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واکسن کرونا

رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت« :تقریبا چهار هفته از
زمانی که وزارت بهداشت توصیه کرد همۀ افراد باالی  ۱۸سالی که شش ماه از نوبت قبلی دریافت
واکسنشان گذشته ،برای دریافت دوز یادآور اقدام کنند ،گذشته است ،اما در عمل مشاهدات ما
نشان میدهد افزایش سرعت واکسیناسیون بسیار محدود بوده است و اصال به وضعیت مطلوب
نرسیدیم».سیدحسن زهرایی ادامه داد« :قبل از این توصیه ،سرعت واکسیناسیون روزانۀ ما
تقریبا حدود  ۲۵تا  ۳۰هزار نفر بود که االن به حدود  ۱۰۰هزار نفر رسیده است .البته بیش از
دو هفته است که این عدد هم تقریبا ثابت مانده است».
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صفحه 3
خیابانها آسفالت
رییس فرودگاه سیرجان در گفتگو با سخن تازه؛

فرودگاه سيرجان قابلیت پذیرش پروازهای بیشتر را دارد

میرحسینی
گروه شهر
ساره

فرودگاه سيرجان رتبه  24را در کشور دارد در بين
شهرهاي استان کرمان هم در رتبه دوم بعد از کرمان
قرار دارد و ساير شهرستانها با فاصلهي زياد بعد
از سيرجان قرار دارند .محمد موساييپور رييس
فرودگاه سيرجان بر این اصل اعتقاد دارد فرودگاه
سيرجان قابلیت پذیرش پروازهای بیشتر را دارد
ولی اگر آژانسهاي هواپيمايي در سيرجان همکاري
ميکردند ميتوانستند پروازهای بیشتری را هم راه
بياندازند .موساييپور که بیش از  10سال از حضورش
در سیرجان میگذرد يکي از قديميترين روساي
ادارات سيرجان است با وی به گفتگو نشستیم که
در ادامه می خوانید:
چرا فرودگاه سيرجان فقط پرواز تهران را دارد و
ساير شهرها را به مجموعه پروازيتان اضافه نميکنيد
و آیا فکر راهاندازي پروازهاي جدید نيستيد؟
چون متقاضی برای پرواز تهران زیاد است ،برای سایر
شهرها هر کدام از شرکتهای هواپیمایی که در هر ساعت
از شبانه روز درخواست پرواز داشته باشند ما آمادگی
همکاری را داریم میتوان گفت شرکتها محدودیتهایی
دارند و آژانسها متاسفانه پیگیریهای الزم را انجام
نمیدهند تا پروازی اضافه کنند .ولی ما همچنان آماده
پذیرش پروازهای بیشتر هستیم .
چرا خودتان با آژانسها صحبت نمی کنید چون
اين اتفاق به نفع آنها هم هست؟
با آژانسهاي هواپيمايي سيرجان تا بحال چندین بار حتی
در فرمانداری جلسه داشتيم ،مدیران آژانسها تفاهم
کردند در آن جلسات همهشان قول ميدهند ولي از جلسه
که بيرون ميروند همه چيز را فراموش ميکنند .باید گفت
اصال آژانسها همکاری نمیکنند حتی برخی آژانسها در
سیرجان برای کرمان بلیط صادر میکنند.
متاسفانه آژانسها در سیرجان فعال نیستند و با هم
هماهنگی ندارند تالشی برای افزایش پروازها نمیکنند
با توجه به اینکه فرودگاه سیرجان سیستم روشنایی در
شب را برای پروازها دارد متاسفانه در این مورد ضعف
آژانسها را داریم.

آیا فرودگاه سیرجان پذیرش پروازهای
بیشتری را دارد؟
باید بگویم شرکت سامان که کار هندلینگ را در
فرودگاه مهرآباد و کرمان انجام می دهد االن در
سیرجان خدمات هندلینگ را به فرودگاه سیرجان ارائه
می دهد که این نشان می دهد فرودگاه سیرجان ظرفیت
پذیرش بیشتری برای پرواز را دارد که همت آژانشهای
مسافرتی سیرجان را می طلبد که در هر زمان از شبانه
روز به هر نقطه پرواز را هماهنگ کنند ما آمادگی داریم .
کدام شرکتهای هواپیمایی در فرودگاه
سیرجان فعال هستند؟
در حال حاضر شرکتهای ماهان و آسمان پرواز دارند .
چرا پرواز زاگرس کنسل شد؟
هواپیمایی زاگرس چون چاتر کننده داشت تصمیم
گرفتند پروازشان را کنسل کنند از نظر ما پرواز مشکلی
نداشت.
شرکت زاگرس چه مدت در سيرجان بود؟
پرواز زاگرس حدود سه ماه بيشتر دوام نداشت اما پرواز
آسمان نزدیک به شش سال است که در فرودگاه سیرجان
انجام می شود.
بسياري معتقدند در سيرجان شرکت ماهان
اجازه نميدهد ساير شرکتهاي هواپيمايي پای کار
بيايند نظر شما چیست؟
نه اين را قبول ندارم ،من با اطالع دقيق به شما ميگويم
که در بحث مسافرت هاي هوايي شايد در بعضي از شهرها
که تقاضا خيلي زياد باشد ماهان پروازهايش با برنامه ریزی
و منظم است يعني مسافر می تواند براي يکماه آينده بليط
تهيه کنند ،حال حاضر برخی اوقات بلیطهای هواپیمایی
آسمان از ماهان هم گرانتر است شرکتهای هواپیمایی
چون قیمتهای شناور دارند این رقابت برای آنها وجود

دارد.
برخی همشهریان نظرشان این است هواپيماي
سيرجان يک هواپيماي فرسوده و غيراستاندارد و با
قدمت باالست؟
این تضور کامال غلط است ،اينکه ميگويند اتوبوس
سيرجان ،فکر ميکنند هواپيما هم همين جور است،
هواپيمايي که به سيرجان ميآيد قبلش مثال از مشهد،

آژانسها متاسفانه پیگیریهای الزم را انجام
نمیدهند تا پروازی اضافه کنند .ولی ما همچنان آماده
پذیرش پروازهای بیشتر هستیم .
شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل باال بودن دمای
هوا تصمیم می گیرد بار مسافر را با هواپیمای دیگری
انتقال دهد این تخلف بود و باید اطالع رسانی قبال به
مسافر انجام می شد اما به هر حال این تخلفشان را
تذکر داریم و خودشان هم متوجه این تخلف شدند.

کيش ،شیراز و  ....آمده است و اين هواپيما فقط متعلق
به سيرجان نيست که فقط دراين مسير برود و برگردد.
تمام کشور را دارد دور ميزند يعني در همه جاي کشور
هواپيماها همينجوري هستند.
هيچ هواپيمايي در صورت داشتن حتی یک درصد
مشکل فنی و ایمنی اجازه پرواز ندارد حتی کادر پرواز هم
اصال سوار این هواپیما نمی شوند قبل از پرواز تيمهاي
مختلف که شامل :خلبان ،مهندس پرواز و ...هستند زماني
ميخواهند هواپيما را قبل از پرواز تحويل بگيرند ،تمام
نکات فني و استانداردها را چک ميکنند و حتي اگر يک
مورد نقص فني باشد پرواز انجام نميشود .اگر پروازی
مشکلی فنی داشته باشد بالفاصله برگشت انجام می شود
و حتی پرواز لغو می شود.
در فرودگاه سيرجان هم تيمهاي تخصصي وجود
دارد؟
بله تيم تخصصي فني شرکت هواپيمايي تیم تعمیرات و
فیشنان در سیرجان مستقر هستند و اگر مشکلی پیش
بیاید سریعا آنرا برطرف می کنند .
آیا در فرودگاه سيرجان باالبر براي افراد بیمار و

ويلچري وجود دارد؟ بله یک دستگاه رمپ بردینگ در
فرودگاه وجود دارد که بدون پله از طریق رمپ وارد
هواپیما می شود و مسافر با هماهنگی قبلی می تواند از
این سرویس استفاده کند.
عليرغم دوبانده شدن و روشنایی جاده فرودگاه
باز هم مشکالتی دارد چرا اقدامی انجام نمی شود؟
در تمام شهرهای بهترین و زیباترین جادهها را برای
فرودگاه در نظر می گیرند اما در سیرجان بعد از مذاکرات
و نامه نگاریهای فراوان روشنایی این جاده انجام شد اما
هنوز هم زیبایی ندارد و باید از این وضع بیرون بیاید .
از اتفاقی که در چند روز گذشته برای هواپیمای
سیرجان -تهران افتاد بفرمایید؟
در ابتدا باید بگویم شرایط هواپیمایی که داری نقص فنی
است دو حالت دارد یکی اینکه نقص فنی عادی است و
دیگری فرود اضطراری .که هواپیما چند دقیقه بعد از بلند
شدن دچار نقص فنی شد ولی خلبان فرود اضطراری اعالم
نکرد در شرایط عادی برگشت .و بعد از فرود بالفاصله
مسافران پیاده و پرواز بعد از برطرف شدن نقص صبح روز
بعد انجام شد.
آیا فرودگاه هر لحظه آمادگی این را دارد که
پروازی انجام شود؟
بله ما فرودگاه را در تمامی ساعات شبانه روز آماده داریم
که هر پروازی قرار باشد انجام شود و هماهنگ شود انجام
شود مثال تیمهای فوتبالی هر زمان پرواز داشته باشد
ما آماده پرواز هستیم .ما در حوزه کاری خودمان اماده
هستیم.
چند روز قبل هواپیمایی آسمان پرواز تهران بار
مسافر را با مسافر نبرد و باعث سرگردانی مسافران
در فرودگاه تهران شد مسوولین هواپیمایی آسمان
چه دلیلی برای این کار داشتند؟
شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل باال بودن دمای هوا
تصمیم می گیرد بار مسافر را با هواپیمای دیگری انتقال
دهد این تخلف بود و باید اطالع رسانی قبال به مسافر
انجام می شد که مسافر تصمیم می گرفت اگر بارش نرود
خودش هم نرود اما به هر حال این تخلفشان را تذکر داریم
و خودشان هم متوجه این تخلف شدند و در اسرع وقت بار
مسافر را به مقصد رساندند.

یک قطعه زمیـــن به مساحت  14200متر مربـــع

خـــارج از محدوده و فاقـد کاربــــری واقع در

اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر (محدوده جاده شماره)2

انتـــهای شهرک صنعتــی شماره یک سیرجـــان

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر
منطقه گل گهر (محدوده جاده شماره )2را به شرکتهای پیمانکاری ذیصالح دارای حداقل رتبه  4زیر گروه انرژی یا رتبه
 4رسته ی تجهیزات و تاسیسات دارای سوابق انجام کار مرتبط واگذار نماید .لذا از متقاضیــان دعوت به عمل میآیــد جهت
اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1401/05/11به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.irمراجعه نمایند.

بر اساس قیمت پایــه کارشناســـی به صورت مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ( )setadiran.irاقدام نماید.

_1آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1401/05/23

شمـــــــاره مزایــــــــــده 2 0 0 1 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 1 :

_2شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

_3سپرده شرکت در مناقصه 14،205،946،359 :ریال

تاریـــــخ انتشـــــار آگهــــــی 1401/05/12 :ساعــــت 16:00

_4هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

مهلت دریافت اسناد مزایده 1401/05/12 :الی  1401/05/26ساعت 14:00

_5تاریخ بازدید از پروژه  :مورخ 1401/05/19

تاریـــخ بازدیــــــــــد 1401/05/12 :الــــــــی 1401/06/05

_6کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

مهلت ارسال پیشنهــــاد 1401/05/12 :الی  1401/06/06ساعت 14:00

_7محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان کیلومتر  ۵0جاده محور سیرجان _شیراز ،شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

تاریــــــخ بازگشایــــــی 1401/06/07 :ساعـــــــــت 13:30

ساختمانهای هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك ( ۵شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر)

_8تلفن جهت هر نوع هماهنگی 09131420642 :آقای بلوردی (به غیر از ایام تعطیل)

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

دستگاه های بــازی و سرگرمی مستقر در پـارک های سطح شهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی خدمات(شرح مختصر؛ اجاره محل
نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در پارکهای سطح شهر)
به شماره  5001005674000010را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده 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

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

تاریخ انتشار مزایده در سامانه :تاریخ  1401/05/12می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  12:00روز پنج شنبه تاریخ 1401/05/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  12:00روز یک شنبـه تاریخ 1401/05/30
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  12:30روز دوشنبــه تاریخ 1401/05/31

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،حوزه معاونت خدمات شهر
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
سی
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری رجان
تلفن)034( 4233 8102 :

تجدید مزایده شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل نصب

تاریـــــخ اعالم بـه برنـــــــده 1401/06/08 :ساعــــــت 12:00
ردیف

مساحت (مترمربع)

قیمت هر متر مربع (ریال)

قیمت کل (ریال)

مبلغ سپرده(ریال)

1

14200

14/000/000

198/800/000/000

9/940/000/000

آگهــی مزایــده شهـرداری سیرجـان ( نوبت اول )

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛

شرایط شرکت در مزایده:

-1سپرده شرکت در مزایده باید به صورت فیش واریز به حساب  3100003361004بانک ملی شعبه مقداد سیرجان
و یا بصورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.
-2برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و
دریافت اسناد مزایده (ودیعه) ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
-3کلیه اطالعات ملک شامل مشخصات ،شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

-4عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی( توکن) با شماره های ذیل تماس
حاصل نمایند .مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه021-41934 :
-5اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

