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سرهنگ مرتضی امیرسبتکی گفت: در پی وقوع چندین مورد سرقت سیم و کابل و قطعات 
ترانس برق در چند نقطه از شهر و مناطق روستایی، ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات 
تخصصی و بررسی های میدانی ۴ متهم دخیل در این سرقت ها را شناسایی و آنان را طی یک 
چند عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر و مقادیری مواد مخدر از آن ها کشف کردند.

او افزود: این سارقان در مواجهه با اسناد و مدارک موجود ضمن معرفی دو مالخر مرتبط با خود 
به ۴۲ فقره سرقت سرقت سیم و کابل و قطعات ترانس برق اعتراف کردند.   

کشف ۴۲ فقره 
سرقت کابل و 

قطعات 
ترانس برق

 خسارت بیمه شدگان سرمازدگی باغات با تاخیر پرداخت می شود  خسارت بیمه شدگان سرمازدگی باغات با تاخیر پرداخت می شود 
معاون خدمات بیمه ای کشاورزی بانک کشاورزی کرمان دربارۀ علت تاخیر در پرداخت جبران خسارات ناشی از سرمازدگی 
گفت: »بازدیدها برای برآورد میزان خسارت های امسال از باغات خسارت دیده استان کرمان انجام شده و در این زمینه 
عملیات پایش و ارزیابی طی دوره ای انجام می گیرد تا خسارت ها به صورت دقیق و بر اساس منابع علمی انجام گیرد و نتایج 
آن در سامانه ای بارگذاری می شود«. جواد احمدزاده  فرسنگی افزود: »اکنون در مراحل پایانی عملیات و تایید مجوزها برای 
برآورد و دسته بندی خسارت ها هستیم که در صورت تکمیل، پرونده برای جبران خسارت ها به تهران ارسال و غرامت پرداخت 

می شود«.

خبــر

شهر،  مناطق  برخی  در  زباله  مخازن  وجود 
چهره ی بسیار نازیبایی را ایجاد کرده بود. عالوه 
بر سرازیر شدن شیرابه ها، پخش شدن زباله ها در 
اطراف مخازن، وجود کودکانی بود که تا کمر در 
این مخازن خم می شدند و به دنبال زباله های قابل 
بازیافت بودند. بنابراین تصمیم شهرداری بر این 
شد که مخازن از سطح شهر، جمع آوری شوند. 
بنرهایی  نصب  علیرغم  که  پسندیده ای  اقدام 
در  زباله  گذاشتن  بیرون  از  که  توسط شهرداری 
زمانی غیر از زمان تعیین شده خودداری شود، باز 
شاهد انباشت پالستیک زباله هایی توسط برخی 
گذاشتن  بیرون  از  که  هستیم  همشهریانی  از 
و  مانده اند،  جا  شده  تعیین  ساعت  سر  زباله ها 
باید  برای حفظ حقوق شهروندی  که  دانند  نمی 
تا نوبت بعدی جمع آوری زباله صبر و زباله ها را 

سرکوچه ها نگذارند. 
تفکیک زباله باید جدی تر اجرا شود

 این نکته را باید مورد توجه قرار داد که با توجه 
در  روزبه روز  شهری  مناطق  جمعیت  که  این  به 
حال افزایش است و نتیجه اش تولید مقدار زیاد 
زباله های شهری که بزرگترین گروه پسماند ها را 
تشکیل می دهند، بنابراین آلودگی محیط زیست 
انسان ها  گرفتن سالمت  قرار  معرض خطر  در  و 
را در پی دارد. در حال حاضر  زنده  و موجودات 
برابر تجزیه آن ها دارد.  تولید زباله سرعتی چند 
اگر مدیریت زباله ها به درستی انجام نشود از بین 
رفتن منابع طبیعی، آلودگی محیط زیست، شیوع 
انواع بیماری ها و عفونت ها و مرگ موجودات زنده 
بود.  خواهد  زباله  روزافزون  تولید  پیامدهای  از 
و  دولت  وظیفه  صرفاً  زباله ها  کنترل  و  مدیریت 
شهرداری ها نیست و مردم عادی نیز نقش مهم 
و موثری در این زمینه دارند، در نتیجه آگاهی از 
مدیریت پسماند و شناخت انواع زباله ها و چگونگی 
کاهش میزان زباله از جمله موضوعاتی ست که هر 
کاهش  بنابراین  باشد.  مطلع  آن  از  باید  شهروند 
زباله  مناسب  دفع  نهایت  در  و  تفکیک  تولید، 

می تواند کمک شایانی داشته باشد.
زیر ساخت ها را باید آماده کرد

نظر یک کارشناس و برنامه ریز شهری را در این 
رابطه جویا شدیم. صالحه حسینی در پاسخ گفت: 
»زباله گردی  پدیده ای است که طی چند سال 
اخیر بیش از پیش در سطح شهر ها دیده می شود 
کمر  تا  که  می بیند  را  افرادی  انسان  گاهی  و 
درمخزن  زباله خم شده اند وانسان از دیدن این 
صحنه ها متاثر می گردد. و اما این پدیده از کجا 

نشات می گیرد و برای کاهش آن چه باید کرد؟ 
به  که  افرادی  این  از  کمی  بسیار  درصد  شاید 
فقیری  بسیار  افراد  هستند  مشغول  گردی  زباله 
انجام  را  اقدام  این  ناچاری  روی  از  که  باشند 
می دهند و متاسفانه بخش زیادی از این افراد به 
نوعی در قالب یک کار سازماندهی شده در این 
نبود اشتغال مناسب  حوزه فعالیت می کنند. که 
و وضعیت اقتصادی در این پدیده بی تاثیر نیست. 
البته نبود زیر ساخت های الزم در مدیریت پسماند 
نموده  فراهم  گردی  زباله  پدیده  برای  را  زمینه 
غیراصولی  جایگزین  متاسفانه  زباله گردی  است. 
بخشی از مراحل مدیریت پسماند یعنی تفکیک 
کم  کم  متاسفانه  زباله گردی  است.  مبدا شده  از 
به یک چالش بهداشتی و معضل اجتماعی تبدیل 

می شود.
در گذشته زباله ها از درب منزل راس ساعت 9 
زباله،  با آمدن سطل های  اما  جمع آوری می شد 
و  پا گذاشته   زیر  را  قانون  این  افراد  از  بسیاری 
هر زمان که از کنار مخازن زباله رد می شویم آنها 
یکباره  آوری   اما جمع  می بینیم   زباله  از  پر  را 
مخازن زباله به نوعی باعث سردر گمی شهروندان 
شده است. و در سطح شهر خصوصا مجتمع های 
حتی  می بینیم  هنوز  را  زباله ها  تجمع  آپارتمانی 
با اینکه مخزن جمع آوری شده است و هچنین 
اتومبیل  عقب  صندوق  روی  بر  زباله  گذاشتن 
پدیده ای جدید است که هر روز در سطح شهر 

شاهد آن هستیم .

و  فرهنگی  کار  باید  که  است  این  قدم  اولین 
کنیم.  شروع  را  مبدا  از  زباله  تفکیک  آموزش 
تولید  میزان  خانواده ها  آموزش  با  باید  همچنین 
زباله را  کم کنیم. متاسفانه هم اکنون میزان تولید 

زباله در ایران بسیار باال هست.
باعث  دنیا  در  زباله  صنعت  باالی  مالی  گردش 
با  که  است.  شده  حوزه  این  در  مافیا  حضور 
همکاری بین شهرداری و نیروی انتظامی می توان 
مواد  و  ضایعات  این  محلی  آوری  جمع  پاتوق 
برد.  بین  از  را  مافیا  این  و  شناسایی  را  بازیافتی 
همچنین باید برای تفکیک زباله از مبدا بسته های 
تشویقی و تخفیف های عوارضی را در نظر گرفت 
تا مردم در این زمینه تشویق و با انگیزه بیشتری 
و  کارگاه ها  توسعه  دهند.   انجام  را  تفکیک  کار 
و  کود  به  زباله  تبدیل  و  کمپوست  کارخانجات 

دیگر فرآورده های آن. «
مخازن زباله، معضل بودند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان هم 
درصدد این کار برآمده و نظر رضایی، مدیر این 
و  زباله  مخازن  آوری  جمع  با  رابطه  در  سازمان 
اینکه آیا جایگزینی برای این مخازن وجود دارد 

یا خیر، چنین است: 
»نیاز به مخازن زباله دیگر در شهر نیست. چرا 
بعد،  به  شب   9 ساعت  از  هفته  در  روز  سه  که 
منازل شهروندان  مقابل  زباله هایی که  پالستیک 
اگر  و  می شوند.  آوری  جمع  شده  گذاشته 
شهروندان به این اصل پایبند باشند دیگر نیازی به 
مخزن زباله نخواهد بود.چرا که وجود این مخازن 
تبدیل به یک معضل شده بود. وجود این مخازن 
برای خود مردم هم  تبدیل به معضلی شده بود، 
عالوه بر بوی نامطبوعی که اطراف این مخازن به 
وجود  و  شیرابه ها  سرازیر شدن  می رسید،  مشام 
حشرات و حیوانات موذی  و سگ و گربه ها هم 
آزاردهنده بود و حتا پاتوقی برای زباله گردها هم 
بود. پالستیک زباله ها را پاره می کردند و کل زباله 
روی زمین پخش می شد که هم زحمت نیروهای 
این  چرخ  هم  و  می کرد  دوچندان  را  شهرداری 

مخزن ها خراب و هم چهره ی بسیار ناپسندی را 
ایجاد کرده بود. بنابراین تصمیم به جمع آوری این 
مخازن از سطح شهر گرفته شد و مردم می باید 
زباله های خود را در روز و ساعات مشخص بیرون 
موظف  شهرداری  نیروهای  و  بگذارند  منزل  از 
هستند که این زباله ها را جمع آوری کنند که در 
صورت جمع آوری نشدن می توانند با شماره 137 
در  تا  گزارش دهند  را  نظر  مورد  و محل  تماس 

اسرع وقت جمع آوری شوند.«
بنرهایی برای فرهنگ سازی

»البته  داد:  ادامه  شهرداری  پسماند  مدیریت   
جهت اطالع رسانی شهروندان بنرهایی در سطح 
شهر و جاهایی که محل انباشت زباله ها بود نصب 
زباله ای  هیچ  که  شود  فرهنگ سازی  تا  کردیم 
خارج از وقت اعالم شده جایی از شهر دیده نشوند. 
و تا 10 روز آینده باز اقداماتی جهت فرهنگ سازی 

بیشتر انجام خواهد شد.« 
راه اندازی کارخانه بازیافت زباله تا ماه های آینده 

در سیرجان
تاکنون  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رضایی 
سامان  یا  جمع آوری  برای  پیمانکاری  شهرداری 

دادن زباله های خشک در شهرستان داشته است؟ 
گفت: »بله قبل از این پیمانکاری برای جمع آوری 
پسماند خشک وجود داشت که متاسفانه به دلیل 
نبودن کارخانه در شهرستان و جمع آوری پسماند 
توسط دوره گردها، نتوانست پاسخ گوی هزینه های 
کرایه و تعمیر ماشین آالت، پرداخت حقوق نیروها، 
و حتا مبلغ قرارداد با  شهرداری و سایر هزینه ها را 
بپردازد، بنابراین این شرکت بسته شد. ولی اکنون 
داریم  نظر  در  زباله های خشک  برای  برنامه هایی 
و با راه اندازی کارخانه ای برای بازیافت زباله های 
خشک و راه اندازی طرح MRF هستیم که زمین 
مورد نظر آن، مشخص و تا مرحله ی ساخت سوله 
و اتاق نگهبان پیش رفته است که امیدواریم تا یک 
ماه آینده کار ساخت آن انجام و سپس مرحله ی 

جذب سرمایه گذار را خواهیم پیمود.  
زباله های  تفکیک  جهت  که  مدتی ست  البته 
گرفته  نظر  در  تفکیک  طرح  سطل های  خشک، 
شده که چندین مخزن مخصوص بنا به درخواست 
افراد یا موسسات و یا بنا به صالحدید  خودمان 
است  شده  گذاشته  شهر  از  منطقه  چندین  در 
که شهروندان می توانند در این مخازن زباله های 

در  حتا  یا  و  بگذارند  شده  تفکیک  را  خشک 
پالستیک زباله ی جداگانه درب منزل هم بگذارند 
این  اندازی  راه  با  که  شد  خواهند  آوری  جمع 
سامان  شهرستان  در  خشک  زباله های  کارخانه 

داده می شوند.«
خواهند  پلمپ  پسماند خشک  انبار  کارگاه های 

شد
محل  که  کارگاه هایی  با  رابطه  در  رضایی 
جمع آوری و انباشت زباله های خشک بود، افزود: 
انبار  محل  که  کارگاه هایی  به  قانون  اساس  »بر 
سه  مهلت  اماکن  طرف  از  بود،  خشک  پسماند 
روزه ای داده شده که صاحبان آن، این کارگاه ها را 
ببندند و اگر پس از این مهلت، کارگاهی باز ماند، 

این کارگاه پلمب خواهد شد.«  
داد:   1 ناحیه  ساکنین  به  را  نوید  این  رضایی 
به  موظف  پیمانکار   ۲ ناحیه  در  که  »مدتی ست 
تنظیف کلیه کوچه هایی که آسفالت و قابل رفت 
به  را  نوید  این  اما  است.  شده  هستند،  روب  و 
آینده  تا ۲0 روز  ناحیه 1 می دهیم که  ساکنین 
شاهد تنظیف کلیه کوچه های قابل ُرفت و روب 

در این ناحیه هم خواهیم بود.«
بازیافت زباله، ایجاد اشتغال، کاهش آلودگی

توجه به طبیعت به خصوص مناطق بکر و رعایت 
موارد و اصول بهداشتی جزو اقدامات اساسی جهت 
از مزیت های  یکی  حفظ محیط زیست می باشد 
اصلی بازیافت زباله، مربوط به کاهش محیط های 
آلوده به زباله می باشد. وقتی عملیات بازیافت زباله 
خواهند  آلوده  کمتری  محل های  بگیرد،  صورت 
منابع  به  نیاز  زباله  بازیافت  براین،   عالوه  شد. 
انسانی دارد. در نتیجه باعث می شود که بسیاری 
از افراد بتوانند در این حوزه مشغول به کار شده 
و باعث گسترش مشاغل و کسب درآمد می شود. 
که  دارد  کارشناسی  و  ریزی  برنامه  به  نیاز  البته 
و  دوره گرد  ماشین های  توسط  باز  زباله  تفکیک 
از  بلکه زباله ها  مواردی مشابه این صورت نگیرد 
درب منازل تفکیک و تحویل نیروهای شهرداری 

داده و از آنجا راهی کارخانه شوند.

 نتیجه ی اقدام شهرداری به جمع آوری مخازن زباله از سطح شهر:

به امید ساماندهی زباله ها 
      لیال گلزاری

  عکس: سید محسن فروزنده

صفحه 3
؟

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
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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 


