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با حضور معاون عمرانی استاندار کرمان ،شهردار و مسئوالن شهری ،پروژههای عمرانی شهرداری سیرجان کلنگزنی و افتتاح شدند

افتتاح بزرگترین و مجهزترین دستگاه پیشسردکن در جنوب کشور
 معاون عمرانی استانداری کرمان :افتتاح و کلنگزنی طرحهای عمرانی شهرداری سیرجان در راستای توسعه و عمران شهری ،بسیار ارزشمند است
 دکتر رضا سروشنیا :برای تهیه دستگاه پیشسردکن کشتارگاه صنعتی سیرجان مبلغ دو میلیارد تومان هزینه شده است

 دهم مرداد ماه  98طی مراسمی
چند طرح عمرانی شهرداری سیرجان
گ ساخت چند طرح
افتتاح شد و کلن 
دیگر به زمین زده شد .در آیین افتتاح
و کلنگزنی پروژههای عمرانی شهر
سیرجان،سیدمصطفیآیتاللهیموسوی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
کرمان ،رضا سروشنیا شهردار سیرجان،
محمداسماعیل خواجویی رییس شورای
شهر ،سهراب بهاالدینی معاون سیاسی و
امنیتی فرمانداری و تنی چند از مدیران
شهریحضورداشتند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
کرمان روز پنجشنبه به سیرجان آمد تا در
این سفر کاری از چند طرح عمرانی شهرداری
بازدید کند .افتتاح آسفالت خیابان خیام و
دستگاه پیش سردکن کشتارگاه صنعتی دام
شهرداری سیرجان توسط معاون هماهنگی
امور عمرانی استانداری کرمان انجام شد.
سیدمصطفی آیت اللهی موسوی در
ادامه این سفر به همراه رضا سروشنیا شهردار
سیرجان و تنی چند از مسئوالن شهری از پایانه
مسافربری بعثت ،سایت زباله ،سایت نگهداری
سگهای ولگرد ،بهشت رضا(ع) ،روند آسفالت
الین غربی بلوار هجرت ،سالن همایشهای
شهرداری و ورزشگاه امام علی(ع) بازدید کرد.

کلنگزنی چند طرح دیگر شهرداری جزو
برنامههای سفر یک روزه معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری بود .سایت جمعهبازار(واقع
در بلوار قائم(ع)) ،میدان دام شهرداری(جنب
کشتارگاه دام) ،پمپ بنزین(جنب جایگاه
سیانجی واقع در بلوار قائم) و میدان میوه و
ترهبار شهرداری(جنب جایگاه سیانجی واقع
در بلوار قائم) از طرحهایی است که کلنگ
احداث و شروع ساخت آنها بر زمین زده شد.
همچنین سیدمحمد پژمان معاون
وزیر -رییس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت
بازآفرینی شهری ایران نیز در سفر یک روزه
به سیرجان همراه با مدیرکل راه و شهرسازی
استان کرمان ،شهردار سیرجان و تنی چند از
مسئوالن شهری و استانی از طرحهای عمرانی
دیگری بازدید کردند .بازدید از آسفالت خیابان
ولیعصر ،خانه محلهای آباده ،خیابان امام
محمدباقر(ع) در کوی آباده ،بازارهای دوقلو
طرحهایی بود که این مسئوالن بازدید کردند.
سیدمحمد پژمان به همراه این مسئوالن
کلنگزنی مدرسهای در کوی دهیادگار،
کلنگزنی یک مدرسه در مکیآباد ،کلنگزنی
سوله ورزشی واقع در خیابان غفاری را انجام داد.
خرید دستگاه پیشسردکن کشتارگاه
صنعتیسیرجانجزوبرنامههایوپیگیریهای
شهردار سیرجان بود .دکتر رضا سروشنیا

در خصوص این دستگاه به معاون عمرانی
استانداری کرمان گفت« :بحث امنیت جان
شهروندان بحث مهمی است که در بخش

کشتار دام بیماری تب کریمه کنگو دغدغ ه
مسئوالنبهداشتیاست.ایندستگاهبزرگترین
و مجهزترین پیشسردکن در جنوب کشور

«آگهیمناقصهعملیاتبرداشتمحصولپستهتر»

شــرکت کشــاورزی سیرجانبنیاد(ســهامی خــاص) در نظــر دارد عملیــات برداشــت
محصــول پســته تــر باغات خــود را در ســطح  1765هکتــار واقع در شهرســتانهای
ـورخ  98/06/23از طریــق مناقصــه عمومــی بــه
ســیرجان ،انــار و چتــرود را از مـ
پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه افــراد حقوقــی و حقیقی که
توانایــی برداشــت برابــر ظرفیــت ترمینالهــای ضبــط شــرکت روزانــه حــدود 180
تــن را دارنــد ،جهــت همــکاری دعــوت بــه عمــل میآیــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ بــرگ شــرایط شــرکت در مناقصه بــه آدرس:
ســیرجان -بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی -شــرکت کشــاورزی ســیرجانبنیاد
مراجعــه نماییــد و یــا بــا شــماره تلفــن  09131787825مدیــر تولیــد شــرکت
تمــاس حاصــل نماییــد.
زمان برگزاری مناقصه 98/05/26 :راس ساعت  9صبح
شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد

«آگهیمناقصهعملیاتضبطوفرآوریمحصولپسته»

شــرکت کشــاورزی سیرجانبنیاد(ســهامی خــاص) در نظــر دارد عملیــات فــرآوری و
ســورت محصــول پســته خــود را در ترمینالهــای ضبــط شــرکت واقــع در واحدهــای
سبزدشــت(جاده خواجوشــهر بعــد از امیرآبــاد شــول ،فاصلــه از ســیرجان  40کیلومتــر)
و دشــت زر(کیلومتــر  20جــاده تهــران) از مرحلــه چــر خ کردن(پوس ـتگیری) تــا پایــان
مرحلــه ســورت(آماده کیســهگیری) از تاریــخ حــدود  98/06/23لغایــت پایــان
عملیــات برداشــت محصــول (حــدود  )98/08/05بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط
واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی جهــت همــکاری دعــوت بــه عمــل
میآیــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ بــرگ شــرایط شــرکت در مناقصــه بــه آدرس:
ســیرجان -بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی -شــرکت کشــاورزی ســیرجانبنیاد
مراجعــه نماییــد و یــا بــا شــماره تلفــن  09131787825مدیــر تولیــد شــرکت تمــاس
حاصــل نماییــد.
زمان برگزاری مناقصه 98/05/26 :راس ساعت  11صبح

شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد

است .طی یک و نیم سال گذشته و در
شرایطی که با مشکل تحریم اقتصادی روبهرو
هستیم ،برای تهیه این دستگاه مبلغی حدود

 20میلیارد ریال هزینه شده است» .شهردار
سیرجان از تمام همکاران و مسئوالن خصوصا
معاونت خدمات شهر که در به اتمام رسیدن

و راهاندازی دستگاه پیشسردکن کمک
کردند ،قدردانی کرد .وی از اینکه این دستگاه
توسط سیدمصطفی آیتاللهی موسوی معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان افتتاح
میشود ،ابراز خرسندی نمود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
کرمان پس از بازدید از پروژه ترمینال مسافربری
بعثت سیرجان ،اظهار کرد« :ترمینال مسافربری
بعثت سیرجان پروژه خوبی است و از نظر
تسهیل حمل و نقل مسافری نقش خوبی را ایفا
میکند».سیدمصطفیآیتاللهیموسویافزود:
«عملیات اتمام این پروژه مدتها خوابیده بود که
با همت شهردار و کمک مسئوالن سیرجانی این
پروژه به زودی به بهرهبرداری میرسد» .موسوی
درباره سایت پسماند نیز عنوان کرد« :در جهت
رفع مشکالت واگذاری سایت پسماند ،با مدیران
استان هماهنگی شده است .همچنین مشکل
برقرسانی این سایت قرار است با پیگیریهای
شهرداری سیرجان حل شود».
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان از
اقدامات و فعالیتهای دکتر رضا سروشنیا
شهردار سیرجان ،تقدیر و تشکر نمود .وی
افتتاح و کلنگزنی طرحهای عمرانی شهرداری
سیرجان را در راستای توسعه و عمران شهری،
بسیار مفید و ارزشمند خواند».

