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شماره 647

خبر 5 خرداد 1400

انعکاس
سخِن همشهریان :

تورو خدا توی گزارشهاتون از ما مساکن مهر 
که توی اپارتمان زندگی می کنیم هم نام ببرید 
طبقه سوم هستیم با قطع برق اب هم نداریم 
با دوتا بچه نوزاد وکودک کوچکمون چه کنیم 

سهم ما از بی برقی بی ابی هم هست

این  زمینای  نصف  چون  نمیشه  رسیدگی  شهرک  این  به  کال  هست  نیا  زندی  شهید  چهارراه  حوالی  مخابرات  شهرک  اینجا 
می شه  .باورتون  نمی گیره  عهده  بر  رو  مسئولیتش  کسی  هست  مخابرات  واگذاری  دیگه  نصف  و  شهرداری  واگذاری  شهرک 
شهرک مخابراته اما ما اینجا خط تلفن نداریم؟ یا اینکه یه زمین بزرگ  به عنوان فضای سبز و فضای آموزشی در نظر گرفته شده اما 
هیچ اقدامی انجام نشده. از لحاظ آسفالت هم کال یه کوچه که دوتا از کارمندای شهرداری داخلش سکونت داشتن آسفالت شده بقیه 
شهرک کامال خاکیه .حتی کوچه ها نه شماره داره و نه اسم و نه پالک. یه ساختمان انتهای خیابان بزرگمهر داره ساخته می شه و 
این محیط اطرافشه، با اینکه فقط ده متر با محل جمع آوری زباله فاصله دارن، هرچی آشغال و زباله دارن می ریزن اطراف خودشون و 
 محل زندگی مارو تبدیل کردن به زباله دونی، چندین بار هم رفتم تذکر دادم اما خیلی راحت گفتن کارگرا ریختن به ما ربطی نداره.

من نمی دونم این شهر اداره یا سازمانی نداره که به این موارد رسیدگی کنه ؟ واقعا جای تاسف داره . 

بیان  با  کرمان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
حدود  استان  در  الکترونیک  نسخه نویسی  این که 
اول  از  که  گفت  است،  شده  انجام  درصد   90
از پزشکان  خردادماه جاری هیچ نسخه ی کاغذی 
الکترنیک  نسخه ی  باید  و  نیست  پذیرش  قابل 

صادر شود.
محمد جعفری اظهار کرد: »سازمان بیمه سالمت 
بزرگ ترین  به عنوان  بیمه شده  میلیون   40 با 
ضمن   1400 سال  در  درمان  بیمه گر  سازمان 
با  مبارزه  و  پیشگیری  در  فعال  بسیار  مشارکت 
تکمیل  بر  را  اصلی خود  استراتژی  کرونا،  بیماری 
است«. گذاشته  تمام الکترونیک  پازل های سازمان 

اصلی،  پازل های  از  یکی  این که  به  اشاره  با  وی 
استفاده ی  و  بیمه  دفترچه ی  کامل  حذف 
است،  الکترونیک  ویزیت  سامانه های  از  حداکثری 

در  توفیق  میزان  باالترین  با  کرمان  »در  افزود: 
میزان  جاری  خردادماه  در  کشور  استان های  بین 
نزدیک  درصد   90 به  الکترونیک  نسخه نویسی 
باقی مانده  ماه  این  طول  در  امیدواریم  و  شده 

نسخه ها نیز به روش الکترونیک صادر شود«.
جعفری با اشاره به مزیت های نسخه ی الکترونیک 
بیان  بیمه شده،  و  درمانی  موسسه ی  بیمه،  برای 
الکترونیک،  نسخه ی  طرح  اجرای  »با  کرد: 
تشخیصی  الکترونیک  سوابق  به  بیمه شدگان 
با  بیمه شده  هر  و  دارند  دسترسی  خود  درمانی 
قرار  اختیارش  در  که  الکترونیک  آرشیو  به  ورود 
بیمه نامه ی  و  می کند  مشاهده  را  می گیرد، سوابق 

تمدید می شود«. الکترونیکی  نیز  آن ها 
داروها،  دقیق  ثبت  و  »کنترل  داد:  ادامه  وی 
طول  در  بیمار  پاراکلینیک  خدمات  و  آزمایشات 

ویزیت  هنگام  می شود  موجب  سامانه  در  سال 
بیماری های  سابقه ی  به  توجهی  پزشک،  توسط 
در  تحول  بزرگ ترین  که  گیرد  صورت  قبلی 

بیمار محسوب می شود«. کیفیت درمان 
»با  گفت:  کرمان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
نسخه خوانی  در  اشتباه  الکترونیکی  نسخه نویسی 
کاهش  نیز  بیمه ای  کسورات  و  دارو  تحویل  و 

می یابد«.
نسخه ی  که  کسانی  »مطالبات  افزود:  وی 
ماه  هر  پایان  در   می کنند،  صادر  الکترونیک 
سالمت  بیمه  حاضر  حال  در  و  می شود  پرداخت 
به مطب ها، داروخانه ها  استان کرمان هیچ مبلغی 

نیست«. بدهکار  پاراکلینیک  مراکز  و 
اول  از  کرمان  استان  »در  کرد:  بیان  جعفری 
متوقف  بیمه  دفترچه های  تولید  اردیبهشت ماه 

طرف  چه  درمانی  موسسات  همه ی  و  شده 
سامانه ی  به  مجهز  قرارداد  غیرطرف  چه  قرارداد 
الکترونیک شده تا در هنگام تجویز دارو و خدمات 

نباشد«. بیمه  به دفترچه ی  نیازی 
طریق  از  می توانند  مردم  این که  به  اشاره  با  وی 
دفاتر  اعتبار  از   1666 ارتباطی  با سامانه ی  تماس 
روزانه  حاضر  حال  »در  افزود:  شوند،  مطلع  بیمه 
چهار هزار نسخه در استان کرمان داریم که 400 
مورد آن دستی است و به دلیل مسائلی از جمله 
با نسخه ی   ... و  رایانه  برق، خرابی سیستم  قطعی 
با این وجود هنوز برخی  کاغذی مواجه هستیم و 

داروخانه ها پذیرش نسخه ی کاغذی دارند«.
جعفری اضافه کرد: »از اول خردادماه جاری هیچ 
نسخه ی کاغذی از پزشکان قابل پذیرش نیست و 

الکترنیک صادر شود«.  باید نسخه ی 

 

میزان  مقایسه  گفت:  عمران شهرداری سیرجان   سازمان  مدیرعامل 
نسبت  امسال  در  آسفالت سازمان عمران شهرداری سیرجان   تولید 
نشان  را  افزایش  درصد    112 از  بیش  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 

می دهد.
رسانه  امور  و  خبر  واحد  با  گو  و  گفت  در  آبادی  مکی  علی   
اظهار کرد: در حالی مجموع  ارتباطات شهرداری سیرجان،  مدیریت 
محصوالت آسفالتی تولید شده توسط کارخانه سازمان عمران به این 
صورت  به  آسفالت  اجرایی  و  تولید  فعالیت  که  است  رسیده  میزان 
اقدامات  و  است  انجام  حال  در  سازمان  پرسنل  توسط  روزی  شبانه 
هزار   6864 مرز  از  عبور  و  آسفالت  تولید  میزان  افزایش  زمینه  در 

تن ستودنی است.
با اشاره به عملکرد   مدیرعامل سازمان عمران شهرداری سیرجان  
تولید  جامع  ریزی  برنامه  با  گفت:   ،1400 سال  در  عمران  سازمان 
معابر شهری در سال 1400،  نگهداری  و  تعمیر  و  اجرای آسفالت  و 
میزان آن نسبت به سال 99، افزایش 112 درصدی را نشان می دهد 
و هزینه تولید آسفالت با اتکا به منابع و ظرفیت های داخلی سازمان 

است. یافته  تقلیل  عمران، 

 

در  آسفالت  تن  هزار   6864 اجرای  کرد:  تصریح  آبادی  مکی 
سطح معابر اصلی و فرعی شهر سیرجان در اردیبهشت ماه سال 
جاری که نسبت از میزان پیش بینی های اول سال گذشته فراتر 
است و تولید و پخش صرف آسفالت، تنها هدف سازمان عمران 
نیز  این محصول  اجرای  و  تولید  کیفیت  بر  نظارت  بلکه  نیست، 
معابر  وضعیت  بهبود  برای  تالش  کنار  در  تا  دارد  ادامه  قوت  با 

اصلی و فرعی، هدررفت منابع نیز کاهش یابد.
خصوص  در  همچنین  گفت:  پایان  در  آبادی  مکی  مهندس 
به  نسبت  کارخانه  آسفالت  تولید  نیز  جاری  سال  ماه  فروردین 
امر  این  که  است،  داشته  درصدی   60 رشد   99 سال  فروردین 
از کارگران  اعم  به دلیل تالش بی وقفه پرسنل سازمان عمران 
لکه  و  پخش  زیرسازی،  واحد  آسفالت،  کارخانه  کش  زحمت 
عمران  سازمان  ستادی  پرسنل  الخصوص  علی  آسفالت  گیری 
فراهم  را  آسفالت  کارخانه  در  مستر  تولید  امکان  که  می باشد 
نموده اند. در پایان جا دارد از حمایت و مساعدت های همیشگی 

جناب دکتر سروش نیا شهردار محترم سیرجان کمال تقدیر و تشکر 
را به عمل آورم. همچنین زحمات پرسنل کارخانه آسفالت سیرجان، 

ستادی  پرسنل  و  آسفالت  گیری  لکه  و  پخش  زیرسازی،  واحد های 
سازمان عمران شهرداری را ارج می نهم.

اراذل و اوباش سیرجان در دام پلیس نسخه نویسی الکترونیک امکان دسترسی به سوابق درمانی بیمار را فراهم می کند 
سرهنگ ایران نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد درگیری با سالح سرد و ایجاد رعب و 
وحشِت 4 نفر از اراذل و اوباش و ضرب و جرح احدی از شهروندان در یکی محالت 
شهر سیرجان، بالفاصله بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار 
گرفت.وی ادامه داد: تیم های گشتی پلیس در کمترین زمان ممکن در محل حاضر 
شدند و طی عملیاتی مقتدارانه و منسجم ۳ نفر از این اراذل و اوباش را در محل 

دستگیر کردند.
خلع سالح  قصد  با حمله  که  خاطیان  از  یکی  کرد:  تصریح  نژاد  ایران  سرهنگ 
ماموران را داشت با ضرب گلوله به پای او دستگیر شد. وی گفت: این اراذل و اوباش 
دارای سوابق متعددی از جمله نزاع و درگیری، عربده کشی، ایجاد رعب و وحشت 
و اخالل در نظم و امنیت عمومی هستند که پس از معرفی به مرجع قضایی روانه 
زندان شدند. سرهنگ ایران نژاد با اشاره به اینکه مقابله با مخالن نظم و امنیت 
عمومی و افزایش احساس امنیت برای شهروندان همواره در دستور کار پلیس قرار 
دارد، افزود: به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم، هیچ فردی این آرامش و امنیت را به 

خطر بیندازد.

کالهبردار میلیاردی سایبری   
رییس پلیس فتا استان کرمان گفت: بر اساس اعتمادی که فروشنده به خریدار 
داشته؛ بدون اخذ موجودی یا بررسی پیامک بانکی کاال را با تمام وسایل جانبی 
به خریدار تحویل داده تا اینکه پس از گذشت چند روز در زمان بررسی موجودی 
دستگیری  از  وی   است.  شده  کالهبرداری  وی  از  که  می شود  متوجه  حساب 
کالهبردارسایبری ۳ میلیارد و ۷00 میلیون ریالی با نرم افزارهای رسید ساز جعلی 
خبر داد.  سرهنگ یادگار نژاد گفت:این کالهبردار با نرم افزار رسید ساز جعلی و 
استفاده از شماره کارت فروشنده یک رسید تقلبی)کاماًل شبیه به رسید های بانکی( 
ساخته بود و سپس بدون پرداخت هرگونه وجهی با ارسال تصویر رسید ساختگی 
به قربانی اعالم می کند مبلغ مورد نظر به حسابش منتقل شده است. سرهنگ 
یادگار نژاد به شهروندان به ویژه فروشندگان هشدار داد : برای فعالسازی سرویس 
ارسال پیامک برای تراکنش های انجام شده با کارت بانکی اقدام کنند. وی افزود: 
کاربرانباید پس از فروش کاال یا خدمات شخصی صحت واریز پول به حساب خود 

را بررسی تا با اطمینان از موجودی حساب خود از کالهبرداری جلوگیری کنند.

کشف یک تن سیم برق مسروقه 
از  برق مسروقه  به کشف یک تن سیم  اشاره  با  استان کرمان  انتظامی  فرمانده 
از  پس  و  پلیسی  تحقیقات  روند  در  سارقان  داشت:  بیان  متهمان  مخفیگاه 
رویارویی با ادله موجود به 100 فقره سرقت سیم های شبکه هوایی برق در سطح 
کردند.  اعتراف  کرمان«  و  بم  سیرجان،  رفسنجان،  راور،  »زرند،  شهرستان های 
فرمانده انتظامی استان گفت: با دستگیری ۳ سارق و یک مالخر در شهرستان 
دیگر  و  نشان کرد: دستگیری همدستان  ناظری خاطر  باند سردار  »زرند« یک 

اعضای این باند در دستور کار پلیس قرار دارد.

    خبر

افزایش 112 درصدی تولیدکارخانه آسفالت
 شهرداری سیرجان  نسبت به سال گذشته

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372
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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 1400/03/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز دو شنبـــه
 تاریخ 1400/03/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1400/03/27
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18:00 روز شنبه  تاریخ 1400/03/29 

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:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال 1400

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

را   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 9 اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال 1400( به شماره 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


