
2
شماره 718

25 آبان1401 خبر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان امروز اظهار کرد: از ۹۶ هکتار سطح زیر کشت 
زعفران حدود ۱۳۰کیلوگرم محصول خشک زعفران تولید و روانه  ی بازار می شود و امسال 

هم با شرایط مناسب افزایش ۲۷ درصدی محصول را نسبت به سال گذشته داریم.
 اکبر محمودآبادی افزود : برداشت زعفران یک ماه ادامه دارد و طی این مدت ۲۰ هزار 
نفر روز کارگر مشغول به کار می شوند. حسین ایرانمنش گفت:  کاشت این محصول زمینه 
اشتغال را برای حدود ۲۰۰ نفر روز برای هر هکتار ایجاد کرده است و هر کیلو گل زعفران 

۱۲۰هزار تومان برای هر خانواده درآمدزایی دارد.   

آغاز برداشت
 زعفران از

 مزارع سیرجان

خبــر
۴۱۴۱ درصد پرونده های شورای حل اختالف سیرجان منهی به سازش شده اند درصد پرونده های شورای حل اختالف سیرجان منهی به سازش شده اند

ابتدای سال تاکنون ۴۱ درصد پرونده های قابل صلح در شورا های حل  رییس دادگستری شهرستان سیرجان گفت:از 
اختالف سیرجان منتهی به صلح وسازش شده اند.حجت االسالم  محمود محمدی گفت: در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ در شورای 
حل اختالف شهرستان سیرجان از ۱۱ هزارو ۹۶۴ فقره پرونده وارده، تعداد ۱۱ هزارو ۷۵۱ فقره پرونده مختومه شده است.

این مقام قضایی اعالم کرد: به مناسبت سالروز تاسیس شورا های حل اختالف مقامات قضایی شهرستان با همراهی رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان از شعب شورا های حل اختالف سیرجان بازدید کردند.   

دادستان عمومی و انقالب کرمان که بر 
رسالت رسانه ها در تامین منفعت عمومی 
تاکید کرد گفت: به طور نمونه رسانه ها در 
ظرفیت های  به  توجه  با  می توانند  استان 
معدنی، زمینه ای فراهم آورند که گردش 
مالی شرکت های بزرگ اقتصادی و منافع 
به  معدنی  های  فعالیت  از  قانونی حاصل 

استان بازگردد.
هیات  اعضای  دیدار  در  بخشی  مهدی 
مدیره خانه مطبوعات استان افزود: تحقق 
جامعه شفاف از آرمان های دستگاه قضایی 
و رسانه ها؛ لذا اگر رسانه ها کمک کنند که 
بروز  از  جامعه شفاف در استان محقق و 
شود،  جلوگیری  اداری  و  مالی  فسادهای 
می توانیم الگویی در این زمینه به کشور 

ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه باید بر مبنای مصلحت 
عمومی در حوزه رسانه اقدام شود افزود: 
در  را  استان  ارتقای  هدف  رسانه ها  اگر 
اجتماعی، فرهنگی  اقتصادی،  حوزه های 
و غیره دنبال کنند، بدون شک در تمامی 
این حوزه ها موفقیت های بزرگی حاصل 

خواهد شد.
فعالیت های  اینکه  بر  تاکید  با  بخشی 
جناحی و نگاه نفع فردی به رسانه موجب 
تضییع حقوق مردم می شود، تاکید کرد: 
ها،  رسانه  اصلی  هدف  رود  می  انتظار 
تامین منفعت عمومی مردم باشد و مردم 
از قلم، بیان و توانایی رسانه ها بهره مند 

شوند.
را  رسانه ها  بحق  گری  مطالبه  بخشی، 
مورد تاکید قرار داد و گفت: توقع می رود 

رسانه ها در چارچوب قانون، حقوق عموم 
مطبوعات  زیرا  کنند  مطالبه  را  مردم 
از  قانونمند  گری  مطالبه  با  می توانند 
تکریم  زمینه  اجرایی،  دستگاه های 
فراهم  را  قضایی  دستگاه  در  مراجعان 
ها جلوگیری  نارضایتی  بروز  از  و  بیاورند 

کنند.
ها  رسانه  رود  می  انتظار  گفت:  وی 
منفعت  ارتقای  هدف  با  سازنده  انتقادات 
مردم، روشنگری در بحران ها، پیشگیری 
یابی و  بر مبنای ریشه  بروز بحران ها  از 
علت یابی ها و توسعه دانش حقوقی مردم 
به  ها  پرونده  ورودی  کاهش  منظور  به 

دستگاه قضایی را مد نظر قرار دهند.
استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
و حرفه  ای  اخالقی  رعایت حدود  کرمان، 

در رسانه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
حداکثری  و  فعال  مشارکت  به  تشویق 
های  حوزه  در  نخبگان  بویژه  مردم 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... از دیگر 
ماموریت های رسانه هاست که در نهایت 
برای  عمومی  همکاری  توسعه  به  منجر 

ایجاد جامعه پیشرفته خواهد شد.
استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
وفاق  برای تحقق  کرمان، کمک رسانه ها 
و  جناح ها  گروه ها،  بین  در  همدلی  و 
مذاهب را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: 
امنیت  جامعه،  در  تفرقه  بروز  صورت  در 
به  آن  و ضرر  دار می شود  جامعه خدشه 

مردم بر می گردد.
بخشی با اشاره به اینکه در حوزه رسانه 
ها باید از فعالیت های جزیره ای خودداری 

کرد و زمینه تعامل بین مردم و مسئوالن 
را ارتقا داد یادآور شد: در دستگاه قضایی 
هرگونه پرونده قضایی مرتبط با رسانه ها را 
بر مبنای اصالح ذات البین مورد توجه قرار 
داده و تالش می شود بر مبنای سازش این 

موارد حل گردد.
عمومی  روابط  مدیر  امیرمحمدی  حمزه 
کرمان  استان  دادگستری  رسانه  امور  و 
و  رسانه  دوره جشنواره  سه  برگزاری  نیز 
مطبوعات را نمادی از تعامل این دستگاه 
بزودی  که  گفت  و  برشمرد  ها  رسانه  با 
اعالم  نیز  جشنواره  چهارمین  فراخوان 
این نشست مدیرعامل  ادامه  می شود.در 
خانه مطبوعات استان کرمان نیز به بیان 

عملکرد این نهاد پرداخت.

»محرم«  موضوع  با  کتابخوانی  مسابقه 
در  گهرزمین  سنگ آهن  شرکت  توسط 

ایام محرم و صفر برگزار شد.
به  و  محرم  موضوع  با  که  مسابقه  این 
همت شرکت گهرزمین و با همکاری اداره  
اسالمی  تبلیغات  سازمان  و  کتابخانه  ها 
گردید،  برگزار  سیرجان  شهرستان 
»جاذبه های حسینی«  کتاب  از  سواالتی 
که از بیانات مقام معظم رهبری بوده است 
مطرح شد. در این مسابقه به موضوعاتی 
اربعین  و  )س(  زینب  حضرت  چون 

حسینی پرداخته شد.
در این مسابقه که به صورت غیرحضوری 
نفر  هزار   ۶ تعداد  شد؛  برگزار  آنالین  و 
 ۱۶۰۵ تعداد،  این  از  که  شرکت کردند 
نفر از مشارکت کنندگان به همه سؤاالت 

جواب صحیح دادند.
مراسم  در  گزارش  این  اساس  بر 
صبح  امروز  که  مسابقه  این  قرعه کشی 
برگزاری  طی  برگزیدگان  به  شد؛  برگزار 

مراسمی جوایزی همچون ۵ سفر زیارتی 
کربال، ۸ سفر زیارتی مشهدمقدس و ۷۲ 
تومان  هزار   ۵۰۰ مبلغ  به  هدیه  کارت 

اهداء می شود.

گفتنی است این مسابقه به منظور ترویج 
فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح مطالعه 
جوانان و نوجوانان برگزار شد؛ ضمن آنکه 
اینگونه مسابقات فرصتی برای جوانان و 

است  کتابخوانی  و  کتاب  به  عالقه مندان 
عاشورای حسینی  و  مکتب  از  بتوانند  تا 
درس آزادی و زندگی با عزت را بیاموزند.

دادستان عمومی و انقالب کرمان  عنوان کرد:

رسانه ها در چارچوب قانون، حقوق عموم مردم را مطالبه کنند

توسط شرکت سنگ آهن گهرزمین صورت گرفت؛

 برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع »محرم« 

عملیات بازگشایی خیابان بدر آغاز شد
به دنبال انجام عملیات های عمرانی شهرداری در سطح معابر شهری سیرجان صبح امروز 
یکشنبه ۲۲ آبان ماه طرح بازگشایی خیابان بدر شروع شد. این طرح چند سال به صورت 
نیمه کاره رها شده بود اما با حضور شهردار سیرجان و شهردار منطقه ۲ و با هماهنگی 

پرسنل و واحدهای مربوطه ی شهرداری، به مرحله ی اجرایی رسید.
عبدالرضا عامری شهردار منطقه ۲، در این باره گفت: خیابان بدر به صورت بن بست و 
حد فاصل خیابان میرزا رضا و ابن سینا قرار دارد. باتوجه به  حجم ترافیک در خیابان ابن  
سینا و خیابان های مجاور، بازگشایی خیابان بدر می تواند نقش بسزایی در کاهش ترافیک 
شهری در این محدوده داشته باشد؛ لذا با پیگیری های دکتر کریمی پور شهردار سیرجان، 
این طرح با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و اجرای عملیات بهسازی و عمرانی در 

این خیابان منوط به همکاری تعدادی از ساکنان این خیابان می باشد.
با  این خصوص  در  قبال  که  از هماهنگی همشهریان محترمی  تشکر  عامری ضمن 
شهرداری سیرجان مذاکراتی داشته  اند، درخواست کرد در اجرای پروژه نیز همکاری الزم 
را با سازمان عمران شهرداری به عمل آورند تا عملیات بهسازی خیابان بدر بدون وقفه و 

در کوتاه ترین زمان به اتمام برسد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری 
شهرداری سیرجان نیز بیان کرد: طبق دستورالعمل رسیده به سازمان، بایستی در این 
خیابان عملیات بهسازی صورت گیرد و خیابان های ابن سینا، میرزا رضا و بدر بهم وصل 
شود. مجتبی پورخسروانی با اعالم آمادگی کلیه ی نیروها و تجهیزات عمرانی مستقر در 
این خیابان، افزود: جدول گذاری و آسفالت خیابان بدر در دستور کار سازمان عمران و 
بازآفرینی شهری ست و در صورت همکاری ساکنان این محدوده و تخلیه ی منازل مذکور، 

عملیات عمرانی آغاز می شود.

آیین افتتاح درمانگاه شهرداری سیرجان برگزار شد
در اجرای سیاست های مجموعه ی شهرداری و شورای شهر سیرجان و در جهت 
و درمانی در دستور  پزشکی  ارائه ی خدمات مطلوب  پرسنل شهرداری،  کلیه  رفاه 
معاونان  با حضور شهردار،  ماه ۱۴۰۱  آبان   ۲۲ امروز  نتیجه  در  و  گرفت  قرار  کار 
سازمان های مختلف شهرداری، رییس و تنی چند از اعضای شورای اسالمی شهر، 
جمعی از مسئوالن درمانی و دانشکده علوم پزشکی و تعدادی از پزشکان شهرستان، 
درمانگاه شهرداری سیرجان واقع در خیابان شریعتی افتتاح و به بهره برداری رسید.

خدمات قابل ارائه در این درمانگاه شامل خدمات پرستاری و دندان پزشکی، مامایی، 
پزشک عمومی و پزشک متخصص می باشد.

دکتر  همت  به  سیرجان،  شهرداری  درمانگاه  مسئول  حکیمی  مریم  گفته ی  به 
کریمی پور شهردار سیرجان و همکاری شورای اسالمی شهر بودجه قابل توجهی در 
سال ۱۴۰۱ برای این درمانگاه در نظر گرفته شد. همچنین بهتر بحث برون سپاری 

درمانگاه برای ارائه خدمات بهتر در دستور کار قرار گرفت.
وی هزینه های بهسازی، تجهیز ساختمان و خرید تجهیزات این درمانگاه را بالغ بر 
یک میلیارد تومان و هزینه قرارداد برون سپاری تا پایان امسال را ۷۲۱ میلیون تومان 
درمانگاه،  این  افتتاح  آئین  در  ارتباطات شهرداری،  به گزارش مدیریت  اعالم کرد. 
دکتر علی اکبر کریمی پور اعتبارات اختصاص یافته به بخش رفاهیات، مدیریت منابع 
انسانی و هزینه های درمانگاه را نتیجه حمایت و همکاری رییس و اعضای شورای 

اسالمی شهر دانست و از آن ها تشکر کرد.                        
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/09

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/09/10 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

دوربین های نظارتی سطح شهر نجف شهر- )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4080301

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000011  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها   تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  انجام ممیزی، 
برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

ممیزی،  انجام  مختصر؛  عمومی)شرح  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت اطالعـات و ورود اطالعـات در سامانـه شهرسـازی شهـرداری سیرجــان( 
2001005674000166  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:45 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب( 
2001005674000164  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
www  انجام خواهد شد و الزم است  . s e t ad i r an . i r سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستــاد( به آدرس 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/12 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها      تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

CNG فراخوان مزایـــده عمومی یک مرحله ای اجاره جایگاه های
1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس         2-جایگاه واقع در بلوار قائم

3-جایگاه جاده تهران مقابل منطقه ویژه اقتصادی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛ واگذاری منافع جایگاه های 1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس  2-جایگاه 
بهره  منظور  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  مقابل  تهران  جاده  قائم3-جایگاه  بلوار  در  واقع 
سال1401(   CNG فشرده  گاز  های  جایگاه  کلی  و  جزیی  تعمیرات  و  نگهداشت  برداری، 

5001005674000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

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


