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شماره 651

خبر 2 تیر 1400

انعکاس
پاسخگویی مسئوالن به انتقادهای مردم: 

 اداره برق: سالم از مدیریت برق سیرجان مزاحم میشم خواستم شماره این بنده خدایی که فیلم فرستاده بودن در مورد نوسان برق کوچه حسینیه گالبی را داشته باشم برای حل مشکل شون
 سخن تازه: چشم می پرسم خدمتتون اعالم می کنم.       سالم شماره موبایل تون چنده؟  از اداره برق میخوان برای پیگیری مشکل تون

  شهروند شاکی: ۸۳......۰۹۱️                  سخن تازه:نتیجه را به ما هم اعالم کنید. ببینیم واقعا پیگیر هستند.
 شهروند شاکی: سالم از اداره برق زنگ زدن عصر ساعت 4 گفتن برای رفع مشکل میان

سخن تازه: بسیار خب . به امید حل مشکل شما
 شهروند شاکی: تشکر می کنم از سخن تازه بابت پیگیری و انعکاس مشکالت مردم به مسئوالن  یه عکس میفرستم االن دارن برق کوچه مون را درست می کنن 

از آقای شاهکرمی مسئول مربوطه و همکارانشون در اداره برق تشکر می کنیم مشکل ما حل شد.

صبح روز گذشته همزمان با دهه کرامت و سالروز میالد امام 
رضا)ع(، آیین افتتاح و بهره برداری رسمی میدان میوه و تره بار 
خلیج فارس سیرجان با حضور  حضور بهاالدینی؛ فرماندار  ویژه 
سیرجان، سرهنگ ایران نژاد، فرمانده انتظامی، حجت االسالم 
حسینی؛ امام جمعه، سروش نیا؛ شهردار و اعضای شورای شهر 

و تعدادی از غرفه داران دیگر مسئولین برگزار شد.
در این مراسم  حجت االسالم حسینی طی سخنانی از اقدامات 
مکانی  این  بازگشایی  تکمیل  برای  صمت  اداره  و  شهرداری 

قدردانی نمود.
با  از مسوولین مرتبط  امام جمعه سیرجان ضمن قدردانی   

مشارکت  از  تقدیر  مجموعه، ضمن  این  اندازی  راه  و  احداث 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  مردم  حداکثری  حضور  و 
تاریخ  در  بیادماندنی  و  بزرگ  رخدادهای  از  یکی  گفت: 
دشمنان  شکست  ایران،  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
انتخابات  از  دوره  این  در  مردم  پرشور  و حضور  رای  با  نظام 
بود. دشمن  دهان  بر  محکمی  مشت  که  بود  خرداد   2۸ 

رای  با  رییسی  اهلل  آیت  انتخاب  تبریک  ضمن  وی 
حضور  با  انشااهلل  افزود:  جمهوری،  ریاست  به  مردم 
شاهد  جمهوری  ریاست  نهاد  در  رییسی  اهلل  آیت 
بود. خواهیم  ها  بخش  همه  در  کشور  در  خوب   اتفاقات 

واردات  حوزه  فعاالن  به  خطاب  سیرجان  جمعه  امام 
شود،  انجام  قانون  راه  از  باید  انتقاد  اینکه  بیان  با  بار  تره 
اصناف،  حوزه  عمرانی  فعالیت  ای  از  یکی  کرد:  تصریح 
فارس  خلیج  بار  تره  و  میوه  میدان  اندازی  راه  و  احداث 
باشیم. بخش  این  در  رونق  شاهد  انشااهلل  که   است 

 در ادامه این مراسم نجمی نیا؛ رئیس اتحادیه صنف میدان 
حضور  از  دانی  قدر  و  تشکر  ضمن  بار  تره  و  میوه  داران 
تره  میدان  کار  به  شروع  با  امیدواریم  کرد:  بیان  مسئولین 
باشد،  قبلی  مشکالت  گونه  هیچ  بدون  سیرجان  جدید  بار 
در  مجموعه   این  قبلی،  مشکالت  حل  برای  افزود:  وی 

سیرجان  جدید  مسافربری  تعاونی  مقابل  فارس  خلیج  بلوار 
شهرداری  همراهی  و  کمک  با  آن  محوطه  که  شد  ساخته 
می باشد. شهرداری  عهده  بر  هم  آن  نظافت  کار  و   بود 

داری  که  سیرجان  بار  تره  و  میوه  میدان  است  ذکر  به  الزم 
به مساحت 5 هکتار در  زمینی  و در  است  حدودا 7۰ غرفه 
اتحادیه  و  شد  گذاشته  مزایده  به  بندرعباس  جاده  ابتدای 
و  شد  مزایده  برنده  سیرجان  تره بار  و  میوه   عمده فروشان 
و آسفالت محوطه آن به مساحت ۱️۹۰۰۰ متر مربع به مبلغ 
22۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل دو میلیارد و دویست و هشتاد 

میلیون تومان توسط شهرداری انجام پذیرفته است. 

میدان میوه و تره بار خلیج فارس سیرجان افتتاح شد معاون استاندار کرمان خبر داد

آغاز منع تردد شبانه
 از امشب در استان کرمان

کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
براساس  کرونایی  هوشمند  محدودیت های  کرد:  تاکید 
امشب  از  شبانه  تردد  منع  و  اعمال  بندی شهر ها  رنگ 
خروج  و  ورود  کنترل  همچنین  و  می شود  آغاز  دوباره 
گذشته  مانند  قرمز  و  نارنجی  شهر های  در  حودرو ها 

اعمال می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان تاکید 
رنگ  براساس  کرونایی  هوشمند  محدودیت های  کرد: 
بندی شهر ها اعمال و منع تردد شبانه از امشب دوباره 
آغاز می شود و همچنین کنترل ورود و خروج حودرو ها 

در شهر های نارنجی و قرمز مانند گذشته اعمال شود.
در  خردادماه   ۳۰ امروز  ظهر  بصیری«  »محمدصادق 
استان  کرونای  با  مقابله  ستاد  جلسه  یکمین  و  هشتاد 
کرمان گفت: استان های جنوبی و شرقی کشور وضعیت 
شکننده ای دارند و 22 شهر در کشور در وضعیت قرمز 

کرونایی قرار دارند.
و  نهم  پایه  آموزان  دانش  آزمون های  اینکه  بیان  با  وی 
به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت ۹۰ درصد  با  دوازدهم 
بهداشت  اظهار کرد: طبق اطالعیه وزارت  پایان رسید، 
انار،  فاریاب،  ارزوئیه،  شهرستان های  گذشته  روز  از 
ریگان، کوهبنان، راور، رابر، فهرج، نرماشیر در وضعیت 
و  کهنوج  جنوب،  رودبار  و شهرستان های  کرونایی  زرد 
مابقی  و  )قرمز(  کرونایی  پرخطر  وضعیت  در  منوجان 

شهرستان ها در وضعیت نارنجی قرار گرفته اند.
از  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استان  شهرستان های  از  برخی  کرونایی  وضعیت  تغییر 
سخن به میان آورد و تصریح کرد: شهرستان های بم و 
نارنجی  به وضعیت  زرد  از وضعیت  متاسفانه  قلعه گنج 
اند  شده  تبدیل  زرد  به  نارنجی  از  فاریاب  شهرستان  و 
تغییر  گذشته  هفته  دو  این  در  شهرستان ها  مابقی  و 

محسوسی نداشته اند.
کرونایی  هوشمند  محدودیت های  کرد:  تاکید  وی 
شبانه  تردد  منع  و  اعمال  شهر ها  بندی  رنگ  براساس 
کنترل  باید  همچنین  و  می شود  آغاز  دوباره  امشب  از 
ورود و خروج خودرو ها در شهر های نارنجی و قرمز مانند 

گذشته اعمال شود.

    خبر

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  

دفتر اصلی شرکت سالمت محور حرکت در کرمان، جهت اعطای نمایندگی در سیرجان نماینده ی فعال  می پذیرد تلفن: 6091 679 0936

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1400/03/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/04/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/04/13
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/04/14 

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 تامین 25 دستگاه خودروی 
سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه
)شرح مختصر:تامین 25 دستگاه  شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه( به 

شماره 2000005674000043 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


