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قلعه  آزادسازی یک قطعه هوبره در منطقه چاه  از  ارسال فیلمی  با  ما  شهروند خبرنگار 
شهرستان سیرجان خبر داد. در جهان گونه های متنوعی از پرندگان وجود دارد که دوست 
دارند آزادانه در فضا پرواز کنند و در آسمان بی انتها به این سو و آن سو پرواز کنند. اما 
برخی از مواقع افرادی هستند که عالقه زیادی به حیات وحش دارند و با مهربانی به پرندگان 
موجب جان بخشیدن به آن ها می شوند. یکی از  دوستداران طبیعت و محیط زیست ، از 
مراقبت و آزادسازی یک قطعه هوبره بعد از ۹۸ روز بیماری در منطقه چاه قلعه در شهرستان 

سیرجان استان کرمان خبر داد.

بازگشت یک
 قطعه هوبره به 

دامن طبیعت

خبــر  دستگیری  دستگیری ۲۲ سارق در پوشش مامور اداره برق در سیرجان سارق در پوشش مامور اداره برق در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری ۲ سارق با لباس مامور اداره برق و یک مالخر کابل برق شبکه هوایی هنگام سرقت دراین 
شهرستان خبر داد. سرهنگ مرتضی امیرسبتکی امروز اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق در مناطقی از 
سطح شهرستان سیرجان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. وی افزود: در این رابطه 
ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی شبانه دو نفر سارق را در پوشش لباس مامور اداره برق در حوالی تیرهای برق مشاهده و 

هنگام سرقت غافلگیر و آنان را به همراه ابزارآالت انجام سرقت و ۳  قبضه سالح سرد دستگیر کردند.   

فضای  هکتار   ۵۰۰ بر  بالغ  گفت:  سیرجان  شهردار 
اساس  بر  و  استاندارد  طبق  که  داریم  شهر  در  سبز 
میانگین کشوری رقم بسیار خوبی است، اما با توجه به 
شرایط منطقه ای در خصوص کمبود منابع آب، فرآیند 
با شیوه نامه و  از منابع و توسعه مخازن آبی  نگهداری 

نظام نامه جدید در حال انجام است.
ایمنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  پور  کریمی  علی اکبر 
طریق  از  شده  انجام  بررسی های  طبق  کرد:  اظهار 
فضای  همچون  مهمی  موضوعات  مردمی،  تماس های 
سبز، آسفالت، پسماند و جمع آوری سگ های ولگرد در 

دستور کار قرار گرفته است.
مهم حوزه  اهداف  از  یکی  را  آبی  مخازن  توسعه  وی 
فضای سبز شهرداری سیرجان دانست و افزود: بالغ بر 
طبق  که  داریم  سیرجان  در  سبز  فضای  هکتار   ۵۰۰
فضای  سرانه  کشوری،  میانگین  اساس  بر  و  استاندارد 
سبز در سیرجان رقم بسیار خوبی است و با توجه به 

منابع  کمبود  خصوص  در  سیرجان  منطقه ای  شرایط 
نظامنامه  و  نامه  شیوه  با  آن  از  نگهداری  فرآیند  آب، 

جدید در حال انجام است.
ایجاد  منظور  به  کرد:  خاطرنشان  سیرجان  شهردار 
همفکری و گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی 
و نیز اقدامات اجرایی و عملیاتی و توانمندی ها، تفاهم 
پژوهشکده  و  سیرجان  شهرداری  میان  همکاری  نامه 
فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان به 

امضا رسید.
ارائه  قالب  در  نامه  تفاهم  این  داد:  ادامه  کریمی پور 
با  مرتبط  پروژه های  در  تخصصی  و  فنی  مشاوره 
تحقیقاتی،  ایستگاه  احداث  شهری،  سبز  فضای  حوزه 
راه اندازی مرکز کلکسیون )باغ گیاه شناسی( گونه های 
دارویی  گیاهان  زینتی  گل های  و  درختان  مختلف 
متناسب با اقلیم شهرستان و بهره گیری از ظرفیت ها و 

پتانسیل های علمی و تحقیقاتی طرفین است.

وی گفت: این تفاهم 
از طرح در  نامه پس 
شورای  علنی  جلسه 
و  سیرجان  شهر 
به  شورا  مصوبه 
خواهد  اجرا  مرحله 

رسید.
شهردار سیرجان از همکاری سازمان مدیریت پسماند 
کلینیک ها،  پزشکی،  مطب های  با  سیرجان  شهرداری 
در  شهر  بیمارستان های  و  آزمایشگاه ها  درمانگاه ها، 
عفونی  غیر  و  عفونی  پسماندهای  ساماندهی  خصوص 
خبر داد و تصریح کرد: به لحاظ اهمیت این موضوع و 
رعایت بهداشت عمومی و سالمت شهروندان جلسه ای 
شهر  خدمات  معاون  و  پسماند  مدیریت  حضور  با 
و  درمانی  مسئوالن  و  پزشکان  از  جمعی  و  شهرداری 

در  همکاری  برای  شهرستان  پزشکی  علوم  دانشکده 
جمع آوری و دفع مناسب زباله های عفونی و غیرعفونی 
تشکیل  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  محل  در 

شد.
کریمی پور با تاکید بر خطرات جدی زباله های عفونی، 
گفت: فراهم کردن زمینه سالمت شهروندان در اولویت 
پسماند شهرداری  آمادگی سازمان مدیریت  لذا  است؛ 
در  شهر  درمانی  مراکز  با  همکاری  برای  را  سیرجان 

جهت دفع مناسب این زباله ها اعالم می کنم.

شهردار سیرجان اعالم کرد: 

توسعه مخازن آبی سیرجان

بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
استان  هواشناسی  کل  اداره 
برای  هفته  گفت:آخر  کرمان 
برف  و  مناطق  اکثر  در  بارش 
مناطق  برخی  و  ارتفاعات  در 
پیش بینی  استان  کوهستانی 

می شود.
اکنون  هم  اینکه  اعالم  با  وی 
تمام  مناطق  اکثر  در  آسمان 
باران  بارش  گفت:  است  ابری 
در  برف  بارش  و  مناطق  اکثر  در 
کوهستانی  مناطق  و  ارتفاعات 
استان کرمان پیش بینی می شود.

روز  تا  بارش ها  این  افزود:  وی 

چهارشنبه در استان ادامه دارد.
طغیان  احتمال  گفت:  راستی 
آبگرفتگی  و  فصلی  رودخانه های 
مسیل ها،  شدن  سیالبی  و  معابر 
انتظار  از  و لغزندگی جاده ها دور 

نیست.
بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
استان  هواشناسی  کل  اداره 
روز های  کرد:  تصریح  کرمان 
احتمال  پنجشنبه  و  چهارشنبه 
و  افقی  دید  کاهش  گرفتگی،  مه 
در  معابر  و  سابقه  کم  یخبندان 
پیش بینی  استان  مناطق  برخی 

می شود.

 ۲۴ در  فهرج  افزود:  راستی 
ساعت گذشته با دمای ۲۲ درجه 
منطقه  گرم ترین  سانتیگراد، 
با  الله زار  و  بود  کرمان  استان 
زیر  سانتیگراد  درجه   ۲ دمای 
استان  نقطه  سردترین  صفر 

کرمان به ثبت رسیده است.
بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
استان  هواشناسی  کل  اداره 
شهر  امروز  دمای  حداقل  کرمان 
سانتیگراد  درجه   ۶ را  کرمان 
دمای  امروز  افزود:  و  کرد  اعالم 
کرمان در گرم ترین ساعات خود 
به ۱۳ درجه سانتیگراد می رسد.

یخبندان کم سابقه در راه است  برای آسفالت معابر
 تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم

پروژه  اجرای  رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان گفت: شهرداری در 
فاصله  مطلوب  نقطه  به  رسیدن  تا  اما  است،  کرده  عمل  موفق  آسفالت 
داریم.حسن خدامی پور  ضمن ابراز رضایت از روند اصالح کار و پیشرفت 
کرد:  اظهار  سیرجان  شهرداری  توسط  شهری  معابر  آسفالت  عملیات 
شهرداری در اجرای آسفالت موفق عمل کرده است اما کارهای بیشتری 

باید صورت گیرد.
در  زیربنایی شهرداری  و  فنی  عمرانی،  معاونت  حوزه  تالش  گفت:  وی 
سال ۱۴۰۱ به خصوص در محالت کم برخوردار شهر که بسیاری از معابر 
این  از زحمات  آن بهسازی و آسفالت شده، قابل قبول است و جا دارد 
مجموعه تشکر کنم.رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان افزود: سازمان 
عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سیرجان با توجه به شرایط جوی، 
همزمان با اجرای پروژه فاضالب شهری در اجرای آسفالت پروژه تالش 
بدون  این سازمان  داد:  ادامه  است.وی  تقدیر  قابل  بی وقفه ای داشت که 
تعطیلی کار می کند و شهرداری سیرجان در این بخش موفق عمل کرده 
است.خدامی پور گفت: عملیات آسفالت شهر تمام نشده است و هنوز تا 
وضعیت مطلوب آسفالت فاصله داریم، اما با وجود مشکالت اقتصادی و 
تغییر هزینه های عمرانی، روند اصالح و سرعت آسفالت به نسبت دیگر 
تالش  از  و  است  قبول  مورد  هستیم،  ارتباط  در  آن ها  با  که  شهرهایی 

همکاران در شهرداری سیرجان قدردانی می کنم.

23 پزشک متخصص و فوق تخصص به 
مجموعه درمان شهرستان سیرجان افزوده شد

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
فوق  و  متخصص  پزشکان  معارفه   آئین  سیرجان؛  درمانی  بهداشتی 
پزشکی  علوم  دانشکده  به مجموعه های درمانی  تازگی  به  تخصصی که 
سیرجان از جمله بیمارستان ثامن الحجج و کلینیک تخصصی شادروان 
حسینی افزوده شده اند، صبح  روز یکشنبه ۱۸ دی ماه۱۴۰۱ در محل 

سالن اجتماعات هتل جهانگردی سیرجان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم که با حضور  دکتر نصراهلل پور معاون درمان، دکتر 
دانشکده،  بهداشتی  معاون  پور  موقری  دکتر  توسعه،  معاون  زاده  قاسم 
اداره  ریس  نبوی   دکتر  رضا)ع(،  امام  بیمارستان  رییس  بختیاری  دکتر 
تخصصی  کلینیک  ،ریاست   درمانی  تشخیصی  ومراکز  بیماریها  امور 
شادروان حسینی  وتعداد ۱7 پزشک متخصص و۴ پزشک فوق تخصص 
اظهار  پور  نصراهلل  دکترحسن  شد؛  برگزار  دانشکده  مدیران  از  جمعی  و 
داشت  امیدواریم رضایتمندی مردم شریف سیرجان به واسطه خدماتی 

که توسط متخصصان جدیدالورود ارائه خواهد شد، افزایش یابد.
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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 

2001093866000004 جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شمـــاره مناقصــــه: 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/11/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/11/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس:  شهرستان سیرجان، شهر پاریز، بلوار جمهوری، شهرداری پاریز، دبیرخانه      تلفن:   3211  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  اپرزی دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
ذوب مخلوط مواد نسوز و تبدیل آن به مس بلیستر باالی 95 درصد

 شهرداری پاریز در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای  انجام عملیات ذوب مخلوط مواد نسوز، مواد سرد 

و لجن کارخانه لیچینگ از موجودی مجتمع مس سرچشمه و خاتون آباد  و تبدیل آن به بلیستر باالی 95 درصد  
در کارگـــاه شهـــرداری پاریـــز را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مزایده محدود 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد 

)باقیمانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی واقع در تقاطع بلوار هجرت و خیابان وحید دارای کاربری 

مسکونی که فقط قابلیت الحاق به دو پالک 4145 فرعی از 5087 اصلی و پالک 20908 فرعی از 5087 

اصلی دارد ( را از طریق مزایده محدود  و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
نشانی setadiran.ir  بین دو پالک فوق به فروش برساند.شماره مزایده: 2001005674000006

تاریخ انتشار آگهی: 1401/10/14                                                                           تاریخ بازدید: 1401/10/17  الی  1401/10/29  
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/10/25 ساعت 14:00                                                تاریخ بازگشایی: 1401/11/08
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/14 الی 1401/11/06 ساعت 14:00                                 تاریخ اعالم به برنده: 1401/11/09

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری 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.
2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

3-عالقمندان 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 سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

قیمت پایه )ریال(مساحتمشخصات پالکردیف

101/3532/432/000/000  متر مربعباقی مانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی1

آگهــی مزایــده عمومـــی
 شمــاره: 1401/20/ز

»یکصد و چهل  شرکت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد 

از  را  با عیار 65.00 درصد«  )140( هزار تن گندله سنگ آهن 

از   FOB با شرایط تحویل به صورت  بارکو بندر عباس  اسکه 

طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان 

مي توانند به منظور دریافت اسناد مزایده و همچنین اطالع از 

 www.geg.ir  :شرایط مزایده به وبسایت این شرکت به نشانی

بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

الزم به ذکر است پاکات پیشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 به نشانی: دفتر 

کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )کیلومتر 50 جاده شیراز( تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00 

روز سه شنبه مورخ 1401/10/27  در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود


