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 پاسارگاد
معترف است که سگکشی هنوز ادامه دارد و
فقط شکلش عوض شده است .اگرپیش از ایجاد
پناهگاه برنامهی شهرداریها کشتن علنی سگها با
تفنگ بود .حاال سگها را جمعآوری میکنند و به
پناهگاهمیآورندتا آنجابهدورازفشاررسانههاو افکار
عمومی،خودسگها ازگرسنگیتلفبشوند.
امیرفیروزآبادی پیمانکارطرف قرارداد شهرداری
سیرجان برای عقیمسازی سگهاست .او که چند
سال پیش به خاطر حس حیواندوستیاش وارد
این کار شده حاال میگوید منبع درآمدش در جای
دیگراست و عقیمسازی برای او هیچ نفعی نداشته.
عقیمسازی که نسبت برابری با زندهگیری سگها
و نگهداریشان در پناهگاه ندارد و پیمانکاری هم
برای غذارسانی به سگها وجود ندارد .چون از اول
هم فرض بر زندهگیری و عقیمسازی و رهاسازی
بوده .زندهگیری پیمانکار ویژهی خودش را دارد
و عقیمسازی نیز اما نسبت نابرابر میان زندهگیری
با عقیمسازی جمعیت سگهای پناهگاه را به
 ۶۰۰رسانده ۶۰۰ .سگ که نیاز به رسیدگی دارند.
غذا میخواهند .زیرپایشان کثیف میشود و بیمار
میشوند .برای هیچ کدام ازاینها فکری نشده.
فیروزآبادی میگوید ویدیوی همنوعخواری
سگها را به خاطر دلسوزی منتشر کرده و به امید
مددگیری از مردم و شرکتهای معدنی در امر
خوارکرسانی دست به افشای این واقعیت روزمره
زده است .اما بعد او متهم به تشویش افکارعمومی
شده و مورد بازخواست قرار گرفته است .گرچه
خودش هم دوست ندارد نام سیرجان در این زمینه
به بدی درکشورمطرح شود.
بعد ازصحبت با فیروزآبادی جهت تهیه عکس
مطلب سعی در هماهنگی با معاون خدماتشهر
را داشتیم که اجازه دهند تا عکاسمان از پناهگاه
عکس تهیه کند ،اما فرهاد افصحی زنگها و
پیامهای ما را پاسخ نداد ،تا اینکه رضایی معاون
خدماتشهر در تماس با پاسارگاد درخواست کرد
عکاسچندروزدیگرمراجعه کندوزمانی گفتیمچرا
چند روزدیگر گفت امروزسرمان شلوغ است .چرا
خدماتشهرشهرداری ازحضورخبرنگارانوعکاسان
به داخل پناهگاه جلوگیری میکند؟ پشت دیوار
پناهگاهچهخبراست؟
 چرا از پسماند غذای شرکتهای معدنی
برایتهیهخوراکسگهااستفادهنمیکنید؟
شرکتهایمعدنیبارها اینلطفرابهما کردهاند
ولیهمیشگینبوده.بحث امنیتشانمطرح است
که مثال زیراین زبالهها چیزی مثل کنستانتره پنهان
ی اتفاق نیفتد.
نشده باشد و دزد 
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 باالخره که چی؟ این پسماندها که
باید برای دفع از محوطه معادن بیرون
برود .مقصدش چه فرقی برای آنها
دارد؟
خیلی کمک کردهاند .خود شرکت
گلگهرکمک نقدی هم کرده .وظیفهی من
هم نیست .من پیمانکار عقیمسازیام اما
االن فقط دغدغهی غذارسانی دارم.
 چرا خودتان مستقیم با
روابطعمومی شرکتهای معدنی وارد
مذاکرهنشدهاید؟
صحبتهایی رد و بدل شد .قولهایی
هم دادند .اما روابطعمومیها که اختیار
ندارند .مدیران باالدستی هم که دردسترس
نیستند .تا همین یک ماه پیش هم خوراک
سگها با واریزی گلگهر تامین میشد که
دیگربودجهته کشید.
 چرا تعداد حیوانهای پناهگاه هم
اکنون به  ۶۰۰سگ رسیده در حالی که
کل قرارداد عقیمسازی برای  ۴۵۰سگ
بوده؟
به خاطر اینکه از شهرهای اقماری هم
سگ به پناهگاه میآورند .تعهد ما درقرارداد
همان پنج ماه اول انجام شده و  ۴۵۰سگ
را عقیم و رها کردیم .اما زندهگیری درتمام
این مدت ادامه داشته در حالی که قرارداد
ما تازه درحال تمدید است و ازهفته دیگر
شروع میکنیم به عقیمسازی .درنهایت هم عکس :امین ارجمند | آرشیو پاسارگاد
روزی فقط ده سگ را میشود عقیم کرد .آن
میشوند که در پارکها و میدانها در حال جوالن
هم درچه شرایط بهداشتی بدی و امکانات حداقلی.
هستن !د
 هزینهعقیم کردن هرسگ چقدراست؟
 زندهگیری زیادی هم انگار انجام نشده
مادهها  ۷۰۰هزارتومان و نرها  ۳۵۰هزارتومان.
است؟
 این با مبلغ قرارداد شما همخوانیدارد؟
انجامشده امامشکلرهاسازی است.وقتیسگ
بهنرخعقیمسازیدامپزشکیمحاسبه کنیم،نه.
شما میگویید زندهگیری تناسبی با عقیمسازی عقیمورهانشود،قلمرواشخالیمیماندودرنتیجه
ندارد اما در سطح شهر سگهای زیادی دیده چون در شهر غذا وجود دارد از اطراف و بیابانهای

پیمانکار عقیمسازی سگهای پناهگاه از مشکالت ساماندهی این حیوانات در سیرجان میگوید؛

االن کنارسایت زبالهی جدید درجاده بندر
هستیم.منتهامشکلاینجاستکهسایتزباله
هنوزجابهجا نشده .جابهجا بشود ،مشکلمان
حل میشود .فقط پسماند شهر برای ما
کافیست که دیگر نیازی به پسماند معادن
نداشتهباشیمامامتاسفانههمکارینمیشود.
چراشهرداریهایشهرهایاقماری
سگهای منطقهشان را به پناهگاه
سیرجانمیآورند؟
چون این پناهگاه برای کل شهرستان
تعریف شده بوده و فقط مصوب شده بود
که شهرداری سیرجان درقبال هرسگی که از
شهرداریهایشهرهایاقماریتحویلگرفته
میشود از آنها صدهزار تومان دریافت
شود که به آن عمل نشده َ
است .ماشین پر
سگ ازنجفشهرآوردهاند و تحویل دادهاند.
بگیرید.تحویلبگیریمچه

میگویندتحویل
بدهیمبخورند؟حداقلکمکیهمبکنند.
 دراین شرایط نگهداری برای نجات
جانتولههاچهمیتوان کرد؟
غذا به اندازه کافی هم باشد باز هنگام
خوراکرسانی ،تولهها زیر دست و پای بقیه
سگها له میشوند .از اول باید جداسازی
انجام میشد که نشده بود .ما با هزینهی
خودمان یک سری فنس آماده کردیم اما
باز بحث جداسازی مادهها و نرها از هم و
نگهداری مجزای سگهای بیمار از سالمها
هم هست .ولی چون از اول قراربرنگهداری
نبوده برای هیچ کدام ازاینها فکری نشده.
 در میان برنامهخوانیهای نامزدهای
تصدی برشهرداری سیرجاندربحث ساماندهی
سگهایولگردبرنامهیخاصی ارایهنشدهبود؟
من ندیدم .البته آقای کریمیپور مسلط بر
مسائلمحیطزیستیهستندوفکرمیکنمدردوران
شهرداری ایشان اوضاع ما هم تغییرکند.
 آیا پسماند غذای نیروهای معادن به جز

فقط شکل سگکشی عوض شده است

حاشیهی شهر سگهای جدیدی وارد قلمرو خالی
مانده میشوند .درنتیجه ضرورت داشته و دارد که ما
سگهای زندهگیری شده را هرچه زودترعقیم و رها
کنیم که اکوسیستم هم به هم نخورد.
سگهایعقیمشدهرا کجارهامیکنید؟
درسایت زباله کویز.
 چرا در محلی که گرفت ه شدهاند ،رها

نمیکنید؟
تفکیکنمیشوند کهسگها کجابودهاندتاپس
از عقیم سازی همان جا رها شوند .االن سگهای
زیادی در همان سایت زباله ماندهاند چون آنجا
برایشانغذاهست.
 پس بهتربود ازاول پناهگاه را مجاورسایت
زبالهمیساختند؟

ظرفیت استخدامی استانکرمان اشباع است
 پاسارگاد :رییس سازمان مدیریت و استان بیش از ۴۸هزار و  ۹۱۸نفر نیروهای رسمی
برنامه ریزی استان کرمان گفت :بیش از ۴۸هزارو در حوزه دستگاه قضایی و دولت است که  ۱۰هزار
 ۹۱۸نفرنیروهای رسمی درحوزه دستگاه قضایی و و ۶۹۱نفرپیمانی و ۴۳.۷درصد آنها خانم هستند و
دولت دراستان است که طبق مصوبه بیش از ۲۰۱۰همچنینتعدادپستهایسازمانیمصوبقراردای
نفر از نیروهای قراردادی اضافه هستند و ظرفیت و  ۶۵۲۴نفرنیروی قراردادی در استان داریم .رودری
استان از نظر استخدامی اشباع است .به گزارش ورودی و خروجی استان(استخدام و بازنشسته) را
ایسنا جعفر رودری گفت :وضعیت استخدامی ترازدانست و عنوان کرد :تعداد مدیران خانم به کل

مدیران استان دردستگاه های اجرایی ۲۸.۵است.
وی ازشناسایی  ۵۰۵گلوگاه فسادزا دربرنامه
سالمت اداری خبرداد و در ادامه نظارت و ارزیابی را
از دیگر شاخص های ارزیابی برشمرد و عنوان کرد:
 ۲۲۰کارگروه دردستگاه ها تعریف شده که بیش از
 ۸۷درصد آن صورت گرفته است.
رودری بیان کرد :عملکرد استان کرمان در

اصالح ساختار سازمانی  ۸۰امتیاز که درصد تحقق مسئولیت پذیری و پاسخگویی  ۹۴.۷بوده که به
آن  ۶۴و  ۱۹۶.۷امتیاز استان در توسعه دولت  ۶۳درصد اهداف خود دست یافته ،ضمن آنکه در
الکترونیک است که  ۶۵درصد اهداف آن محقق استقرارنظام مدیریت عملکرد استان کرمان از۱۶۰
شده است .وی ادامه داد :استان کرمان در بحث امتیاز ۱۰۲.۷۴امتیازکسب کرده است.
او امتیاز کل عملکرد دستگاه های استان
مدیریت سرمایه انسانی با کسب  ۱۷۷.۳۵توانسته
 ۶۶.۹درصد برنامه های خود را در این زمینه کرمان در محور ارزیابی عمومی در سال  ۹۹را ۶۵۲
محقق کند و امتیاز استان در ارتقاء سالمت اداری ،که درصد تحقق آن را درمجموع  ۶۵دانست.

به يك نفر شاگرد
جهت كار در

به دو نفر شاگرد
جهت كار در آرايشگاه
زنانه نيازمنديم.

نانوايي وبستهبندي

09194204080

09139273794

09137315232

نيازمندم.
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شماخواهاندیگریهمدارد؟
نه .همه دفع میشوند.
 پس مقاومت کردن برای دادن پسماند به
پناهگاهسگهاچهمعنیمیدهد؟
نمیدانمچرا .کمکمیشود اما گاهیبه گاهی.ده
شرکت مطرح معدنی هرکدام درماه اگریک میلیون
میدادند ،مشکل غذای سگها حل میشد .همان
پسماندشان را میدادند کافی بود .این وسط فقط
این زبانبستهها پاسوزکاغذبازی اداری و ناهماهنگی
میان شهرداریها و معادن میشوند .شهرداری فقط
سهنگهبان گذاشته کهبهصورتشیفتی کارمیکنند
و حیوان جدید تحویل میگیرند .برنامه خاصی برای
تفکیک سگها و غذارسانی نداشته .مثال سگ از
زیدآباد تحویل گرفته شده ،عقیم شده اما دوباره به
زیدآبادنرفته.چونهنگامتحویلعالمتیرویشنزده
بودند که مشخص بشود سگ کجاست .عقیم شده
و آمده درخیابانهای سیرجان.
 اگرما به جای این پروژههای پرهزینه ،به
جامعه آموزشمیدادیم کهفرددرقبالسگها
چطوررفتارکندکهآسیبنبیندوموردحملهقرار
نگیرد یا فرهنگدفع زبال ه را اصالح میکردیم که
غذاییبرای افزایشتعدادسگهاوجودنداشته
باشد،بهترنبود؟
جواب نمیدهد .باز هم بعد از چند سال
جمعیتشان در مجاورت شهرها زیاد میشود.
آموزش خوب است اما کافی نیست .باز درصدی
از زندهگیری و عقیمسازی نیاز بود .هرچند در بعد
آموزش خیلی کم کار شده .در کنار ضعف کار
فرهنگی تقسیم نیرو هم خوب انجام نشده .در
بعضی بخشهای شهرداری نیروی مازاد دارد .خب
آنها را بفرستند پناهگاه .من با بعضی رستورانها
و ساندویچیها هماهنگ کردم که پسماند نان و
خوراکشان را بگذارند برای پناهگاه اما کسی نیست
ازشهرداری برود بردارد و با ماشین بیاورد پناهگاه .آن
رستوران هم به دلیل رعایت بهداشت مدت زیادی
نمیتواندپسماندشرانگهدارد.
 آماری ازتولهسگهای تلف شده و خورده
شدهتوسطسگهایدیگردرپناهگاهدارید؟
دقیق که نه .ولی تعدادشان باید زیاد باشد که
همهاش به چشم ما نمیآید .من که مسئول
نگهدارینیستم.
 با این اوصاف قبول دارید که فقط طرح
کشتن سگها با تفنگ تحت تاثیر فشار افکار
عمومی تبدیل شده به جمعآوری و کشتنشان
براثرگرسنگی؟
بله .میشود گفت این اتفاق در عمل افتاده
است.

نصب وتعمیر
آیـفـونهای
صوتی و تصویری

به یک ضامن
با جواز کسب
برای ضمانت وام
نیازمندیم.

09139423943

09028593450

20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه
جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330

سلطانی(قدیم)

امـالک امیـرکبیـر

زمین  15قصب 3نبش با چشمانداز بسیار زیبا داخل شهر پاریز  250م

منزل  11قصب درب حیاط شنارژدار دوبلکسی
خیابان طالقانی  4میلیارد
منزل  10قصب 2طبقه درب ساختمان خیابان امیرکبیر  4/300میلیارد
منزل  8قصب درب حیاط نوساز  160متر زیربنا اراضی چمران  4م
منزل همکف دوخوابه  75متر زیربنا مفید نوساز ابتدای خیابان مبرزا رضا  350م
منزل  22قصب  700متر زیربنا دارای استخر  4سال ساخت بسیار
شیک بلوار صادقی نقدی یا معاوضه
زمین  8قصب با سند درب حیاط قطعه شماره  190اراضی  1/100 CBGم

زمین  9/5قصب درب ساختمان شفته شده دارای حصار
فاز  3فخرآباد نزدیک شهرک ثاراهلل دارای پروانه  350م
زمین  15قصب دارای برگ واگزاری بنیاد مسکن درب حیاط دارای
پروانه قطعه شماره  60اراضی محمودآباد 750م

آپارتمان  61متر  2خوابه دارای سند پارکینگ انباری آسانسور جنوبی  750م
آپارتمان  100متری از مجتمع  8واحدی شهرک رزمندگان
معاوضه با منزل
خانه باغچه 20قصب با تمام امتیازات و امکانات ساختمان
جعفرآباد باسفهرجان  1/200م

خانه باغچه  15قصب با تمام امتیازات حسین آباد
عبداهلل تقی  300میلیون
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09217593889 - 42205360 0- 09923963619 - 09132799667

حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

با بیمه معتبر
باالی  15سال

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه
 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

نقــاشی
ساختمان

09223194846
ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

محمود سلطانی

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم فرشــته شــهبا وکیــل محمدصــادق یوســفیزاده بــا
ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره
 67ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت یــک دانــگ
مشــاع از ششــدانگ پــاک  0فرعــی از  341اصلــی واقــع در
بخــش  36کرمــان بــه نــام آقــای محمدصــادق یوســفیزاده
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه
بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره
یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت
اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت 10
روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه
ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری
شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی
بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 1215 .م.الــف
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