


مهندس مهدی رجبی زاده، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمان با توجه به افزایش دما در فصل تابستان، از احتمال 
خبر  کرمان  استان  مراتع   و  جنگل ها  در  آتش سوزی   وقوع 

داد.

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران از تصویب ماده  ۲۰ طرح مانع زدایی از صنعت برق در مجلس 
خبر داد و گفت: براساس قانون  از این پس هزینه نصب شمارشگرهای 

)کنتور( هوشمند در بخش خانگی دریافت نمی شود.

نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس گفت: امیدوارم با مطالعه دقیق و 
کارشناسی زمینه تقسیم کرمان به سه استان صورت گیرد تا از ظرفیت 
نیروی انسانی متخصص و همچنین  پتانسیل های استان بیشتر استفاده 

شود و این درخواست را از رئیس جمهور در سفر به کرمان داریم.

فصل سرد نزدیک است
و کرونا در کمین

از آنچه که تصور می کردیم  متاسفانه خیلی زودتر 
موج هفتم کرونا فراگیر شد و کل استان های کشور 

را در بر گرفت.
و شور بختانه آنکه استان کرمان تبدیل به آلوده ترین 

و قرمز ترین بخش این نقشه شد.
شک نکنیم که موج جدید حاصل بی توجهی و ساده 

انگاری ها است.
یک ماه پیش وقتی وضعیت جامعه را مرور می کردیم 
بیماری قرن در کمین  ترین   انگار سنگین  نه  انگار 

نشسته و هر لحظه ممکن است بر جانمان بنشیند.
و  تاکسی  مسافران  بود.  فراموش شده  زدن  ماسک 
اتوبوس بدون رعایت فاصله کنار هم می نشستند، 
انجام  محدودیتی  هیچ  بدون  عروسی،   مراسم 
می شد، کنسرت ها به شکلی گسترده رواج پیدا کرد 
و...نشست ها و تجمعات همراه با مراودت و مصافحت 

و مصاحبت کامل انجام می شد.
خالصه همه از یادمان رفته بود:

چه راه سخت و سنگینی را برای رسیدن به آن نقطه 
طالیی پشت سر نهاده بودیم.

نقطه ای که قدرش را ندانستیم. 
با این وجود هنوز در ابتدای این هژمونی وحشتناک 
هستیم و می توان هوشمندانه و مسئوالنه در مقابل 

آن ایستاد.
به آرایش قبلی برگردیم و نگذاریم زمین گیر شویم.

تا فصل سرد چیزی باقی نمانده است.
                                                         مدیرمسئول
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هر روز صبح در سراسر استان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان خبر داد:

عوامل انسانی
 دارای بیشترین سهم 
درآتش سوزی طبیعت

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق:

نصب
 کنتور هوشمند 
رایگان شد

درخواست حسن پور از رئیس جمهور: 

کرمان را
 به ۳ استان
 تقسیم کنید

آگهی مناقصه عمومی
به شماره 05-1401        )تجدید اول مناقصه(

آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر 12 بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی، 
ساختمان اداری، واحد تدارکات                  تلفن: 034-31227156

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد پالت و جعبه چوبی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.
عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی www.csp.ir دریافت و 
پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ  1401/05/08 به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید 

دریافت کنند.

آگهی مناقصه
شماره 118 / ب/ 04 – 1401م 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه موضوع: تکمیل آبرسانی به شهرک بند چاه رضا شهرستان قلعه گنج را با براورد  37.008.337.084 ریال و  
مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 1.850.416.860 ریال از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2001005963000172 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون 

کار و رفاه اجتماعی، دعوت می شود. دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19روز شنبه مورخ 1401.05.08 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
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 . 
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401.04.28  می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 19:00 روز پنج شنبه مورخ 1401.05.20

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1401.05.20 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:15 صبح روز شنبه مورخ  1401.05.22

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
 آدرس: کرمان بلوار ۲۲ بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: ۰۳۴-333222282 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ - 021 
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۸ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

استاندار کرمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

اختالف بین دستگاه های دولتی
 نباید به تعطیلی پروژه ها منجر شود

حسین روحانی، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان و قاضی شعبه اول دادگاه کیفری 
یک کرمان با اشاره به این مطلب که در این میدان کارزار آگاه سازی عمارگونه افکار عمومی 
یک وظیفه عمومی است، اظهارداشت: صاحبان قلم  و  اصحاب رسانه، سربازان خط مقدم 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی و تالشگران اصلی جهاد تبیین مورد نظر رهبر معظم انقالب 

اسالمی هستند.

آسفالت  اجرایی  عملیات  از  صبحگاهی  بازدید  در  رفسنجان  شهردار  کهنوجی   مهندس 
خیابان های شهید صابری، کربال، شهید روشن و نیایش دیدن کرد.

در این شماره می خوانید
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان و قاضی شعبه اول دادگاه کیفری یک کرمان:

صاحبان قلم  و  اصحاب رسانه
 سربازان خط مقدم اطالع رسانی هستند

بازدید شهردار رفسنجان  از پروژه های عمرانی
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فراخوان تجدید ارزیابی كیفی مناقصه گران  به شماره  21/ 1401
نوبت  دوم

روابط عمومی شركت سهامی برق منطقه ای كرمان

شركت سهامی برق منطقه ای كرمان ) به عنوان دستگاه مناقصه گزار ( درنظر دارد ارزیابی كیفی جهت انجام خدمات نظافت و پذیرایی اماکن، ساختمان ها، مامورسراها، حفظ و 
نگهداری فضای سبز ، نامه رسانی انجام امور تلفنخانه و آبدارخانه در حوزه عملیاتی تحت پوشش شرکت برق منطقه ای کرمان به شماره ثبت2001001406000020  را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت اسناد و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صالحیت 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. 
لذا از كلیه شركتهای واجد شرایط مرتبط با موضوع فوق الذكر که مایل به شرکت در ارزیابی کیفی هستند به شرح ذیل دعوت می گردد . 

1-تاریخ انتشار فراخوان در سامانه : ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1401/04/28
2-آخرین مهلت دریافت مدارك استعالم ارزیابی كیفی از سامانه : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1401/05/03

3-آخرین مهلت بارگذاری اسناد به همراه اسناد و مدارك درخواستی حداكثر تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/05/19 
4 – بابت دریافت اسناد ارزیابی وجهی اخذ نخواهد شد . 

5 - سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد استعالم ارزیابی کیفی موجود می باشد . 
به مدارک و اسناد فاقد امضاء ، مخدوش و غیر مستند ترتیب اثر داده نخواهد شد و پس از بررسی اسناد و مدارک بارگذاری شده درچارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد 
شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. بدیهی است بارگذاری مدارك هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد . ضمنًا داشتن 
گواهی نامه تائید صالحیت معتبر حداقل رتبه )6( در رابطه با موضوع مناقصه و همچنین گواهی صالحیت ایمنی معتبر صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت شرکت 

در مناقصه مذکور الزامی است.
همچنین این آگهی در سایت اینترنتی به آدرس های www.krec.co.ir ، http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir  در دسترس می باشد.             شناسه آگهی 1350013

آگهی مناقصه عمومی
نوبت   دوم                  شماره 1401/6951

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد  سه مورد پروژه ، بشرح ذیل در  سال1401 را به صورت  مناقصه عمومی یک مرحله ای، با 
جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع 

از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد.

 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
ضمنا ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه ضروری می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  روزسه شنبه مورخ1401/04/28  می باشد. 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.                                                                                                                                                                شناسه آگهی 1351758

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

موضوع مناقصهردیف 
پروژه   آبیاری ومراقبت  12 ماهه -15600 اصله نهال  درعرصه نهالکاری 300 هکتار ی در منطقه  دهشدوست  شهرستان  ریگان1

پروژه   آبیاری ومراقبت 12 ماهه -16264 اصله نهال در عرصه نهالکاری 240 هکتار ی در منطقه  دهشدوست  شهرستان  ریگان2

پروژه   آبیاری ومراقبت  12 ماهه- 25500 اصله نهال در عرصه نهالکاری 300 هکتار ی در منطقه  عباس آباد سردار  شهرستان  ریگان3

دکتر محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان:
 - اختالف بین دستگاه های دولتی نباید به تعطیلی پروژه ها منجر شود

- دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی و دستگاه ها نسبت به رصد پروژه ها اقدام کنند تا موانع برطرف شده و پروژه ها معطل نمانند
- در سفر ریاست جمهوری اعتبار خوبی برای جاده محمدآباد به جاسک گذاشته شده و اعالم می شود زیرا این پروژه به لحاظ امنیتی و اقتصادی 

مهم است و باید تکمیل شود  
- دستگا  ه های دولتی به هیچ وجه نباید تعطیلی پروژه ای داشته باشند و حتما هماهنگی ها با معاونت عمرانی باید انجام شود  


