
شماره 627
19 آذر 1399 خـبــــر

فارس: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سیرجان از کشف دو انبار احتکار روغن در این شهرستان خبر داد.  خواجویی اظهار 2
داشت: طی گشت مشترک، بازرسان اداره صنعت و معدن و  بسیج موفق به کشف 2 انبار احتکار روغن مایع در سیرجان شدند. رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان سیرجان عنوان کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که برخی از افراد سودجو در برهه های خاصی از زمان 
اقدام به احتکار کاالهای اساسی و ارزاق عمومی می کنند که با این افراد براساس قانون به شدت برخورد می شود. وی خاطرنشان کرد: در 
گشت مشترک بازرسان صنعت و معدن و بسیج، موفق به کشف 3 هزار و 700 بطری روغن یک و یک ونیم و لیتری به ارزش  354 هزار 

ریال از دو انبار احتکاری شدند که پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

کشف 2 انبار احتکار روغن در سیرجان خبــر
خواجویی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سیرجان ضمن اشاره به صدور جواز تاسیس کارخانه 
تولید ظروف فلزی نچسب آشپزخانه در سیرجان عنوان کرد: شهرستان سیرجان عالوه بر حوزه 
فوالد، در سایر صنایع نیز دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بی بدیلی است که همین امر فرصت های 
خوبی را جهت سرمایه گذاری و کارآفرینی  در سیرجان فراهم کرده است. این طرح با سرمایه گذاری 
28 میلیارد ریالی به ظرفیت 500 تن در سال در شهرک صنعتی شماره 2 سیرجان راه زی خواهد 

شد و در فاز اول برای 16 نفر از شهروندان سیرجانی اشتغال زایی در پی خواهد داشت.

ششم آذرماه بود که دو عضو شورای شهر سیرجان ابوذر 
سخنگوی  صادقی  امین  و  شهر  شورای  رئیس  زینلی؛ 
شورای شهر با ارسال یک نامه رسمی به شهردار طرح 
سوال از وی را کلید زدند. بر اساس وظیفه ذاتی شورا 
در نظارت بر عملکرد شهردار در راستای ماده 83 فصل 
شوراهای  انتخابات  و  وظایف  تشکیالت  قانون  سوم 
اسالمی کشور 72 سوال حاوی مشکالت متعدد مدیریت 
به شهردار فرستاده شد و 10 روز مهلت پاسخگویی در 

صحن علنی شورا به وی داده شد.
شهر  شورای  علنی  صحن  در  جاری  هفته  دوشنبه 
سیرجان با حضور همه اعضای شورا و شهردار سیرجان 
و اصحاب رسانه بعد از اتمام مهلت 10 روزه این جلسه 
تشکیل شد در ابتدای جلسه برخی از اعضای شورا تمایل 
اصرار سخنگو  با  اما  باشد  علنی  داشتند که جلسه غیر 

با  و  علنی  صورت  به  جلسه  این  شهر  شورای  رئیس  و 
که  بودند  معتقد  زیرا  یافت  ادامه  رسانه  اصحاب  حضور 

نمایندگان مردم حتماً باید بیننده باشند.
در ابتدا رضا سروش نیا، شهردار  با لحنی طعنه دار با 
ذکر ضرب المثل » ... شود سبب خیر اگر خدا خواهد« 
کرده  طرح  را  سوال   72 که  شورا  عضو  دو  به  نسبت 
واکنش  موضوع  این  و  داد  نشان  را  خود  موضع  بودند 
صادقی و زینلی را در پی داشت در این جلسه 72 سال 
فاضالب  ترمیم  رجوع،  ارباب  تکریم  عدم  موضوعات؛  با 
مشکالت  رسانی،   خدمات  ناعادالنه  توزیع  شهری، 
اجرا شدن پیشنهادات 3 سال  شهر جهانی گلیم، عدم 
پیش،  عدم تعهد به انجام وظایف در موعد مقرر، عدم 
شفافیت میزان بودجه شهرداری از معادن و صنایع،  نبود 
بازار سیرجان، زیر گذر  نظارت بر پروژه های عمرانی،  
صنعت،  مشکالت خیابان میرزا رضا،  نبود فرهنگسرا و 
ورزشی  امکانات  نبود  شهرستان،  غرب  در  بانوان  پارک 

افتتاح  عدم  اسفندقه،   و  نصر  های  شهرک  تفریحی  و 
پیست قائم،  نبود پارکینگ طبقاتی، بروکراسی اداری،  
دستفروشان،   مشکالت  آباد،   خرم  پل  دوم  الین  نبود 
در  زباله  موقت  سایت  مشکالت  کمربندی،   مشکالت 
کارخانه  پیمانکاران،   مشکالت  فاطمیه،   بلوار  انتهای 
دلفین،  آبی  مجموعه  تبلیغاتی،  های  بیلبورد  آسفالت، 
ساخت و ساز غیر مجاز،سگ های بالصاحب،  آبگرفتگی 
معابر پس از بارندگی،  آسفالت بلوار حمزه سیدالشهدای 
آباد،  مشکالت  مکی  آباد، مسدود شدن چهارراه  مکی 
شهرک ثاراهلل، نبود تجهیزات اطفاء حریق و نردبان آتش 
نشانی،  نامگذاری معابر و خیابان ها، قطع درختان سرو 
زهرای  بهشت  ساماندهی  شهر،  زیباسازی  عدم  شیراز، 
نبودزیر ساخت های  بعثت،   ترمینال  قدیم،  مشکالت 
 ، شیراز  ورودی  مشکالت  و  آسفالت  بهسازی  فرهنگی، 
نبود  شهر،  روشنایی  عدم  آرامستان،   ساماندهی  عدم 
کارخانه بازیافت،  پارکینگ ماشین های سنگین، کارخانه 

آجر،  ورودی های نازیبا،  عدم نظارت و معتادان متجاهر 
و متکدیان، نبود فضای سبز در بلوار دکتر صادقی، عدم 
اجرای پروژه مجموعه مشاهیر،  امرار معاش دکه داران،  
با رسانه ها، گرانی تعرفه های عوارض و  نداشتن تعامل 
رسیدگی نکردن به مشکالت پرسنل شهرداری  مطرح 
شد و شهردار با پاسخگویی به کلیه سواالت توانست بعد 
از 7 ساعت پیکار با اعضای شورای شهر سیرجان با 5 

محمد  اسفندیارپور،   مصطفی  سوی  از  مثبت  رای 
و  جهانشاهی  طاهره  خواجویی،  اسماعیل  عسکری،  
و  امین صادقی  از سوی  منفی  رای  و 2  حسن خدامی 

ابوذر زینلی  ابقا شود.
و  سرپرست  عنوان  به  ابتدا  نیا  سروش  است  ذکر  قابل 
بعد به عنوان شهردار از شورای پنجم رای اعتماد گرفته 

است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از پیگیری قضایی برای رفع مشکالت 
سیم  تولید  و  خودرو  تجهیزات  ساخت  زمینه های  در  تولیدی  واحد  دو 
بکسل در بم و سیرجان خبر داد و گفت: با ایجاد زمینه فعالیت این واحد ها 
ضمن بی نیاز شدن کشور از واردات این کاالها، زمینه اشتغال 700 نفر در 

فاز نخست ایجاد می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، یداهلل موحد در ستاد استانی اجرای 
از  کرمان  در  موانع  رفع  و  قضائیه  قوه  در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
پیگیری قضایی برای رفع مشکالت دو واحد تولیدی در زمینه های ساخت 
تجهیزات خودرو و تولید سیم بکسل در بم و سیرجان خبر داد و اظهار 
از  بی نیاز شدن کشور  واحد ها ضمن  این  فعالیت  زمینه  ایجاد  با  داشت: 

واردات این کاالها، زمینه اشتغال 700 نفر در فاز نخست ایجاد می شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: بر اساس پیگیری های دادسرای 
در  موجود  مشکالت  کرمان  استان  کل  دادگستری  پشتیبانی  و  کرمان 
تامین تجهیزات  راه اندازی کارخانه  برای  بهره برداری  پروانه  زمینه صدور 

خودرو در بم رفع و زمینه اشتغال 100 نفر فراهم شد.
نیاز این کارخانه به منطقه بم  اینکه تجهیزات مورد  وی ضمن اشاره به 
حضور  با  باید  تجهیزات  این  کرد:  اظهار  است،  نصب  آماده  و  شده  وارد 
از جمله شیوع  به دالیلی  این کار  راه اندازی شود که  کارشناسان چینی 
بیماری کرونا به تاخیر افتاده بود که با تصمیمات قضایی اقدامات مورد 

نیاز برای رفع مشکالت موجود در این مسیر دنبال می شود.

موحد در ادامه با اشاره به لزوم رفع مشکالت شرکت صنایع مفتول بکسل 
پارس خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی به منظور راه اندازی خط تولید 
سیم بکسل با مشکالتی در زمینه سهامداری، تامین زمین و... روبرو شده 
که مقرر شد با پیگیری دستگاه قضایی استان کرمان این مشکالت حل 

شده و زمینه اشتغال 600 نفر در این واحد فراهم شود.
وی با بیان اینکه با راه اندازی این واحد تولیدی بخش زیادی از نیاز کشور 
به واردات سیم بکسل رفع شده و این کارخانه به عنوان کارخانه ای مطرح 
به  رسیدگی  روند  در  کرد:  عنوان  کرد،  خواهد  فعالیت  منطقه  در سطح 
مشکالت واحد های تولیدی، هرگونه قصور و ایجاد تاخیر در راه اندازی این 
واحد ها مورد نظارت قضایی قرار گرفته و با هرگونه تخلف در این زمینه 

برخورد می شود.

موحد با اشاره به اینکه شرایط قهری خارج از شرایط قرارداد ها را در تاخیر 
در اجرای طرح های اشتغالزا نمی توان نادیده گرفت، گفت: با استفاده از 
ظرفیت داوری می توان برخی مشکالت شرکت صنایع مفتول بکسل پارس 
در زمینه زمین را حل و پرونده این شرکت را از فرایند دادرسی خارج کرد.

وی خاطرنشان کرد: به منظور تامین مازوت )نفت کوره( مورد نیاز واحد ها 
نامه های  ضمانت  ارائه  به  نیاز  زمستان  فصل  در  تولیدی  بنگاه های  و 
معتبربانکی است که این موضوع مشکالتی را برای صاحبان این واحد ها 
با  شده  انجام  پیگیری های  اساس  بر  گذشته  روز  که  است  کرده  ایجاد 
فرآورده های  پخش  شرکت  کرمان،  استان  بانک های  هماهنگی  شورای 
این مشکل  نفتی و شرکت گاز استان کرمان راهکار های الزم برای حل 

پیش بینی شده است.
جاری،  روز  جلسه  در  کرد:  اظهار  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
واحد های  نیاز  مورد  مازوت  تامین  مشکل  رفع  برای  الزم  نهایی  تفاهم 

تولیدی ایجاد و مصوبات الزم انجام شد تا براساس پشتیبانی های قضایی و 
اجرایی روند رفع این مشکل به شکل مناسب دنبال شود.

نامه  اساس  بر  شد  مقرر  قضایی  پیگیری های  اساس  بر  کرد:  عنوان  وی 
در  آسانی  به  موردنیاز  مازوت  تولیدی  واحد های  پیگیری  و  گاز  شرکت 
برای  نیاز  باید زمان مورد  رابطه  این  قرار گیرد و در  این واحد ها  اختیار 
خرید و تامین مازوت مورد نیاز واحد ها در نظر گرفته شود و در این زمینه 
حتی یک روز تعطیلی واحد ها را قبول نخواهیم داشت و آن را به منزله 

سوء مدیریت تلقی می کنیم.

پایان اولتیماتم ده روزه و جلسه هفت ساعته شهردار و شورا

ا ز استیضاح تا ابقا
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از واحدهای صنفی سمساری درسطح  برخی 
شهر سیرجان اقدام به فروش

کابینت های پیش ساخته از جنس) نوپان و لترون( 
می نمایند که این نوع کابینــــــت ها 

از نظر بهداشت مورد  غیــر استانـدارد و 
باشند و این موضوع جهت اطالع  تایید نمی 

به شهروندان می باشد.

به اطالع کلیه شهروندان محترم 
سیرجانی می رساند:

اتحادهی صنایع چوب،فلز  و  دکوراسیون داخلی

فروش، نصب، سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش
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قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی

)نو و دست دوم(شما را خریداریم.
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
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دیوار چینی، سیمان کاری، موزائیک کاری
و خرده کاری های ساختمانی پذیرفته می شود

در اسرع وقت و با قیمت منصفانه
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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 1399/09/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1399/09/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1399/10/07
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز دوشنبه  تاریخ 1399/10/08 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و حصارکشــــی پیش ساختـه محوطه جمعــــه بــــازار

و  مصالح  تهیه  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 1 حصارکشی پیش ساخته محوطه جمعه بــازار ( به شماره 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

      گروه خبر

گره گشایی دستگاه قضا از
 2 واحد تولیدی در سیرجان و بم


