ستادهای بحران

شهرستانها آمادگی
کامل داشته باشند

برنا :علی زینیوند در ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان با
حضور رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در شهرستان بم با اشاره به وضعیت فرونشست زمین در استان
گفت :گزارشی در این رابطه به رئیس جمهور خواهیم داد و وضعیت هشداری استان را اعالم میکنیم.
وی بیان کرد :حل این معضل به اعتبار ،ضمانت اجرا و وسیله ،ساختار جدی و بررسی دقیق نیاز دارد.
استاندار کرمان گفت :برداشت بیرویه آب اصل مشکل فرونشست زمین است ،سند سازگاری با کم
آبی استان تدوین شده و کرمان در این زمینه از استانهای پیشروی کشور است.
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شهر

شماره 676
 8دی1400

اقدامات گهرزمین ستودنی است

در همایش ملی زلزله و تبعات اجتماعی از اقدامات گهرزمین تجلیل شد .به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین
همایش ملی زلزله و تبعات اجتماعی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بحران کشور ،معاون وزیر راه و شهرسازی ،استاندار کرمان ،معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی شرکت گهرزمین و جمعی از مسووالن کشوری و استانی در سالن پرستو ارگ جدید بم برگزار شد .این همایش بمناسبت
فرارسیدن سالروز زلزله بم و روز ایمنی در برابر زلزله برگزار شد .در این همایش از شرکت سنگ آهن گهرزمین بواسطه همکاری این مجموعه با
هالل احمر در راستای مسوولیت های اجتماعی از جمله ساخت مرکز توانبخشی منوجان و کمک های بالعوض تجلیل شد.

خبر

شهردار سیرجان خبر داد:

اجرای پاکسازی و الیروبی جوی های سطح شهر
️شهردار سیرجان از اجرای طرح الیروبی انهار روباز،
روبسته و پلهای عرضی در راستای آمادگی برای
بارشها و نزوالت جوی احتمالی خبر داد.
️به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان،
علیاکبر کریمیپور با بیان این مطلب گفت :با توجه به
پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر آغاز بارشهای
شدید باران در هفته جاری و تمهیدات ستاد مدیریت
بحران شهرستان سیرجان ،طرح الیروبی و پاکسازی
جویها و کانالهای هدایت آبهای سطحی با هدف

روانسازی ،دفع پسابها ،جلوگیری از بوی نامطبوع و
همچنین پیشگیری از آبگرفتگی معابر و بروز اختالل در
تردد شهروندان هنگام بارشهای فصلی و نیز هدایت
آبهای سطحی بر روی شبکه انهار ،همانند سالهای
گذشته در حوزه شهرداریهای مناطق یک و دو در
حال اجرا است️.
وی با تاکید بر اینکه پاکیزه نگهداشتن سیمای
شهری عالوه بر تالشهای شبانهروزی عوامل شهرداری
سیرجان ،نیازمند همکاری شهروندان است ،تصریح

در راستای رفع موانع تولید برگزار شد:

بازدید مسووالن شهرستان
از دو واحد تولیدی

کرد :یکی از دالیل آبگرفتگی انهار و معابر
سطح شهر ،رعایت نکردن نظافت توسط
برخی از شهروندان است؛ چرا که گاهی
مشاهده میشود زباله و پسماند توسط
برخی شهروندان در معابر ،جویها و انهار
رها شده و این امر باعث آبگرفتگی کانالها
در زمان بارندگی و ایجاد محیطی نامناسب
برای تکثیر انواع حشرات و حیوانات موذی
و انتشار عوامل بیماریزا میشود.

جوابیه موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر

در کوچه پس کوچه های شهر افتخار خدمت داریم

در پاسخ به درج مطلب شماره اخیر آن نشریه وزین
تحت عنوان معراج اندیشه در کوچه پس کوچه های
روزمرگی مؤسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه گل
گهر همراه با تقدیم کتاب خالصه عملکرد هفت ساله
این مؤسسه ،چند خطی از روزمرگی هایش را جهت
استحضار مردم شریف و نجیب سیرجان به رشته
تحریر درمی آورد و در صورت همراهی و همکاری
مدیریت محترم آن نشریه در شماره های بعد آمادگی
دارد تا با خبرنگاران آن نشریه و سایر نشریات و
پایگاه های خبری سیرجان در کوچه پس کوچه
های شهر همراه شود و پای صحبت مخاطبان این
مؤسسه بنشیند و گزارشهای مبسوطی را از اقدامات و
فعالیتهایگوناگونمنتشرنماید.
مؤسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه گل گهر از
سال ۱۳۹۲آغاز به کارکرده است و در آخرین تغییرات
ساختاری در حوزه های خانواده و سبک زندگی
اسالمی ،هنر و ادبیات  ،کارآفرینی و مهارت آموزی،
مسوولیت اجتماعی ،آموزه های دینی و فرهنگ
پایداری ،اندیشکده فرهنگی و فضای مجازی و تولید
محتوا ،افتخار ارائه خدمات فرهنگی به شهروندان
سیرجانی با به کارگیری نخبگان و فرهیختگان

شهرستانی ،استانی و ملی را دارد.
(رزومه و گزارش برخی از این نخبگان در کتاب
پیوست آمده است) در راستای توجه به مخاطبان و
بهره گیری از افکار و نظرات آحاد افراد جامعه؛ این
مؤسسه باشگاه مخاطبان خود را راه اندازی کرد که
اینک با بیش از ده هزار نفر عضو ،جمع کثیری از
دوستداران و عالقه مندان به حوزه های فرهنگی و
اجتماعی را با خود همراه کرده است.عمده فعالیتهای
این مؤسسه ،توجه به حوزه آموزش و مربی پروری
بوده است .به طوری که از سال  ۹۲تاکنون بیش از
 ۱۳۷۵عنوان کارگاه و دوره آموزشی مختلف برگزار
شده و عالوه برآن بیش از  ۴۵۰۰عنوان جلسه و
نشست با حضور اساتید برجسته استانی و کشوری
و بیش از  ۱۰۰عنوان همایش و گردهمایی و تجلیل
از فعاالن عرصه فرهنگ و هنر برگزار شده که گواهی
است بر گستردگی فعالیتهای مؤسسه معراج اندیشه
گل گهر .در کنار این موارد ،برگزاری جشن ها و برنامه
های آیینی و ملی چون شبهای خاطره ،محافل قرآنی،
شب شعر ،قصه گویی و ...حاوی آمار قابل توجهی
است.
یک اقدام قابل توجه دیگر که از سوی مؤسسه در این

سالها انجام شده ،برپایی  6نمایشگاه کتاب با حضور
ناشران برجسته کشوری در متن جشنواره فرهنگی
گل گهر می باشد .همچنین فعالیتهای گسترده و قابل
توجهی در راستای انجام پژوهشها و مطالعات فرهنگی
کاربردی با تحقق  ۱۱پژوهش انجام شده و یک
پژوهش در دست تألیف از جمله این اقدامات است.
عالوه بر این ،تدوین  ۸کتاب و کتابچه؛  ۳۰عنوان
نشر یه و انتشار تنها نشریه تخصصی کودک و نوجوان
در جنوب شرق کشور از افتخارات مؤسسه می باشد.
مؤسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر در انجام
این فعالیتها با تشکیل گروه های هم اندیشی ،تالش
کرده تا در توسعه اهداف فرهنگی خود از نظرات
نخبگان ،فرهیختگان و صاحب نظران شهرستان
حداکثر استفاده را بنماید .شایان ذکر است برنامه
ریزی و طراحی فعالیتهای مؤسسه از سال قبل انجام
می شود و بر اساس نظر کارشناسانی که به عنوان
گروه هم اندیشی هر کانون در کنار ما هستند ،به
صورت مدون طراحی و اجرایی میگردد .برگزار ی
 ۷دوره جشنواره سااالنه موسسه فرهنگی هنری گل
گهر ،به عنوان بزرگ ترین رویداد فرهنگی و هنری
شهرستان با همکاری بیش از  500نفر از نخبگان

خبــر

فرهنگی و اجتماعی ،نقطه عطفی است در فعالیت
های این مؤسسه که هرساله جمع کثیری از عالقه
مندان حوزه فرهنگ را گرد هم می آورد و آمارهایی
مانند  ۱۱۴هزار و  ۹۱هزار بازدید کننده از جشنواره
های پنجم و ششم از افتخارات مؤسسه در این دوره
هاست.
اما در دوران کرونا که اکثر فعالیت های فرهنگی
سراسر کشور در رکورد فرو رفته بود ،مؤسسه معراج
اندیشه گل گهر بدون هیچ وقفه ای و حتی بیش
از پیش ،فعالیت های خود را ادامه داد و در بستر
فضای مجاز ی ،ضمن تولید محتواهای گوناگون و
ایجاد زیرساخت های ارتباطی-آموزشی؛ به برگزاری
نشست ها و دوره های آموزشی پرداخت و فرصتهایی
برای مؤسساتی فراهم آورد که همه نهادها و سازمان
های ذیربط آنها را به فراموشی سپرده بودند .برگزاری
هفتمین جشنواره فرهنگی هنری در بستر فضای
مجازی با  ۱۰۴۸۸دقیقه برنامه تولیدی و ۱۸۷۴
عنوان محتوای مختلف تولید شده توسط هنرمندان
و برنامه سازان بومی از این اقدامات است .همچنین
در دوران کرونا با برگزاری  ۵۰6۳نفر ساعت کالس
آموزشی ۴۸۲۱ ،نفرساعت دوره و کارگاه آموزشی ،

۲۰۹نفرساعت جلسه هم اندیشی با شرکت
۱۴6۰۵کاربر و از همه مهم تر با طراحی اپلیکیشن
تخصصی فرهنگی-هنری اجتماعی افتخار همراهی و
خدمت به شهروندان عزیز را در دوران سخت کرونا
داشته ایم .گزارشات و آمارهای دریافتی از فعالیت
های سال جاری حاکی از همراهی  ۱۸۸۵۷۲نفر از
شهروندان در برنامه های این مؤسسه تا پایان آبان ماه
می باشد که خود دلیل دیگری بر افتخار خدمتگزاری
به مردم شریف سیرجان می باشد .در عین حال
معتقدیم برای ایجاد یک جامعه آرمانی هر آنچه تالش
و کوشش نموده ایم بایستی صد چندان شود و امید
است در کنار حرکت قابل تحسین شرکت معدنی و
صنعتی گل گهر به عنوان دستگاه سیاستگذار عالی
مؤسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه ،سایر شرکتها
نیز در این زمینه به مسوولیت اجتماعی خود عمل
نمایند تا سیرجان بتواند در کنار موفقیتهای صنعتی
و اقتصادی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی پیشرو
و پیشتاز باشد .در پایان ،مجددا ً روابط عمومی این
مؤسسه آمادگی خود را جهت ارائه توضیحات کامل
و مبسوط برای اهالی رسانه و عزیزان خبرنگار اعالم
می دارد.

م
ن
سک
آگهی تجدیداول زمایده  17قطعه زمین با کارربی و ی

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ،معدن و تجارت
شهرستان سیرجان ،سه شنبه ۷دی ماه  ،مسوولین
شهرستان به منظور تسهیل و رفع موانع تولیدکنندگان،
از دو واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی بازدید
کردند .این جلسه که با حضور حسینی امام جمعه
شهرستان ،سهراب بهاادینی فرماندار ویژه شهرستان
،اقای پیشبین رییس دفتر نماینده ،غالمعباس عرب
پور سرپرست اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان و
جمعی از مدیران و روسای ادارات برگزار شد ،مشکالت
واحدهای تولیدی در دستور بررسی و اقدام قرار گرفت.
غالمعباس عربپور سرپرست اداره صنعت ،معدن ،وتجارت
و دبیر کارگروه رفع موانع تولید شهرستان سیرجان
ضمن تقدیر از مسووالن حاضر در این بازدید عنوان کرد:
برگزاری جلسات کارگروه رفع موانع تولید در محل
کارخانه ها و کارگاه ها و همچنین بازدید نزدیک
مسوولین از واحدهای صنعتی و دیدار با سرمایه گذاران
و کارآفرینان عالوه بر آشنایی بیشتر با این واحدها باعث
می شود حل مشکالت این واحدها با سرعت بیشتری
صورت بگیرد.
از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از  80مصوبه
کارگروه رفع موانع تولید شهرستان اجرایی شده که
عمده آنها مصوباتی است که در جلسات رفع موانع
حضوری و در محل واحدهای صنعتی مقرر گردیده اند.
در این جلسه مسوولین از کارخانه (صنایع مفتول
بکسل پارس ) و (شرکت تعاونی فوالد نورد کوه) بازدید
و مصوباتی در خصوص حل مشکالت امضاء جمع حاضر
رسید.
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واقع رد استان رکمان شهرستان سیرجان ،شهر نجف شهر

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد  17قطعه زمین با کاربری مسکونی و با مشخصات ذکر شده در جدول ذیل واقع در شهرستان سیرجان را از طریق برگزاری مزایده کتبی عمومی به
فروش برساند .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده با مراجعه حضوری به بنیاد مسکن شهرستان سیرجان با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی اقدام نمایند .و برای هماهنگی
و پرداخت هزینه اسناد و بازدید از نقشه ها و موقعیت قطعات مذکور و سایر شرایط مزایده در تاریخ های مشخص شده به بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سیرجان واقع در بلوار سیدجمال الدین
اسدآبادی مراجعه نمایند .در ضمن متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 42302002 :بنیاد مسکن شهرستان سیرجان ( آقای مهندس سعیدی) تماس حاصل نمایند.
-1نوع فراخوان :مزایده عمومی کتبی اراضی به شرح جدول ذیل
-2زمان دریافت اسناد :از ساعت  10صبح روز چهارشنبه  1400/10/08تا ساعت  14روز شنبه 1400/10/18
-3محل دریافت اسناد :بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سیرجان به آدرس فوق
 -4آخرین مهلت ارائه پیشنهادات :ساعت  14روز سه شنبه  1400/10/28و محل تحویل بنیاد مسکن سیرجان
 -5زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت :روز پنجشنبه مورخ  1400/10/30بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان دفتر معاون پشتیبانی
ردیف

شهرستان

محل وقوع ملک

شماره قطعه

مساحت قطعه
(متر مربع)

قیمت پایه کل قطعه(ريال)

شماره مزایده

ردیف

شهرستان

محل وقوع ملک

شماره قطعه

مساحت قطعه
(متر مربع)

قیمت پایه کل قطعه(ريال)

شماره مزایده

1

سیرجان

نجف شهر فاز 1

314a

360

10/000/584/000

1400/3

11

سیرجان

نجف شهر فاز 3

256

275

7/003/406/168

1400/3

2

سیرجان

نجف شهر فاز 2

460

192/6

7/000/162/560

1400/3

12

سیرجان

نجف شهر فاز 3

80

270

6/100/380/000

1400/3

3

سیرجان

نجف شهر فاز 2

413

300/98

8/000/168/792

1400/3

13

سیرجان

نجف شهر فاز 4

45

200

7/480/080/000

1400/3

4

سیرجان

نجف شهر فاز 2

302

360

12/000/528/000

1400/3

14

سیرجان

نجف شهر فاز 5

394

200

7/299/600/000

1400/3

5

سیرجان

نجف شهر فاز 2

147

347/45

9/000/310/055

1400/3

15

سیرجان

نجف شهر فاز 5

292a

171/8

5/999/926/020

1400/3

6

سیرجان

نجف شهر فاز 2

633

193/25

6/000/141/950

1400/3

16

سیرجان

نجف شهر فاز 5

288

337/84

8/000/051/796

1400/3

7

سیرجان

نجف شهر فاز 2

635a

281/75

8/000/940/025

1400/3

17

سیرجان

نجف شهر فاز 5

116

197/76

6/900/241/920

1400/3

8

سیرجان

نجف شهر فاز 2

451b

173/77

6/800/245/672

1400/3

9

سیرجان

نجف شهر فاز 3

339

251/24

6/500/081/280

1400/3

10

سیرجان

نجف شهر فاز 3

292

250

6/700/375/000

1400/3

م
عم
روابط ومی بنیاد سکن انقالب اسالمی استان رکمان

