 ۲۰میلیارد ریال
روغن موتور قاچاق
در کرمان کشف شد

خبر فوری :فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف یک انبار احتکار روغن موتور خودرو در شهرستان
کرمان خبر داد و بیان داشت :مأموران انتظامی شهرستان کرمان پس از اطالع از این انبار با انجام یک
سری کار اطالعاتی و تحقیقاتی از دپو و احتکار روغن موتور خودرو در یک ساختمان مسکونی در
شهر کرمان آگاه شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی از این محل بازدید و ضمن بازرسی از این
انبار مقادیر زیادی روغن موتور خودرو احتکار شده به ارزش ریالی  ۲۰میلیارد ریال را کشف و موفق
شدند یک نفر را در این رابطه دستگیر کنند.
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دکتر حسیبی مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از توزیع واکسن آنفوالنزا برای کودکان زیر  ۵سال در حوزه علوم پزشکی کرمان فقط
در داروخانههای دولتی خبر داد .وی گفت :واکسن آنفوالنزا برای کودکان زیر  ۵سال در حوزه علوم پزشکی کرمان فقط در داروخانههای
دولتی توزیع میشود .مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد :در شهر کرمان توزیع در داروخانه بعثت و در شهرهای تحت
پوشش علوم پزشکی کرمان شامل راور ،کوهبنان ،زرند ،شهرباک ،بردسیر ،رابر ،ارزوییه و بافت در داروخانههای بیمارستانها انجام میشود.
وی افزود :در هفته اول اولویت با کودکانی است که بیماری زمینهایدارند و بیماران دارای بیماری زمینهای در سامانه سیب معاونت بهداشتی
ثبت هستند و اگر نام بیماری در سامانه ثبت نباشد تجویز پزشک متخصص اطفال برای دریافت واکسن کافی است.

آزادی  ۲۱۵مددجوی جرایم غیر عمد از زندانهای کرمان

خبر

محدودیت های کرونا اثر بخش بود

بعد از گذشت یک هفته از اعمال محدودیتهای
کرونایی هرچند مشکالتی را در فضای کسب و کار
مشاغل مختلف و بویژه اصناف در سیرجان ایجاد کرد
اما آنطور که گزارش ها نشان می دهد ،نتایج رضایت
بخشی در کاهش ابتال و شیوع ویروس کرونا را در
پی داشت .در این مدت اغلب مشاغل بجز کسب
و کارهای ضروری و گروه یک -مرتبط با سالمت
و تامین مایحتاج عمومی مردم -و نیز دستگاههای
خدماترسان ،تعطیل بودند و ادارات نیز حجم حضور
نیروهای انسانی خود را تا یک سوم کاهش دادند.
به گفته دکتر موقری؛ رییس ستاد کرونا سیرجان
اکثر مبتالیان به بیماری کرونا مربوط به دورهمی ها
و مهمانی ها هستند که محدودیت تردد و تصمیمات
جدید ستاد ملی مقابله با کرونا در سراسر کشور و
اجرای آن در سیرجان و ممنوعیت ترددهای بین
شهری و مسافرت افراد غیر بومی به شهر ،عدم
برگزاری مراسمات به عنوان عامل اصلی انتشار وسیع
ویروس کرونا به حداقل رسید.
وی افزود :در روزهای ابتدایی اجرای طرح
محدودیتها ،گزارشهایی از نادیده گرفتن مقررات
از سوی برخی اصناف و شهروندان دیده میشد اما با
ورود نهادهای نظارتی عالوه بر رویه ارشادی ،مجبور
به اعمال جریمههای مصوب در قانون شدند اما رفته
رفته همشهریان خود را با شرایط جدید وفق دادند
به طوری که اکنون در سیرجان روند مطلوبی و
رضایتبخشی را داریم.
رییس ستاد کرونا در سیرجان عنوان کرد :قطع
زنجیره ویروس کرونا همراهی مردم را میطلبد.
وی گفت:سیرجان همچنان در وضعیت قرمز است
و تختهای بیمارستانها مملو از بیماران میتال
به کرونا و در وضعیت وخیم .اگر مردم پروتکلها
را رعایت کنند تا چند روز آینده وضعیت مشخص
میشود در حالی که میبینیم اکثر افراد و خانوادهها
به این بیماری مبتال شده اند.
وی از تمامی همشهریان خواست در صورت فعالیت
مجدد مشاغل همچنان پروتکل های بهداشتی
وفاصله مشخص شده را رعایت کنند و از تجمع
در ادارات و بانکها تا حد امکان خودداری نموده
تا بیماری کرونا را در سیرجان کنترل و میزان ابتال
همشهریان کاهش یابد.

خـبــــر

2

خبــر

توزیع واکسن آنفوالنزا ویژه کودکان در داروخانههای دولتی کرمان

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان گفت :از ابتدای
امسال تاکنون  ۲۱۵زندانی جرایم غیر عمد با مبلغ
بیش از  ۸۹میلیاردو  ۸۶۶میلیون ریال از زندانهای
این استان آزاد شده اند.
سید حجت اهلل موسوی قوام ،مدیر عامل ستاد دیه
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان  ،با اشاره به
اینکه از ابتدای امسال تاکنون  ۲۱۵زندانی با مبلغ
بیش از  ۸۹میلیاردو  ۸۶۶میلیون ریال از زندانهای
استان آزاد شده اند ،گفت ۱۹۲ :نفر از این زندانیان از
محل کمکهای ستاد دیه و کمکهای خیران و مابقی

تکمیل  2پروژه درمانی
نیمهتمام توسط بخش
خصوصی در سیرجان

از محل منابع بانکها و ستاد دیه کشور و صندوق
تامین خسارت آزاد شده اند.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۱۵۰زندانی جرایم
غیر عمد در زندانهای استان کرمان به سر میبرند،
افزود :از این تعداد  ۷۵نفر محکومان مالی ۷۱،نفر
محکومان به مهریه و نفقه و مابقی بدهکار دیه و شبه
تصادفات هستند.
موسوی قوام با بیان اینکه باالترین آمار موجودی
زندانیان جرایم غیر عمد مربوط به زندان کرمان
و کمترین مربوط به زندان منوجان است؛ تصریح
کرد:زندان کرمان با  ۶۱زندانی جرایم غیر عمد

ومنوجان با ۲مددجوی جرایم غیر عمد را به خود
اختصاص داده اند.
او با بیان اینکه در حال حاضر  ۱۵۰زندانی جرایم غیر
عمد در زندانهای استان کرمان به سر میبرند ،گفت:
برای آزادی این تعداد  ۷میلیارد تومان نیاز است.
مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان با اشاره به اینکه
طی مدت یادشده  ۲۰جشن گلریزان در استان کرمان
به صورت مجازی و نیمه حضوری برگزارشده است،
افزود ۱۰ :میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان تعهد خیران
بوده است که از این میزان  ۸۵درصدتاکنون وصول
شده و مابقی در حال پیگیری است.

ئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت :بخش
خصوصی دو پروژه درمانی نیمهتمام را در سیرجان
تکمیل میکند.
غالمعباس محمدی در حاشیه جلسه عقد تفاهمنامه
این دانشکده و شرکت ماهان سیرجان اظهار داشت:
بهرهبردار معدن شماره  ۵گلگهر با همکاری بنیاد
نیکوکاری یاس فاطمهالنبی قرار است دو پروژه درمانی
شامل ساختمان بخش کووید۱۹و توسعه اورژانس
بیمارستان امام رضا(ع) را که توسط دو خیر آغاز شده

است ،تکمیل کنند .رئیس دانشکده علوم پزشکی
سیرجان افزود :بخش کووید ۱۹که پیش از این مربوط
به بخش جدید اعصاب و روان بود با همت خانواده
خیر بزرگوار مرحوم حاجمحمدجواد شهبا با زیربنای
 ۱۲۰۰مترمربع و با ظرفیت  ۶۵تخت بیمارستانی در
حال حاضر  ۵۵درصد پیشرفت داشته و نیز پروژه
توسعه اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) به همت
خانواده خیر گرانقدر مرحوم سیدعلی بنیفاطمه با
زیربنای  ۶۰۰متر مربع با ظرفیت  ۲۵تخت و پیشرفت

فیزیکی  ۵۰درصد ،قرار است به همت بهرهبردار معدن
 ۵گلگهر ،گروه مالی گردشگری و با همکاری بنیاد
نیکوکاری یاس تکمیل شود و به بهرهبرداری برسد.
محمدی ادامه داد :تکمیل این دو پروژه درمانی نیاز
به اعتباری بالغ بر  ۶۰میلیارد ریال خواهد داشت.
همچنین قرار است شرکت ماهان و گروه مالی
گردشگری جدای از این اعتبار ،تجهیزات درمانی را
جهت بیمارستان دکتر غرضی سیرجان خریداری و
نصب کنند.

آخرین آمار مبتالیان به کرونا در استان کرمان
سخنگوی دانشگاه علومپزشکی کرمان ،گفت :طی شبانهروز
گذشته 116 ،بیمار جدید کرونا در استان بستری شدهاند
و شمار بستریشدگان فعلی در بیمارستانهای استان به
 612مورد رسیده است.
شفیعی با بیان اینکه طی  24ساعت گذشته 116 ،بیمار
جدید کرونا در بیمارستانهای استان بستری شدهاند ،اظهار
داشت 74« :نفر از آنها از حوزهی دانشگاه علومپزشکی
کرمان (شامل راور ،رابر ،بافت ،بردسیر ،کوهبنان ،کرمان،
شهربابک ،زرند ،ارزوئیه) ،هشت نفر از بیماران جدید
بستری از حوزهی دانشگاه رفسنجان و  10نفر از حوزهی

تحت پوشش دانشگاه بم بستری جدید هستند».
وی با بیان اینکه  9نفر از بستریشدگان از حوزهی دانشگاه
جیرفت و  15نفرشان از دانشکده سیرجان هستند ،افزود:
«در حال حاضر 612 ،بیمار کرونا در بیمارستانهای استان
بستری هستند».
شفیعی ادامه داد 352« :نفر از بیماران بستری در
حوزهی علومپزشکی کرمان 102 ،نفر از حوزهی دانشکده
علومپزشکی سیرجان 38 ،نفر حوزهی جنوب 83 ،نفر
حوزهی علومپزشکی رفسنجان و  37نفر در حوزهی
دانشگاه بم بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آنها

ارائه میشود» .وی اظهار کرد« :از ابتدای اپیدمی تاکنون
 13هزار و  699نفر در استان ،بهدلیل ابتال به کرونا بستری
شدهاند».
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار دانشگاه
علومپزشکی کرمان سپس اظهار کرد« :متاسفانه در 24
ساعت گذشته 22 ،بیمار کرونا نیز جان خود را از دست
دادند که  10نفرشان ،از مناطق تحت پوشش دانشگاه
علومپزشکی کرمان ،پنج نفر از حوزهی دانشگاه رفسنجان
و سه نفرشان از حوزهی دانشگاه بم همچنین ،چهار نفر از
حوزهی دانشکده سیرجان هستند».

مشارکت داوطلبانه  1500جوان کرمانی در فعالیتهای ضد کرونایی
رئیس مجمع جوانان استان کرمان گفت:
طی  ۹ماه گذشته سمنهای جوانان استان
کرمان در راهاندازی  ۱۰پویش ملی و استانی
مشارکت داشت ه و بیش از یکهزار و ۵۰۰
جوان با مشارکت داوطلبانه و فعال در این
برنامهها خدمت کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان،
احمد احمدینژاد با اشاره به حضور جوانان
از روزهای ابتدایی شیوع کرونا در راستای
پیشگیری و مبارزه با بیماری اظهار داشت:
در این ایام بین  2هزار و  ۷۰۰خانوار کمتر

برخوردار بهطور متناوب مواد ضدعفونی و
ماسک توسط سمنهای جوانان در سطح
استان توزیع شد.
رئیس مجمع جوانان استان کرمان افزود :در
رزمایش کمک مؤمنانه تعداد  4هزار و ۶۰۰
خانوار توسط سمنهای جوانان شناسایی
شد که طی چهار مرحله به تمام خانوارهای
شناسایی شده ،بستههای معیشتی و حمایتی
اعطا شد.
وی از توزیع بیش از  5هزار ماسک در قالب
حمایتهای سمنهای از مناطق حاشیه و

کمتربرخوردار خبر داد و عنوان کرد :طی
این مدت چندین پویش از جانب سمنهای
جوانان راهاندازی و حمایت شد.
احمدینژاد گفت :همچنین در پویش جوانان
پیشگامان خدمت و سالمت با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هاللاحمر
استان کرمان ،سمنهای جوانان در ارائه
خدمات آموزشی و حتی توزیع اقالم بهداشتی
و ماسک به مردم بار دیگر خوش درخشیدند.
رئیس مجمع جوانان استان کرمان گفت :در
زمینه اهدای خون نیز با راهاندازی یک پویش

استانی از مردم و جوانان درخواست شد تا به
مراکز انتقال خون رفته و به کمک بیماران
بشتابند که با استقبال بسیارخوبی مواجه شد.
وی گفت :طی  ۹ماه گذشته سمنهای
جوانان استان کرمان در راهاندازی  ۱۰پویش
ملی و استانی مشارکت و همکاری داشتهاند
و تاکنون بیش از یکهزار و  ۵۰۰جوان با
مشارکت داوطلبانه و فعال در این برنامهها
به مردم خدمت کرده و تا پایان این بیماری
به اجرای طرحها و برنامههای خود ادامه
میدهند.
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سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

(شرح مختصر :عملیات احداث آبنمای کف خشک پارک فردوسی) به شماره

 2 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 1 0را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/09/05می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12:00روز شنبه تاریخ 1399/09/29

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1399/09/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 034 - 42338102-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ( نوبت دوم )

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات احداث آبنمای کف خشک پــــارک فردوســــی

