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شماره 716
11آبان1401 زیست بوم 

میان  که  تفاهمنامه ای  طبق  گفت:  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
مالکیت  سند  و  نقشه  تهیه  هزینه  شده  منعقد  مسکن  بنیاد  و  ثبت  سازمان 
نمی کنیم.،  دریافت  هزینه  روستایی  هیچ  از  و  است  ثبت  سازمان  عهده  بر 
تعویض  برای  روستائیان  امسال  بودجه  قانون  در  کرد:  اظهار  محمودی  علی 
معاف  هزینه ها  پرداخت  از  امسال  پایان  تا  برگ  تک  به  دفترچه ای  مالکیت  اسناد 
نماید.     پرداخت  را  هزینه  باید  آینده  سال  در  نکند  مراجعه  کسی  اگر  و  شدند 

هزینه تهیه نقشه 
و سند مالکیت 

برای روستاییان 
رایگان شد

گزارشی مبنی بر شیوع ِشِپِش در کرمان نداشتیمگزارشی مبنی بر شیوع ِشِپِش در کرمان نداشتیم
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره شیوع شپش در بین دانش آموزان استان کرمان با توجه به بازگشایی مدارس 
گفت: خوشبختانه اخیرا گزارشی مبنی بر شیوع ِشِپِش در استان کرمان نداشتیم.طبق اعالم سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان، ارتباط نزدیک )خانواده، دوستان، همکالسی ها و ...(، استفاده از وسایل مشترک )شانه، مقنعه، روپوش و ...( و روپوش 
صندلی سرویس مدارس از جمله راه های انتقال شپش است.صحبتی تصریح کرد: شپش یک نوع انگل است و تخم آن رشک 

گفته می شود و تخم شپش منتقل شده و تکثیر پیدا می کند.

خبــر

خوشبخاته ذخایر خیلی خوبی کشف شده که باید 
محدوده بندی کنیم و به مزایده بگذاریم . ۵ هزار 
مزایده از مهرماه برای استخراج و بالفاصله فرآوری 

معادن انجام شده است
این بخشی از سخنان اخیر فاطمی امین وزیر صمت 
بود که نه تنها جای خوشبختانه گفتن نداشت که 
حتا باید تاسف عمیق خود را نسبت به ابراز آن اعالم 
کنیم و متوجه شویم حمایت ایرانیان خارج نشین از 
تحریم ها، سند مبارزاتی شان علیه یک دولت خاص 
نیست بلکه خیانت شان است به آینده ی میهنی به 

نام ایران است.
چرایی اش آشکار است  زیرا دولت ها نسبت به کل 
روند تاریخ یک ملت کهن،  مستعجل" به حساب 
می آیند و برای دو روز در راس بودن خود توان جبران 
کسر بودجه را ندارند و ناچار همه ی فشار تحریم های 
غرب روی دوش مردم است، یک نمونه اش همین 
کاهش درآمد کشور پس از هر تحریم تازه است که 
هربار هم قرار است فشارش از روی دولت برداشته 

شود و روی گرده ی ملت بیفتد . 
یک راهش افزایش مالیات بوده و راه دیگرش اصرار 
بیشتر بر معدن کاوی و معدن داری و استفاده ی هر 
چه بیشتر از ذخایر معدنی کشور به اسم اشتغالزایی! 
یعنی مسووالن ما به جای اینکه به فکر درآمد پایدار 
باشند،  با جهان  بهبود روابط  از طریق  برای کشور 
ساده ترین راه را در این می بینند که با ایران به مثابه ی 
آن میوه ای برخورد کنند که تا جایی شدنی ست باید 
فشردش و آبش را تا ته گرفت، اگر روزی هم رسید 
که تفاله ای بیشتر تهش نماند، که حاال چو فردا شود 
فکر فردا کنیم. تا آن روز کی زنده و کی مرده و کی 

ایران است و کی کانادا!؟
حق  کردن  سوخت  و  نیندیشی  دور  همه  این 
آیندگان یک سرزمین در هیچ تاریخ و جغرافیایی 

دیده نشده است. 
نگاه  را  خودمان  کرمان  استان  و  سیرجان  همین 
کنید. از هر مسیر و جاده چه شرق باشد و چه غرب 
و چه شمال و چه جنوب، بروید، اشتباه نرفته اید و 

حتما  در مسیرتان به یک تا چندین و چند معدن 
کشف شده یا در حال استخراج بر می خورید. 

یک نمونه منطقه ی سابقا وسیع پاریز و چهارگنبد 
با آن جنگل های کوهی و تنوع زیستی جانواری شان 
که در طول دو سه دهه ی اخیر هر روز کوچک و 
کوچکتر شده و تاثیرش را بر میزان بارش و در نتیجه 

تغذیه نشدن منابع آب سیرجان هم گذاشته است.
تحریم ها و تن دادن و سازگار شدن با آن به زبان 
ساده، اقتصاد کشور را خمار استخراج هرچه بیشتر 
کرده است و این سوال را ایجاد کرده که واقعا چرا 
مسووالن کشور ما به اسم حفظ استقالل ایران، یکی 
شدن اقتصاد کشور را در اقتصاد جهانی نمی پذیرند 
اما به جای فکری برداشتن برای رفع تحریم، تن به 
روابط نابرابر شبه استعماری با بلوک شرق می دهند! 
این تفسیر و تحریِف معنای استقالل عجیب نیست؟! 
ایران به جای رفتن به راهی که آینده اش جز نابودی 
زیست بوم و آلودگی و فقیر کردن آب و خاک و منابع 
و ذخایر نیست، می توانست در صورت عادی شدن 
روابطش با جهان درآمدهای پایدار زیادی را نصیب 
خود کند. درآمدهایی که هوای سالم انسان ایرانی را 

نشانه نمی روند و طبیعتش را نابود نمی کنند.
همین فرصت همسایگی با کشور برگزار کننده ی 
جام جهانی مگر کم فرصتی برای کسب درآمد بود که 
با مخابره شدن تصویر آشفته از ایران از دست رفت. 

تخت  دیدن  عاشق  که  هستند  جهانگرد  کلی 
ماهان  شازده ی  باغ  و  عالی قاپو  و  ابیانه  و  جمشید 
هستند اما وقتی خبرهای خوبی از ایران نمی شنوند، 

جرات آمدن ندارند. 
نشان دادن چهره ی بدی از ایران در کنار تحریم 
که  مسائلی  است.  شکسته  را  کشور  اقتصاد  کمر 
از ذخایر گاز  نبودند فقط همین درآمد کشور  اگر 
و نفت از میدان های مشترک با کشورهای حوزه ی 
خلیج فارس، بهرمندمان می کرد از سود سرشاری 
باز  ایران می شد.پس چرا  و ملت  که نصیب دولت 
مسووالن کشور اصرار دارند راه ساده را کنار بگذارند 
و لقمه را دور گردن بچرخانند؟! اسمش را هم بگذارند 
دور زدن تحریم ها! تو خود حدیث مفصل بخوان از 

این مجمل.
نیاز به اصالح قانون

از اوایل دهه نود بود که قرار شد به غیر از مناطق 
چهارگانه، استعالمی از سوی سازمان محیط زیست 
بخش  بنابراین  نشود!  گرفته  معدنی  فعالیت  برای 
آغاز شد.   ایران  زیستی  از مشکالت محیط  بزرگی 
اتفاقا بسیار هم  بخش عمده ای از خاک کشور که 

مهم هستند، زیرنظر مناطق چهارگانه قرار ندارند و 
در نتیجه سازمان محیط زیست زمانی متوجه مشکل 
می شود که مردم یا سازمان های مردم نهاد اعتراض و 
شکایت خود را از فعالیت معدنی اعالم می کنند. بعد 
از آگاهی از این مشکالت هم کار چندانی نمی تواند 
انجام بدهد . نکته مهم دیگر این است که بر اساس 
یکی از بندهای این ماده قانونی، استعالم فقط یکبار و 

آن هم در مرحله اکتشاف انجام می گیرد و در مرحله 
بهره برداری از نظر قانونی نیاز به استعالم نیست! این 

در حالی است که در گذشته چنین نبود.
دشوار  را  کار  مستمر  نظارت  و  استعالم  حذف 
کرده است. در کنار این موارد، ماده ۲۴ مکرر قانون 
معادن هم کارگروهی دارد که در صورت مخالفت 
سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی، پرونده به 
این کارگروه ارجاع داده می شود و آنجا مورد بررسی 
قرار می گیرد. اما در این کارگروه فقط افراد معدنی 
حاضرند و در نتیجه اینجا هم مشکالت بسیاری ایجاد 
شده است. از سویی در سال های اخیر تالش بسیاری 
داشتیم تا ماده ۲۴ مکرر در مناطق چهارگانه اعمال 
نشود و با اینکه تاکید بر این است که دریافت پروانه 
جدید باید به تایید شورای عالی محیط زیست   برسد 

اما همه این اتفاقات به سختی رخ می دهد.
نکته دیگر در بحث قانون و اصالح این مواد است.

این  از مشکالت است که تالش یک بخش از دولت را 
بخش دیگر از دولت خنثا می کند.  تالش ناکام برای 
حفظ محیط زیستی که آیندگان به آن نیاز دارند و 
این محیط زیست نباید فدای منافع و درآمدهای آنی 
شود اما در عمل دارد می شود و می بینیم در مجلس 
اراده ای برای ایستادن جلوی این ماجرا وجود ندارد 
و تغییرات و اصالحاتی که صحبت از آن است هم 
به نفع محیط زیست نیست و همه این موارد نگران 

کننده است.
اما در تقابل حامیان این افراط کاری و زیاده روی در 
اکتشاف و بهره برداری در کشور همواره کوشبده اند 
منافع شخصی و سود سرشار در جیب مبارک رفته ی 
به  و  کنند  رنگ  ملی  منافع  عنوان  به  را  خودشان 
مثل  کلماتی  پنهان شدن پشت  کنند.  قالب  ملت 
اشتغالزایی و کمک به اقتصاد کشور و جهاد مقدس 
و... همه و همه توجیهاتی است که مکتشفان بتوانند 

بهره برداری شان را انجام دهند.
همین ماجرای محیط زیست بکر و طبیعی کوهشاه 
در منطقه ی سردسیر استان را نگاه کنید. در سال های 
اخیر محیط زیست رسما با بهره برداری معدن در لین 
نقطه مخاافت کرده و اداره کل منابع طبیعی نیز به 

طور علنی آن را مصداق بارزکوه خواری اعالم کرده 
بهره برداری  تداوم  پاشنه ی  در  همچنان  اما  است 
معدنی می چرخد و حتا برخی مسئوالن اداره کل 
وقاحت  با  معدن  حوزه ی  سرمایه گذران  و   صمت 
گالیه هم می کنند که چرا عده ای از هم استانی ها 
با عنوان این که ما حافظ محیط زیست هستیم جلوی 
کار اکتشاف بعضی معادن را گرفته اند؟! زیرا مدعی اند 
که اگر دوستان محیط زیست اجازه دهند درواقع 
این معادن چرخ های اقتصاد مملکت را می چرخانند. 
لزوم پیوستن استان کرمان به فهرست استان های 

ممنوع در اکتشاف
 پیش از آغاز به کار این دولت، شورای عالی معادن، 
معادن  بهره برداری  و  اکتشاف  جدید  مجوز  صدور 
طبقه یک و دو در پنج استان را متوقف اعالم کرد که 
شامل استان های شمالی کشور است . دلیل این کار 
نیز تخریب محیط زیست جنگلی و شکننده بودن 
اکوسیستم این استان ها اعالم شده بود. مردم استان 
ما نیز باید پیوستن استان کرمان را به این قانون از 
مسئوالن شهر و استان و کشور مطالبه کنند زیرا 
بیخ  معادن  تفنگ  لوله ی  اینکه  از  است  هشداری 
گوش استان کرمان قرار گرفته و موطن ما سال ها با 

تبلیغات فریبنده بهشت معادن خوانده شده. 
در حالی که تداوم افراط در معدنکاوی و معدنکاری، 
و  آب  و  جانوری  گیاهی،  ذخایر  و  کوهستان ها 
هوای استان ما را به خطر می اندازد و سیرجان را 
به عنوان یک شهر معدنی بیشتر از همه با آسیب 
روبرو می کند. فراموش نکنیم شهر ما یک شهری بود 
که سابقا در محاصره ی کوهستان های خوش آب و 
هوا بود و از این مزیت بهرمند و حاال در محاصره ی 
معادن و انواع آلودگی  خاک و آب و هوا و تخریب 
گیاهان و کوه خواری ست. پس  از این شرایط جدید 
هم بی نصیب نمی ماند. چنانچه اگر اخبار  درگیری ها 
و مشکالت مردم پاریز و چهارگنبد را در سال های 
اخیر دنبال کرده باشید، متوجه می شوید که تا همین 
اینکه دولت  به  برسد  االن هم کمی دیر شده چه 
بخواهد هنوز توی هر کوی و برزن و هر دشت و دمن 

و کوه یک معدن تازه هم راه اندازی کند.

نقدی به سیاست جدید وزارت صمت و خطری که استان کرمان را تهدید می کند

حراج محیط زیست سیرجان
صفحه 3      حسام الدین اسالملو

؟
صفحه 4

؟
با توجه به شروع فصل پاییز و بازگشایـی مدارس و مراکز آموزشی،  استقبال شهروندان نسبت به حمل ونقل عمومی رشد بسزایـی داشته است .در همین 

خصوص جهت رفاه حال همشهریان گرامی سازمان مدیریت حمل ونقل جهت رفع نواقص سیستم گرمایشی اتوبوس های درون شهــری از ابتدای 

مهر ماه اقدام نموده است و جهت اطالع رسانی بیشتر جدول زمانبندی ناوگان خط واحد در شش ماهه دوم سال جاری حضور شهروندان اعالم می گردد .

جــدول سرویــس دهـــی ناوگــان خـــط واحـــد سازمـــان مدیریــت حمــل ونقــل  بــار و مسافـــر شهـــرداری سیرجــــان ) نیمســـال دوم 1401  (
تعداد مسیر خدمات رسانی

مسیر حرکت اتوبوسساعت حرکت اتوبوس ازپارک سوارساعت حرکت اتوبوس از مسیرشیفتاتوبوس

چهار راه سید جمال الدین اسد آبادی - بلوار صادقی - کمربندی شاهد12:2010:3009:0007:5007:0012:4010:4509:1508:1007:15صبح1بلوار قاآنی - صادقی
18:0017:0016:0015:0018:3017:2016:2015:20عصر1

دانشگاه پردیس، بلوار هجرت ، چهار راه مهدیه ، پارک سوار11:3010:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:5011:1010:1009:1008:10صبح 2شهرک مهر 
17:3016:3015:0018:4017:1515:45عصر1

دانشگاه پیام نور، بلوار صادقی  ، پارک سوار11:1510:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:4511:0010:1509:1508:1507:45صبح 2رزمندگان - مشتاق
17:3016:4015:0018:4017:1516:15عصر1

بلوار حمزه سیدالشهدا، بلوار صفار زاده ، پارک سوار11:3010:3009:3008:3008:0007:3007:0012:3011:4511:0010:1509:1508:1507:45صبح 2مکی آباد
17:3016:3015:1518:4017:1516:15عصر1

کمربندی ، خ ابوریحان ، پارک سوار 11:1510:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:5011:0010:1509:1508:1507:45صبح 2آباده
18:0017:0016:0015:0018:4017:4516:4515:45عصر1

شهرک سمنگان

خرم آباد

بلوار شیخ فضل اهلل ، میدان سنایی ، میدان شهرداری ،  پارک سوار11:1510:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:4511:0010:1509:1508:1507:45صبح 2
18:0017:0016:0015:0018:4017:4516:4515:45عصر1

پلیس راه ، بلوار مالک اشتر  ، پارک سوار 11:1510:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:4511:0010:1509:1508:1507:45صبح 1الغدیر
17:3016:3015:3018:4017:1516:15عصر1

شهرک ثاراهلل 
 سی بی جی

کمربندی ، شهرک سمنگان  ، میدان شهرداری ،  پارک سوار1008:3007:0012:4509:4508:15صبح 1
17:3016:1515:1518:4017:1516:00عصر1

شهرک ابوالفضل 
دهیادگار

شهرک آب ، دهیادگار ،پل دفاع مقدس ، خ غفاری ، پارک سوار 11:0010:0009:0008:001210:4509:4508:45صبح 1

اصناف -عباسپور 
وحید

  بلوار عباسپور ، چهار راه موحدی ، پارک سوار9811:4508:45صبح1

اکبرآباد، سلیمانیه ، پلیس راه ، بلوار سید جمال ،چهار راه موحدی ،پارک سوار811:40صبح 1اکبر آباد- سلیمانیه 

فخرآباد- شریف آباد  
حجت آباد

باسفهرجان - کمربندی شاهد ،خ ابوریحان ،پارک سوار811:40صبح1

کهن شهر ، پلیس راه ،بلوار سید جمال ،پارک سوار 811:40صبح 1بلورد - کهن شهر

حسن آباد ،میدان کشتی ،خ شریعتی ، خ امام ،بازار11:40صبح1هماشهر - ُکران
عزت آباد-ایزد آباد 

ُخسروانی
ایزدآباد، قاسم آباد، خسروانی، عزت آباد، امامزاده علی، بلوار سید جمال 11:40صبح1

آگهي استعالم  عمومي )نوبت اول(
 شمــاره  401/10/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

» چکاپ قلبی و عروقی  پرسنل کارفرما طبق نظر پزشک طب کار«  
را از طريق برگزاري استعالم عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند 

جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل 

ارزيابي كيفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  

دانلود نمايند . 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز  يکشنبه مــورخ 1401/08/15 در محــل دفتركميسيون معـامالت 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول 

و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی
 اجــاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


