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مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره به افزایش 10 برابری مصرف گاز در زمستان 
در بخش های تجاری و خانگی، خواستار صرفه جویی در مصرف گاز شد و گفت: »به ازای هر 
درجه کاهش دما، ۶ درصد در مصرف گاز صرفه  جویی می شود و این سبب می شود حدود 
۵0 تا ۶0 درصد مبلغ گازبهای خانه ها کاهش یابد«. فالح همچنین با بیان این که تعرفه 
گاز صنایع تغییر نکرده است و قرار نیست گاز گران شود، افزود: »تعرفه گاز اماکن تجاری، 

آموزشی، ورزشی، خیریه، دولتی و  کشاورزی از سال 99 تغییر نکرده است«.

 افزایش ۱۰ 
برابری مصرف 
گاز در زمستان

 توزیع و مصرف سم دیازینون مایع و جامد ممنوع است توزیع و مصرف سم دیازینون مایع و جامد ممنوع است
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: »تولید، توزیع و مصرف سم دیازینون با انواع فرموالسیون های 

مایع و جامد از تاریخ 31 شهریورماه سال جاری از سوی سازمان حفظ نباتات ممنوع اعالم شده است«.
ناظمی افزود: »در صورت مشاهدۀ توزیع این سم در داروخانه های گیاه پزشکی، با متخلفین برابر مقررات و موازین قانونی 
برخورد می شود«.سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، وی اظهار کرد: »با توجه به برخی از گزارش ها در خصوص مشاهدۀ 
این سم در تعدادی از داروخانه های گیاه پزشکی، الزم است به کلیۀ بهره برداران یادآوری شود، هرگونه توزیع و مصرف این 

آفت کش ممنوع است«.

خبــر

به  گاز  کنتور  و  علمک  نصب  برای  تقاضا 
ماه های  از  بیشتر  سرما  فصل  در  خصوص 
حالی  در  پروسه  این  اما  است.  سال  دیگر 
اما  انجام شود  بسیار سریع  که می توانست 
در گیر و دار روال اداری و نوبت های طوالنی 
و کمبودها قرار می گیرد و بسیار طوالنی تر 
از آنچه که تصور شود به طول می انجامد و 
همین امر باعث شده گالیه های مردمی را در 

پی داشته باشد.

یا کنتور گاز موجود نیست یا علمک
ماه طول  از شش  »ساختمان سازی من کمتر 
که  است  8ماه  به  نزدیک  االن  ولی  کشیده 
و  ام  داده  گاز  علمک  و  کنتور  نصب  درخواست 
به  که  زمان  هر  کنیم.  می  سر  گاز  بدون  هنوز 
نداریم  یا گفتند علمک  مراجعه کردم  اداره  این 
از  ایم  باید صبر کنید درخواست داده  یا کنتور، 
کرمان، حل می شود. اصال دلسوز مردم نیستند 

و پیگیر نمی شوند.
 اما در همین مدت به اداره ی برق برای نصب 
کنتور رفتم و به من گفتند که ترانس نداریم یا 
خودت با هزینه شخصی تهیه کن یا این که باید 
صبر کنی و در نوبت بمانی تا خودمان ترانس را 
نصب کنیم. که کار من حل شد اما در مراجعه 
به اداره ی گاز، می گویند فقط خودمان باید نصب 
کنیم و باید در نوبت بمانی. حاال  چه دو ماه در 
و  نیست  مهم  برای شان  ماه،  یا 10  بمانی  نوبت 
نه علمکی  انعام ندهیم  به پیمانکار  تا زمانی که 
نصب می شود نه کنتوری. من خودم  تا زمانی 
که 3 میلیون انعام ندادم علمک برای من نصب 

نکردند.«
بدقول اند

»هر چه بگویم از بدقولی و دیر آمدن و معطلی 
نصاب علمک گاز، کم گفته ام. حتا مبلغی را هم به 

عنوان انعام پرداخت کردم با این وجود کلی در 
نوبت بودم. هم شرکت های مجری هم نصاب ها، 
خیلی شهروندان را به دردسر می اندازند. کاری 
که می توانند خیلی زود انجام دهند، 4 ۵ ماه آن 
را طول می دهند. به خصوص زمستان که  خیلی 
علمک نیست و می گویند باید از کرمان بیاید و 
کمبود داریم. مشکل از پیمانکار هم هست که 
یک تعداد از کنتور ها را برای نورچشمی هاشون 
می  نشناسند،  را  کسی  اگر  اما  می دارند.  نگه 
یک  تا  کنید  صبر  کمبوده...  نداریم...  گویند، 

هفته، ده روز و....«
باید بررسی شود، شاید پرونده ناقص باشد

این  در  تا  کردیم،  صحبت  گاز  اداره  رییس  با 
نیکخواه،  محسن  شویم.  جویا  رو  او  نظر  رابطه 
در رابطه با تاخیر در نصب علمک گاز در برخی 
موارد، چنین توضیح داد: »حدود چهار ماه است 
است  شده  محول  من  به  گاز  اداره  ریاست  که 
و در این مدت من با افزایش تعداد پیمانکاران 
سعی کردم مشکل نصب علمک و کنتور گاز را تا 

حدودی حل کنم. 
اما در بسیاری موارد نواقصی هست که تا رفع 
عنوان  به  کرد  نصب  را  علمک  نمی توان  نشود 
ساختمانی  پروانه  ساختمان،  یک  شاید  مثال، 
نداشته باشد یا شاید پرونده ی آن ناقص است، در 
کل باید بررسی شود که علت این تاخیر در نصب 

علمک یا کنتور چه بوده است.
 البته این مورد را باید یادآور شوم که مرحله ی 
تاییدیه  گاز باید از سوی سازمان نظام مهندسی 
صورت بگیرد و شاید هنوز تاییدیه ی اداره ی گاز 
صورت نگرفته باشد. البته پروسه اداری باید طی 
شود که ابتدا و بعد از اینکه شهروندان درخواست 
خود را در دفاتر خدمات  دولت  اشتراک پذیری را 
ثبت کردند و اطالعات وی ثبت شد، این اطالعات 
از طریق سامانه به این اداره می رسد و بعد باید 
برای نصب کنتور اقدام شود.پس باید دید که در 
هیچ کدام از این مراحل یعنی از نصب انشعاب تا 

وصل  کنتور هیچ مشکلی وجود نداشته باشد و 
البته باید مشکل توزیع شبکه هم وجود نداشته 

باشد.«
نصب  گاز  کنتور  خواهند  می  همه  سرما،  وقت 

کنند
رییس اداره گاز شهرستان در تکمیل توضیحات 
خود گفت: »در مدت سه ماهه ی گذشته بالغ بر 
1100 علمک در کل شهرستان  نصب کردیم که 
این موضوع در کل استان رکوردی می باشد و برای 
این ادعا، مستندات موجود است و ارایه می دهیم. 
همین طور در شهرستان 12 بیل مکانیکی برای  
کنند.  می  کار  در حال  در شهرستان  گازرسانی 
مشکل اینجاست که وقت سرما، همه می خواهند 

کاری می شود که باید برای آن برنامه ریزی کرد کنتور نصب کنند و این باعث شلوغی و ترافیک 
و البته ما هم حق می دهیم به شهروندان ولی 
شدن  روزرسانی  به  حاِل  در  اداره  این  کم  کم 
است که  کمی صبوری مردم نیاز است. در حال 
حاضر سه پیمانکار داریم و هر پیمانکار در سه 
جبهه ی کاری فعالیت می کنند. واینکه شهر رو 
سال  از  انشعابات  سری  یک  و  است  توسعه  به 
گذشته داریم که در اولویت کاری هستند و افراد 
باید بیایند و بگویدکه از فالن منطقه هستند و 

اکیپی فرستاده تا به کار آن ها رسیدگی شود.«
تاثیر انعام به پیمانکار در نصب علمک

رییس اداره گاز شهرستان در این رابطه که آیا 
صحت دارد برخی از افراد برای نصب علمک یا 

این  و  کنند  می  دریافت  هم  انعامی  گاز،  کنتور 
افراد را در اولویت کاری خود قرار می دهند گفت: 
»اگر موردی وجود داشته باشد که برای من این 
ادعا محرز شود قطعا پیگیری و برخورد خواهم 
موجود  وفور  به  کنتور  اداره،  در  اکنون  اما  کرد. 
در  هم  علمک  و  کنتور  نصب  اکیپ   ۵ و  است 

شهرستان در حال فعالیت هستند.«
از 20 روز  البته  به روز می شوند،  درخواست ها 

آینده
محسن نیکخواه در پاسخ به این سوال که روزانه  
پیمانکارارن گذاشته  این  اختیار  چند علمک در 
روزانه  نیست.  صورت  این  »به  گفت:  شود  می 

نزدیک به 2۵ علمک نصب می شود. 
و  هست  شدن  روز  به  حال  در  ما  تقاضای 
درخواست های ما 300 الی400  مورد رو بیشتر 
دیگر  آینده  روز   20 ظرف  شود  تمام  نداریم 
درخواست های ما به روز می شود و فقط می ماند 
به  اما  دارد.  طوالنی  پروسه ی  که  شبکه  توسعه 
طور استاندارد به این صورت است که هر پیمانکار 
حدود 7 علمک نصب کند این در موردی ست که 
به روز باشد ولی االن ما داریم روزی 30 علمک 
نصب می کنیم و این یعنی ۵0 الی۶0 خانوار و 
علمک  یک  نصب  با  باشد  مسکونی  مجتمع  اگر 
مشکل 40 خانوار حل می شود و باید گفت که 

استاندارد بر اساس میزان نیاز است.«
در شهرستان افت گاز نخواهیم داشت

که،  سوال  این  به  پاسخ  در  نیکخواه  محسن 
در  گاز  فشار  افت  با  گذشته  روز  دو  یکی  طی 
برخی مناطق شهرستان مواجه بودیم آیا امسال 
هیچ  »به  افزود:  داشت؟  خواهیم  گاز  فشار  افت 
عنوان. در شهرستان افت فشار نداریم و در کل 
جزو  هم  سیرجان  و  داریم  گاز  پایداری  استان 
ندارد.  مشکلی  هیچ  که  شهرستان هایی ست 
شهروندان در چنین مواردی حتما با سامانه 194 
تماس بگیرند تا سرویس دهی صورت گیرد شاید 

مشکل در آن منطقه از رگالتور گاز بوده باشد.«

گزارشی از گالیه های همشهریان و مشکالت اداره گاز، 

پروسه پردردسر نصب علمک گاز
      لیال گلزاری

  عکس: سید محسن فروزنده

  رییس اداره گاز: »در مدت سه ماهه ی گذشته 
نصب  شهرستان   کل  در  علمک   1100 بر  بالغ 
رکوردی  استان  کل  در  موضوع  این  که  کردیم 
می باشد و برای این ادعا، مستندات موجود است 
و ارایه می دهیم. همین طور در شهرستان 12 بیل 
گازرسانی در شهرستان در حال  برای   مکانیکی 
کار می کنند. مشکل اینجاست که وقت سرما، همه 
می خواهند کنتور نصب کنند و این باعث شلوغی 

و ترافیک کاری می شود.
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آگهی تجدید  فراخوان مناقصـه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 

نگهداری و راهبردی تاسیسات بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیروی انسانی نگهداری و راهبردی تاسیسات بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی  

به شماره 2001092962000038 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت 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 :  روز چهارشنبه 1401/09/23  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/10/01 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/14                               

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/10/17 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/10/11

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      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 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000004  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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا سـاعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ  1401/10/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دو شنبــــه  تاریخ 1401/10/12 
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 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
بهســــازی پــــارک بنفشــــــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                      )شرح مختصر؛ بهســــازی پــــارک بنفشــــه( 
2001005674000187  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 
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 1401/09/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبـه تاریخ 1401/09/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/10/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/10/08 
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 تجدید 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 2001090657000012  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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:30 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      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 مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آبـــاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آباده( 
2001005674000186  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


