
دادخدا ساالری، دادستان عمومی و انقالب کرمان
در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی:

- دستگاه قضایی در کنار رسیدگی به امور پیش بینی شده در قانون اساسی، در لبیک به فرمان مقام 
عظمای والیت که از فرامین محوری و باالدستی قوانین نظام محسوب می شود، به موضوع حمایت از 

تولید و رفع موانع موجود در این بخش ورود کرده است
- در این نشست، مشکالت دو بیمارستان خصوصی استان نیز مورد بررسی قرارگرفت؛ زیرا با توجه به 
کمبود تخت های بیمارستانی در استان، این حوزه از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و تعطیلی این واحدها 
مشکلی بر مشکالت شبکه بهداشت و درمان استان خواهد افزود و بایستی بیماران برای درمان و دریافت 
خدمات پزشکی به استان های مجاور عزیمت کنند و از این حیث دچار مشکالت متعددی خواهند شد؛ 
از این رو مقرر شد در اولین فرصت نشست تخصصی برای حل مبنایی و ریشه ای مشکالت این دو واحد 

درمانی برگزار شود تا از بیکار شدن 650 نیروی شاغل در این واحدها در آینده جلوگیری شود.

علی رمضانی نژاد،مدیرعامل سازمان آتش نشانی رفسنجان گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون ۸ مورد آتش سوزی خودرو و سایر وسایل 

نقیله به علت رعایت نکردن نکات ایمنی رخ داده است.

سردارعبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان از اجرای 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی با اولویت برخورد با اراذل و اوباش 

خبر داد.

شهباز حسن پور، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان  گفت: 
بسیج سازندگی همواره زمینه ساز محرومیت زدایی و اشتغال 

4در استان بوده است. 
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حجت شرعی
در ادبیات حوزه اجرایی برای اولین بار، عبارت » حجت شرعی« را از آقای استاندار شنیدیم. 

آن هم در ارتباط با انجام تغییرات و عزل و نصب ها!
انتخاب این معیار و اماره از سوی دکتر فداکار را به فال نیک می گیریم و امیدواریم همه ی 
عزیزان، خصوصًا فعاالن سیاسی اهل دین و دیانت بپذیرند که در قاموس یک مدیر رزمنده 
و جهادی و اهل فرهنگ و ادب، تاکید بر این مالک ارزشمند، حرف تازه ای نیست و باید بر 

آن صحه نهاد.
حجت شرعی داشتن برای اخذ تصمیم و انجام کاری، یعنی سربلندبودن در مقابل پروردگار 

یکتا، آرامش داشتن در برابر وجدان و روسپید بودن در ساحت مردم!
در بحث عزل و نصب ها که به عهده ی مدیریت اجرایی استان است، چند نکته را مدنظر 

قرار دهیم.
اواًل مهمترین بحث، آمادگی خوِد مدیران است. اینکه حاضر باشند با شرایط تعیین شده، کار 

کنند و امور اجرایی را صادقانه به پیش برند. 
مسئله ی بعد این است که بپذیریم هر نصبی، مستلزم یک عزل است! و همین عزل است 
که استاندار برای انجام آن، نیاز به حجت شرعی دارد.دلیلی که گاه آن قدر شگرف است که 

انسان را میخکوب می کند.
به یاد بیاوریم در دوره ی سوم ریاست جمهوری، وقتی آقا می خواستند نخست وزیر را تغییر 
دهند، چون دریافتند که امام)ره( نظر دیگری دارند، فرمودند:» برای من اتمام حجت شد« و... 

نهایتًا از تصمیم شان منصرف شدند.
یعنی مصلحت اخروی را بر مصلحت دنیایی، ترجیح دادند تا مالک و مناط دین، حفظ شود.

ممکن است برخی عزیزان با شعار انجام تغییرات، خواستار عزل مدیران فعلی باشند. هر چند 
نگارنده در مقام پاسخگویی به این خواسته نیستم، اما به عنوان یک روزنامه نگار، مفهوم 
حجت شرعی را که مطرح شده، شاخص مهمی برای این موضوع می دانم. یعنی اگر یک مدیر، 

بنا به فرهنگ شریف والیت:
- مومن و با تقوا بود، پرتحرک و خستگی ناپذیر بود، دلسوز مردم بود، امید به آینده داشت، 
به توانمندی داخلی اعتقاد داشت، عدالت خواه و ضدفساد بود، اهل رعایت بیت المال بود، 
عقل و تدبیر و سواد داشت، دور از اشرافی گری بود، جوان و معتقد به جوانان بود و... انقالبی 
و جهادی بود... نمی توان او را به سادگی عزل کرد، مگر آنکه یک حجت شرعی که می تواند 

هم از جنس خیر باشد، هم شر!  ظاهر شود و مبنای تصمیم گیری شود.
                                                         مدیرمسئول

سرمقاله
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آگهی مناقصه عمومی  فشرده با ارزیابی کیفی
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنرو خدمات بهداشتی درمانی کرمان                دانشگاه علوم پزشکی 

شماره مناقصه: 15/10/3/1401دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار:

مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنرموضوع مناقصه
دریافت اسناد:

الف: سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت

www.setadiran.ir

ب: پایگاه ملی مناقصات
http://iets.mporg.ir

)صرفا جهت مشاهده(

226/453/798/144 ریالبرآورد یکساله )ریال(

8/429/075/963 ریالتضمین شرکت در مناقصه)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز دوشنبه دریافت اسناد
مورخ 1401/02/26

تا ساعت 14:30 روز دوشنبه  مورخ 1401/03/09آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/10بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 در محل امور اداری بیمارستان شهید باهنر برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 ) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(                                                                                            شناسه آگهی 30901

روز  نامه

هر روز صبح در سراسر استان

فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد:

 اجرای طرح
 ارتقای امنیت اجتماعی
 با اولویت برخورد با اراذل و اوباش

 رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان :

 بسیج سازندگی
 همواره زمینه ساز محرومیت زدایی 
و اشتغال در استان بوده است

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی رفسنجان عنوان کرد :

عدم رعایت نکات ایمنی
 بیشترین علت آتش سوزی خودرو 
در رفسنجان

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران:

مردم و دستگاه های دولتی، مقّید به خرید تولیدات داخلی باشند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران، آنان را ستون اصلی خیمه تولید خواندند و با اشاره 
به سه موضوع اصلِی »لزوم افزایش فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« و »تأمین 
امنیت شغلی« کارگران گفتند: واردات بی رویه خنجری به قلب »تولید ملی« و »اشتغال کارگران« است، 
بنابراین باید به صورت جدی از آن جلوگیری شود و در داخل نیز ضمن تولید محصوالت با کیفیت، مردم و 

دستگاههای دولتی مقّید به خرید تولیدات داخلی باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به برنامه های مهم دولت در زمینه مسائل اقتصادی تأکید 

کردند: همه قوا و دستگاهها و مردم به دولت کمک کنند.
ایشان درخصوص انگیزه های ملی کارگران در عرصه اقتصادی افزودند: یکی از سیاستهای اصلی استکبار 
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی از کار انداختن تولید کشور بود که در سالهای اخیر و تشدید تحریم ها، 

این هدف کاماًل روشن شده است اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق این هدف شدند و در این 
عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند.

بیکاری  مشکل  و  احیاء  را  شغلی  فرصت های  می تواند  که  مواردی  از  یکی  کردند:  تأکید  ایشان 
دانش آموختگان را برطرف کند، افزایش شرکت های دانش بنیان است البته این شرکت ها باید به معنی 

واقعی کلمه دانش بنیان باشند که در این صورت می توان اشتغال را افزایش داد.
رهبر انقالب، ترجیح دادن جنس خارجی به جنس داخلی را ضربه زدن به کارگر داخلی به نفع کارگر 
خارجی دانستند و گفتند: بر این اساس است که از مردم می خواهیم به خرید تولید داخلی مقّید باشند 
البته بزرگ ترین خریدار در کشور، دستگاههای دولتی هستند که باید سعی کنند هیچ جنس خارجی 

مصرف نکنند.

آگهي تجدید مناقصه عمومی

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره 1013مورخ 1400/12/02شورای محترم اسالمی شهر،  در خصوص نگهداری و نگهبانی سایت میدان زباله، از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص و شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانایی انجام كار را دارند، دعوت بعمل  می آید جهت دریافت اسناد و اطالع از 
 www.news.rafsanjan.ir شرایط شركت درتجدید  مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی

مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/02/31 به دبیرخانه شهرداری مركزی تسلیم نمایند. 
 ) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن های تماس : 5- 34258701 -034 

سهراب بهاالدینی، فرماندار ویژه سیرجان، با مثبت، ارزیابی کردن این بازدید گفت: خوشبختانه 
تحوالت عمرانی خوب و مثبتی را در منطقه گل گهر شاهد هستیم.

مجید جودی، معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اعالم اینکه پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون 
تومانی مسکن روستایی از سوی بانک سپه آغاز شده است، گفت: با رفع مشکالت سامانه های 

پرداختی، باقی بانک ها نیز به زودی پرداخت وام را آغاز خواهند کرد.

در این شماره می خوانید
 فرماندار سیرجان در بازدید از منطقه گل گهر:

تحوالت عمرانی خوب و مثبتی را 
در منطقه» گل گهر« شاهد هستیم

 معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد:

آغاز پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی
 مسکن روستایی، از سوی بانک سپه

 شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان کرمان

نوبت دوم

شماره:    500 /55/39/01                                       تاریخ: 1401/02/17  
 مناقصه عمومی یک مرحله ای

شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان  کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امور حفاظت فیزیکی ونگهبانی خودرا از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانكاران 
واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و... » در بستر 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)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند. 
1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 2001030062000003روز دوشنبه مورخ 1401/02/19

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان  به آدرس کرمان- بلوارشهید صدوقی- دویست متر بعدازسه راه کشاورز- سمت چپ نبش کوچه رعد
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500/000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ازروزدوشنبه مورخ 1401/02/19لغایت ساعت 19 روز شنبه مورخ1401/02/24
5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگذاری در سامانه بصورت pdf: تا ساعت 19 روزسه شنبه مورخ 1401/03/03

الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها: روزچهارشنبه مورخ 1401/03/04 ساعت 9 درمحل سالن کنفرانس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرمان

7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:  1/083/610/000)یک میلیاردو هشتادوسه میلیون وشصت وده هزار(ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش واریزی( 
کاراکتری  واریز سی  با شناسه  پایا  یا  پرداخت ساتنا  از طریق دستور  داری کل  بنام خزانه  ایران  اسالمی  بانک مرکزی جمهوری  بحساب شبای شماره IR250100004001039704005791نزد 

304039759263500650000000000006 قابل ارائه می باشد. 
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف(عالوه بر بارگذاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، 

حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 1401/03/03 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
 www.assc.irضمنا جهت كسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 03432111025  به  آدرس اینترنتی شرکت

وآدرس  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
-شماره تماس پشتیبانی سامانه1456) تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان  بشماره03432163523(                شناسه آگهی  1314025

وزارت جهاد کشاورزی

 دادستان عمومی و انقالب کرمان خبر داد:

ایجاد زمینه برای حفظ اشتغال 650 نیروی شاغل در حوزه درمان و سالمت کرمان 

آگهی مزایده عمومی اجاره
دستگاه مزایده گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع:  مزایده باغات مرکباتی  و یک باب سوله به عنوان انباری  متعلق به هنرستان کشاورزی شهید مطهری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت

مهلت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ انتشارآخرین آگهی روزنامه به مدت 10 روز کاری  از طریق سامانه ستاد ایران
جهت دریافت اسناد مزایده وسایر اطالعات مورد نیاز  به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود.                   شناسه آگهی 30907

مبلغ برآوردشماره مزایدهنشانی
 پایه سال اول)ریال(

مبلغ تضمین فرایند
 ارجاع کار

مدت اجاره

شهرستان عنبرآباد - 
از تاریخ انعقاد قرارداد 14550/000/00027/500/000-1401دوساری

تا تاریخ1406/12/25


