه برنـدگان اول تا سـوم مناقصـه حاضر به انعقاد قرارداد نباشـند تضمینشـرکت در مناقصـه آنهـا به ترتیب بـه نفع دهیاری ضبط خواهد شـد.
ضمنـا در صـورت اخـذ قیـر رایـگان از بنیـاد مسـکن مبلغ قیـر از قـرارداد کسـر میگردد.
هزینـه درج آگهـی بـه عهده برنـده مناقصه میباشـد.
شماره تماس( 09133456413 :آبادهای) 42374333 -
آسفالت معابر روستای حجتآباد

عنوان پروژه و محل اجرا

مبلغ برآورد (ریال) بر اساس فهرست بهاء
تجمیعی راه و باند و ابنیه سال 8931

 6462643824932ریال

مبلغ تضمین (ریال) شرکت در مناقصه

 88648214183ریال

شماره حساب برای واریز مبلغ ضمانتنامه

12/18226211812466

مدت پروژه

دریافت اسناد
تحویل پیشنهادها
بازگشایی پیشنهادها

 86ماه

محل :بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
مهلت :تا پایان وقت اداری 8931463466

محل :بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
مهلت :تا تاریخ 8931463468
محل :بخشداری مرکزی سیرجان
زمان :ساعت  86مورخ 8931463469

آگهــی تغییــرات شــرکت کشــتارگاه ســیرجان مــرغ شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  733و شناســه ملــی  10860523111بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1398/02/31
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدند:
آقــای محســن پورولــی عــرب بــه کــد ملــی 3071118082آقــای
حســن پورولــی عــرب بــه کــد ملــی  3071185847خانــم شــهره
ناصــری تکلــو بــه کــد ملــی  3130986731ب -آقــای مجتبــی

بهجــت بــه کــد ملــی  3071889038بــه ســمت بــازرس اصلــی و
خانــم مرضیــه امیــرزاده گوغــری بــه شــماره ملــی 3071478038
ســمت بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب
گردیدنــد.
ج-روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای شــرکت
انتخاب شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجع ثبت شــرکتها
و موسســات غیر تجاری ســیرجان ()665459

