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بشاگرد؛ منطقهاي کوهستاني در دل کوههاي هرمزگان ،اين روزها
دربند خشکسالي گرفتار است .فقدان منابع آبي زيرزميني ،کمبود
شديد آب شيرين و شرب و بيآبي گلوي مردم اين خطه را ميفشارد.
شرايط خاص جغرافيايي و اقليمي در کنار محروميتهاي امکاناتي
مدتهاست که بشاگرد را در تشنگي غرق کرده است.
توليت آستان قدس رضوي ارديبهشتماه  97در بازديد از مناطق
محروم شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان به بخشهاي امدادرسان
آستان قدس دستور مساعدت و تالش براي رفع مشکل آب
شرب مناطق محروم اين منطقه را صادر ميکند و اکنون پس
از گذشت کمتر از پنج ماه ،مصطفي خاکسار قهرودي معاون
امداد مستضعفان آستان قدس رضوي از اهداي ادوات آبرساني
توسط اين نهاد براي رفع مشکل آب شرب مناطق محروم اين
شهرستان خبر ميدهد.
خاکسار ،کم آبي را يکي از مهمترين مشکالت و معضالت شهرستان
بشاگرد معرفي ميکند و ميگويد :منابع آبي اين شهرستان محدود
به چشمههاست و متأسفانه در سالهاي اخير به علت کاهش نزوالت
آسماني اين منابع آبي خشک يا بسيار کم آب شده و تأمين آب
روستاهاي اين منطقه با مشکالت بسياري مواجه بوده است.
وي ادامه ميدهد :توليت آستان قدس رضوي در سفري که
ارديبهشت ماه سال جاري به منطقه محروم بشاگرد داشتند ،دستور
امدادرساني براي تأمين آب آشاميدني مردم آن منطقه را صادر
کردند که در اين راستا ادوات آبرساني از جمله تعدادي کاميون
تانکردار براي انتقال آب به اين مناطق محروم اهدا شد.
وي ميافزايد :در اين سفر تجهيز مسجد جامع شهر بشاگرد نيز
در دستور کار آستان مقدس رضوي قرار گرفت .خاکسار همچنين
با اشاره به اعزام  100پزشک متخصص براي ارائه خدمات درماني
رايگان به مناطق محروم اين شهرستان در شهريورماه سال جاري،
تصريح ميکند 100 :دندانپزشک و پزشک متخصص با حمايت و
پشتيباني معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي اردوهاي
جهادي سالمت خود را در اين منطقه محروم برگزار کردند.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي با اشاره به اينکه اين
گروه پزشکي در بازه زماني  15روز حضور خود در اين منطقه به
بيش از  10هزار نفر از محرومان اين منطقه محروم خدمات رايگان
درماني ارائه کردند ،ميگويد :در اين اردوي جهادي بيش از يک
هزار عينک رايگان بين نيازمندان و افراد کم بينا توزيع و  6معلول
ناتوان جسمي نيز در اين مناطق توسط گروه جهادي شناسايي
و ويلچرهايي براي آنها تهيه و اهدا شد .همچنين  20نيروي
فرهنگي نيز با اين گروه جهادي همراه شده و خدمات آموزشي
مختلفي را در حوزههاي علمي و سالمت به ويژه بهداشت دهان
و دندان به کودکان اين منطقه محروم ارائه دادند.
همچنين ابوالقاسم جراره سرپرست دفتر نمايندگي آستان قدس
رضوي در استان هرمزگان با اشاره به مشکل شديد مردم شهرستان
بشاگرد در تأمين آب شرب سالم و بهداشتي ،ميگويد :اهداي
ادوات آبرساني به اين منطقه محروم توسط آستان قدس ،باعث
رفع مشکالت آب شرب شهرستان بشاگرد و بخشهاي تابعه گافر،
پارامون و گوهران اين شهرستان خواهد شد.

کاظمي خبر داد؛

اجراي منشور حمايت از کاالي ايراني در مدارس

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش
از اجراي منشور حمايت از کاالي ايراني در
مدارس گفت ۱۲۰ :برنامه با رويکرد تعليم و
تربيت تمام ساحتي از ابتداي مهر امسال در
مدارس کشورانجام مي شود.عليرضا کاظمي

حجت االسالم پناهيان :

دولت بايد براي توسعه
دين و معنويت هزينه کند

فارس در خصوص برنامههاي
در گفتوگو با 
اين معاونت در سال تحصيلي جديد ،اظهار
کرد :حدود  ۱۲۰برنامه با رويکرد تعليم و
تربيت تمام ساحتي داريم که فعاليتهاي
مختلف در مدارس طراحي شده است.وي به
بحث مهارتهاي اجتماعي اشاره کرد و افزود:
دستورالعمل طرح ارتقاي توانمندسازي رواني
و اجتماعي دانشآموزان ابالغ شده است و بر
اين اساس در  ۲۷هزار مدرسه دوره متوسطه
اول ،کارگاههاي توانمندسازي براي دانشآموزان
با توجه به نياز آنها در سه حوزه مهارتهاي
زندگي ،مهارتهاي تحصيلي و فضايل اخالقي
برگزار ميشود.

نماينده مجلس گفت :کانون تربيت اسالمي ،مرجع
خوشنام ،ديني و مناسبي است و ميتوانيم از طريق
کانون ،از مطالبات صنفي معلمان دفاع کنيم و اجازه
ندهيم ضد انقالبها تريبون معلمان باشند.به گزارش
فارس،سيد حسين نقوي حسيني نماينده مجلس
در اين مراسم با بيان اينکه امروزه بايد همه جانبه
و با تمام توان کار کنيم و به جوانان اعتماد داشته
باشيم ،اظهار کرد :آموزش و پرورش نيازمند حضور
و پرداختن است.وي ادامه داد :کانون تربيت اسالمي،
مرجع خوشنام ،ديني و مناسبي است و ميتوانيم از
طريق کانون ،از مطالبات صنفي معلمان دفاع کنيم و
اجازه ندهيم ضد انقالبها تريبون معلمان باشند.نقوي
حسيني تصريح کرد :در حادثه اهواز ،ضد انقالبها را

دبير ستاد مرکزي اربعين:

نرخ نهايي ويزاي اربعين ۲۳۴۸۷۵
تومان است و ارقام ديگر صحت ندارد

خلع سالح کرديم و خودمان گفتيم که ضعف امنيتي
وجود داشت بنابراين آمد نيوز نتوانست بگويد دولتيها
دروغگو هستند و همه اخبار درست در اين مورد به
جاي اخبار نادرست از سوي ضد انقالبها ،از قول
بنده در رسانههاي ضد انقالب منتشر شد.

گفت :امروز اهالي رسانه وظيفه خطيري دارند؛ چرا که بايد پيام اجتماع بزرگ
پيادهروي اربعين را به جهانيانمنعکسکنند.حجتاالسالم پناهيان با انتقاد از
پرداخت حق بيمه براي ويزاي اربعين گفت :دولت بايد لياقت داشته باشد افرادي
که در اين راه مجروح ميشوند به صورت رايگان درمان کند و نبايد نيازي به داشتن
بيمه باشد .اگر ترويج اربعين نباشد فلسفه حاکميت ديني چيست؟ برخي ميگويند
هزينههاي مرز را براي توسعه مرزها ميگيريم ،اما مگر دولت گداست که اين پول
را از مردم بگيرد؟ من ميدانم وزير کشور از طرفداران اربعين است.

نمايه

تسنيم /محمد رفيعي موحد

رودبار؛ بدون رود بدون آب

دبير ستاد مرکزي اربعين حسيني گفت :نرخ نهايي ويزاي اربعين براي
زائران ايراني  ۲۳۴۸۷۵تومان است و ساير اعدادي که مطرح شده
صحت ندارد.شهريار حيدري دبير ستاد مرکزي اربعين حسيني در
گفتوگو با مهر ،اظهار داشت :با توجه به تسهيالتي که دولت فراهم
کرده است ،نرخ نهايي ويزاي اربعين براي زائران ايراني در سال جاري
 ۲۳۴۸۷۵تومان است که اين رقم با تخفيف  ۳۵درصدي نسبت به
ارز در شبکه نيما محاسبه شده است.وي افزود اين نرخ شامل هزينه
ويزا ،بيمه ،خدمات درماني و هزينه دفاتر حج و زيارت مي شود و
صرفا مخصوص افرادي است که از طريق سامانه سماح و دفاتر مجاز
اقدام به ثبت نام کرده اند.

عرضه نامه رهبر انقالب به جوانان
اروپايي در غرفه ملي ايران
همزمان با دومين روز برپايي نمايشگاه کتاب فرانکفورت نامه رهبر انقالب
به جوانان اروپايي در غرفه ملي ايران عرضه شد.به گزارش خبرنگار اعزامي
مهر به آلمان ،متن نامه اي که رهبر انقالب اسالمي ايران در سال ۹۳
خطاب به جوانان اروپايي نوشتند ،از روز پنجشنبه  ۱۹مهر همزمان
با دومين روز از برپايي هفتادمين نمايشگاه کتاب فرانکفورت در غرفه
ملي ايران عرضه شد.به اين ترتيب ترجمه انگليسي اين نامه در غرفه
ايران واقع در سالن ناشران خارجي نمايشگاه فرانکفورت عرضه و مورد
استقبال واقع شده است.رهبر انقالب در اين نامه جوانان اروپايي را به
شناخت اسالم از طريق منابع موثق و دسته اول تشويق کردند.

عضو شوراي شهر تهران :

خانه بزرگآقا به شهرداري تهران
واگذار شد

مرکز شهرستان اسالم آباد در جنوب استان
کرمان که بهدليل احاطه توسط ۴رودخانه،
زمينهاي حاصلخيز و نخلستانهاي انبوه،از
گذشته رودبار نام گرفته بود.با خشک شدن
رودخانه هاي دائمي وفصلي وکاهش سطح
آبهاي زيرزميني در هر سال بخش عظيمي از
سطح زير کشت خود را از دست داده و زندگي
ساکنان اين شهرو روستاهاي اطراف که عمدتا
وابسته به کشاورزي و دامداري بوده را پس از
نابودي تنها منبع درآمد ،با خطرات جدي روبهرو
ساخته و اين روزها با وجود نوسانات اقتصادي
و افزايش قيمتها ،نيازمند توجه بيش از پيش
مسئوالن براي ادامه حيات هستند.

عضو شوراي شهر تهران گفت:باغ وثوقالدوله که يکي از لوکيشنهاي
سريال شهرزاد بود به شهرداري تهران واگذار شد.حجت نظري در گفتوگو
با فارس،اظهار داشت :در راستاي توسعه فضاي فرهنگي،گردشگري
و اجتماعي در شهر تهران با مذاکرات صورت گرفته و پس از مدتها
پيگيري مديريت شهري ،باغ وثوقالدوله در منطقه  14به شهرداري
تهران واگذار شد.وي ادامه داد :پيش از اين ،باغ تاريخي که لوکيشن
سريال شهرزاد در آن ساخته شد و خانه بزرگ آقا در اين سريال بود
در اختيار بنياد مستضعفان بود که در قالب يک تفاهمنامه به شهرداري
تهران واگذار شد.نظري گفت:برنامههاي مختلفي را براي اين باغ در نظر
گرفته ايم که در صورت تصويب به شهروندان ارائه خواهد شد.

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

نوبت اول

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر  :تكمميل نماي پايانه مسافربري شهرداري
سيرجان) به شماره  200975674000019را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل
برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در
صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در
مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  1397/07/21ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18روز سهشنبه تاريخ 1397/08/01
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روزشنبه تاريخ 1397/08/12
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  8روز يكشنبه تاريخ 1397/08/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ،ميدان انقالب ،شهرداري مركزي ،امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي
شهر سيرجان

آگهي تجديد مزايده سازمان سيما،
منظر و فضاي سبز شهرداري سيرجان
نوبت اول
سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري سيرجان به استناد بند  14مصوبه شماره  2019هياتمديره در نظر دارد بهرهبرداري از
مجموعه آالچيق واقع در ضلع جنوبغربي ميدان امام حسين(ع) را از طريق مزايده براساس شرايط ذيل و مندرج در اسناد به
صورت استيجاري به بخش خصوصي واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت خريد اسناد مزايده از تاريخ
انتشار آگهي نوبت دوم همهروزه به جزء ايام تعطيل حداكثر به مدت  10روز به امور قراردادهاي سازمان مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مزايده:
 .1سپرده شركت در مزايده مبلغ  21/000/000ريال كه ميبايست به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا رسيد پرداختي به حساب
 0105938186001به نام سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز نزد بانك ملي ارسالگردد.
 .2سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 .3هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد
شد.
 .4به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 .5ساير شرايط و جزئيات مربوطه در اسناد درج گرديده است.
 .6آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري پايان وقت اداري مورخ  97/8/12ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات مورخ  97/8/13ساعت  9ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول97/7/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/28 :
خ ش97/7/21 :

اجازه ندهيم ضد انقالبها تريبون معلمان باشند

حجت االسالم پناهيان گفت :کدام کار فرهنگي به اندازه اربعين ثمر دارد؟ ما براي
زائران اربعين کمتر از مسافران آنتاليا هزينه مي کنيم .دولت بايد براي توسعه دين
و معنويت هزينه کند.به گزارش مهر ،حجتاالسالم عليرضا پناهيان استاد حوزه و
دانشگاه ۱۸ ،مهرماه در همايش ياوران رسانهاي اربعين که در تاالر وزارت کشور
به همت کميته فرهنگي آموزشي اربعين برگزار شد ،گفت :حضرت سيدالشهدا(ع)
با شهادت پيام اسالم را رسانهاي کرد ،زيرا کربال و عاشورا از جنس رسانه است.وي
با بيان اينکه اقدام حضرت زينب(س) پساز واقعه عاشورا يکفعاليت رسانهاي بود،

فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي
تكميل نماي پايانه مسافربري شهرداري سيرجان

تاريخ انتشار نوبت اول97/7/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/28 :
خ ش97/7/21 :

نقوي حسيني:

خبر »

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي
شهر سيرجان

فراخوان مناقصه هاي عمومي دو مرحله اي خريد
( نوبت اول)

شرکت آب و فاضالب
روستايي استان کرمان

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه هاي عمومي دو مرحله اي خريد را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي
دولت برگزار نمايد  ( .کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه
سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت
قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند )
 تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار ) ضمانت نامه معتبر بانکي تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/7/21مي باشد . مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  14روزدوشنبه تاريخ 97/7/30 مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14روز دوشنبه تاريخ 97/8/14شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ براورد

مبلغ تضمين

زمان برگزاري

ساعت

200971235000027

خريد الكتروپمپ شناور به تعداد  150دستگاه

26/500/000/000

1/325/000/000

     97/8/20

       8

200971235000028

خريد لوله آبكش به مقدار  650شاخه  6متري

7/000/000/000

350/000/000

     97/8/20

     8/30

200971235000029

خريد كابل افشان به مقدار  8100متر

7/300/000/000

365/000/000

     97/8/20

        9

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف  :کرمان – خيابان هزار و
يکشب – نبش کوچه  – 21شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان – اداره قراردادها  .تلفن 32473983 -6 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مرکز تماس دفتر ثبت نام 02141934 :
توضيحات :
ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به کميسيون مجاز مي باشد
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است
تبعيت از دستور العمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عالوه بر سامانه بصورت فيزيکي نيز بايد ارائه شود .
نوبت اول 97/07/21 :
نوبت دوم 97/07/23 :

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان

آگهي فراخوان مزايده بازار روز
مرحله دوم   نوبت اول

شهرداري کبودرآهنگ در نظردارد بهره برداري از پنجشنبه بازار شهر کبودرآهنگ را
به مدت يکسال به متقاضيان با شرايط مندرج در اسناد مزايده بصورت اجاره واگذار
نمايد لذا از متقاضيان دعوت مي شود جهت شرکت در مزايده مشروحه و خريد اسناد
مربوطه از روز شنبه مورخ  97/07/21لغايت روز پنج شنبه مورخ  97/08/10به واحد
امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.
 اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است. جهت خريد اسناد مزايده و اطالع بيشتر با شماره  08135227570تماس يا به آدرساستان همدان شهر کبودرآهنگ بلوار بعثت ساختمان مرکزي شهرداري کبودرآهنگ
واحد امور مالي شهرداري مراجعه فرماييد.

تاريخ انتشار97/7/21 :
خ ش97/7/21 :

روابط عمومي شهرداري کبودرآهنگ

