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گزارشی از شرایط بغرنج سایت زباله ی کنونی سیرجان؛

زباله سوزی زباله گردها و شرکا!
  دستگاه زباله سوز مصوب شورا برای خدمات شهری بوده اما نه در حوزه ی پسماند، بلکه در حوزه ی کار آرامستان.   دستگاه زباله سوز مصوب شورا برای خدمات شهری بوده اما نه در حوزه ی پسماند، بلکه در حوزه ی کار آرامستان. 

 مسوول سازمان پسماند شهرداری  سوختن زباله توسط شهرداری را رد می کند و دود ناشی از سوختن زباله در سایت فعلی را به الستیک سوزی شبانه ی زباله گردها نسبت می دهد.  مسوول سازمان پسماند شهرداری  سوختن زباله توسط شهرداری را رد می کند و دود ناشی از سوختن زباله در سایت فعلی را به الستیک سوزی شبانه ی زباله گردها نسبت می دهد. 

 چرا این سایت که کنارمنطقه ی بکر کفه نمک و در مسیر محوطه ی حفاظت شده ی زیست بومی بهرام گور و راه قطار بنه، با فاصله ی اندکش با شهر  زودتر جابه جا نمی شود؟ چرا این سایت که کنارمنطقه ی بکر کفه نمک و در مسیر محوطه ی حفاظت شده ی زیست بومی بهرام گور و راه قطار بنه، با فاصله ی اندکش با شهر  زودتر جابه جا نمی شود؟
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مجید محسنی 
رییس اتاق اصناف سیرجان شد

انتقال آب خلیج فارس
 رؤیایی که به واقعیت پیوست

صدور هشدار زرد
 هواشناسی

استفاده از طرح »گلیم شیریکی پیچ« 
در پروژه های شهری سیرجان
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/09/27

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/09/28 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  حوزه معاونت خدمات شهر   تلفن:   8102  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای 

اجـــاره بیلبوردهـــای تبلیغاتـــی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی 

)شرح مختصر؛ اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی( 
5001005674000019  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

آگهي فراخوان شماره 1401/08/ف

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به شناسايی، ارزيابي کيفي و انتخاب شرکت های 

واجد شرايط و دارای مجوز امنيت فضای تبادل اطالعات افتا ) رسته فعاليت در حوزه امنيت سايبری اتوماسيون 

صنعتی ( و همچنين سابقه فعاليت در زمينه انجام پروژه های امن سازی اتوماسيون صنعتی اقدام نمايد. لذا 

واجدين شرايط می توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسايت اين شرکت به نشانی www.geg.ir  بخش مناقصه 

و مزايده مراجعه نمايند و حداکثر تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1401/09/27 پاکات پيشنهادی خود را در 

محــل دفترکميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند. شرکت معدنی و صنعتی گل 

گهر در قبول و يا رد هريک از پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.  

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شناسایـی و ارزیابی شرکتها جهت انجام پروژه امن سازي و مقاوم سازي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي
 و خرید، نصب و راه اندازی تجهيزات کارگاه و آموزش امنيت شبکه کارخانجات گندله سازی یک و دو

دودناشیازسوزاندنزبالههادودناشیازسوزاندنزبالهها
درجادهگلگهردرجادهگلگهر
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عملیات اصالح هندسی خیابان هنر توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سیرجان انجام و 
ترافیک این خیابان ساماندهی شد. پورخسروانی، گفت: وجود پیاده روی اضافی در خیابان هنر باعث نا زیبایی 
چهره خیابان شده بود. براساس طرح مشاور ترافیک شهرداری، جمع آوری این پیاده رو و زیرسازی و آسفالت 
آن در دستور کار قرار گرفت و طی یک هفته انجام شد. همچنین جدول های فرسوده اطراف پارک الله 
تعویض گردید. مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری، افزود: با اصالح و تعریض خیابان 

هنر، بحث ترافیکی در این قسمت ساماندهی شد.

خیابان هنر 
اصالح و

 تعریض شد

خبــر گاز ادارات و سازمان هایی که مصرف را کنترل نکنند قطع می شودگاز ادارات و سازمان هایی که مصرف را کنترل نکنند قطع می شود
مدیرعامل شرکت گاز استان  با بیان اینکه شرکت گاز استان با مراجعه منظم به ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی به کنترل 
دمای مصرف گاز طبیعی این اماکن پرداخته و در صورت رعایت نکردن در جهت قطع گاز انجام خواهند داد. فالح اظهار کرد: 
همزمان با برودت هوای استان و افزایش مصرف گاز طبیعی، به منظور جلوگیری از هدررفت گاز و بهره مندی بدون وقفه همه 
مصرف کنندگان در سراسر استان، نحوه مصرف گاز در ادارات و سازمان های دولتی پایش می شود.وی افزود: از ابتدای آذرماه  
بازرسان شرکت گاز  با مراجعه منظم به ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی به پایش و کنترل دمای مصرف گاز طبیعی این اماکن 
پرداخته و در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف   در مرحله اول اخطار کتبی و در مراحل بعدی اقدام قانونی انجام خواهند داد.            

نتیجه انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف مشخص شد
در مراسمی با حضور عرب پور، ریاست اداره صمت، عباسپور معاون برنامه 
ریزی و توسعه فرماندار شهرستان سیرجان،و محمود اسدی ریاست سابق اتاق 
اصناف، اولین جلسه هیات رئیسه اتاق اصناف سیرجان با دستور کار تعیین 
رئیس و سایر سمت ها تشکیل و مجید محسنی که در انتخابات اخیر اتاق 
اصناف با کسب باالترین رای به هیات رییسه راه یافته بود در این جلسه نیز 
مورد اعتماد اعضای هیات رئیسه قرار گرفت و با کسب ۴ رای از ۵ رای رسماً 

به عنوان ریاست اتاق اصناف انتخاب گردید.
در این انتخابات کوروس یوسفی به عنوان نایب رئیس اول، نجمه امجدی نایب رئیس دوم، حمید رضا 

محمودآبادی خزانه دار و مرتضی خواجویی به عنوان دبیر مشخص شدند.
گفتنی است محسنی ریاست جدید اتاق اصناف سیرجان،دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق تجارت 
و از فعاالن با سابقه و خوشنام اصناف می باشد که سوابقی چون ریاست شورای حل اختالف و فعالیت 

به عنوان کارشناس رسمی دادگستری را در کارنامه دارد. 

استفاده از طرح »گلیم شیریکی پیچ« 
در پروژه های شهری سیرجان

معاون توسعه، مدیریت و منابع شهرداری سیرجان گفت: شهرداری از طرح های »گلیم شیریکی پیچ« 
در پروژه ها و المان های شهری و نوروزی استفاده می کند.

مهدی بهرامی با اشاره به حضور شهرداری سیرجان در جشن سالگرد جهانی شدن زیلو در میبد، اظهار 
کرد: در چهارمین سالگرد ثبت جهانی شهر میبد یزد و هنر زیلوبافی با حضور وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کشور، مسئوالن، هنرمندان و شهروندان میبد، شهرداران و فرمانداران شهرها 
و روستاهای جهانی صنایع دستی کشور در شهر میبد، کلیپی زیبا با محوریت گلیم شیرکی پیچ سیرجان 
پخش شد.وی افزود: شهرداری سیرجان با برپایی غرفه و به نمایش گذاشتن انواع گلیم شیریکی پیچ، 
حضوری پررنگ در این مراسم داشت که مورد استقبال مسئوالن شهرهای جهانی صنایع دستی کشور 
قرار گرفت.بهرامی ادامه داد: شاخصه دیگر سیرجان، گلیم منحصر به فرد شیرکی پیچ است که به لحاظ 
کیفیت، نوآوری، طرح و رنگ در سال ۱۳۹۶ از سوی شورای جهانی صنایع دستی به ثبت رسید و 
سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم شناخته شد.وی با اشاره به اقدامات شهرداری در معرفی هنر گلیم 
شیریکی پیچ سیرجان، افزود: ایجاد دبیرخانه شهر جهانی گلیم، استفاده از طرح های گلیم در بیشتر 
پروژه ها و المان های شهری، برگزاری جشنواره صنایع دستی و گلیم در نوروز ۱۴۰۲، طرح های در دست 

اقدام گذر، محور و موزه گلیم از برنامه های در دستور کار شهرداری سیرجان است.

زنان بی خانمان هم صاحب گرم خانه می شوند
پس از پیگیری های مکرر در پی درخواست شهروندان مبنی بر ساماندهی وضعیت افراد بی خانمان و 
کارتن خواب سطح شهر، این بار شهرداری سیرجان از راه اندازی یک گرم خانه موقت ویژه زنان در این 
شهرستان خبر داد.رئیس سازمان مشاغل شهرداری سیرجان گفت: در جلسه ای که نهم آذرماه در 
محل فرمانداری سیرجان با حضور نمایندگان شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی و دیگر ارگان های 
و  کارتن خواب  بانوان  شبانه  موقت  اسکان  برای  مکانی  بهزیستی  گردید؛  مقرر  برگزار شد،  مرتبط 
بی سرپناه اجاره و هزینه اجاره را شهرداری پرداخت کند.الهیان افزود: همچنین در این جلسه تصمیم 
گرفته شد که بهزیستی لیست تجهیزات مورد نیاز این مرکز را تهیه کند و به فرمانداری جهت تأمین 
هر چه سریع تر ارائه دهد تا این گرم خانه از ابتدای زمستان راه اندازی شود. پیش از این نیز سرپرست 

اداره بهزیستی از راه اندازی یک سرپناه شبانه ویژه آقایان در سیرجان خبر داده بود .

  خبر

و  تأمین  شرکت  از  نقل  به  خبر،  نباء  گزارش  به 
مورد  آب  انتقال  طرح  فارس:  خلیج  آب  انتقال 
نمک زدایی  تأسیسات  از  گل گهر  مجتمع  نیاز 
گزینه  عنوان  به  لوله  خط  طریق  از  بندرعباس 
جدی شدن  با  شد.  پیشنهاد  و  انتخاب  برتر، 
ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت های  گزینه  این 
این  به  نیز  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  و 
یک  سرآغاز  مهم  این  و  شدند  عالقه مند  طرح 
این  ملی در بخش خصوصی کشور شد.  ابرپروژه 
و  به صورت مستقیم  بر ۱۶۰۰۰ شغل  بالغ  طرح 
غیرمستقیم ایجاد کرد و بسیاری از صنایع مرتبط 
در ۲۱ استان دیگر کشور را مجدد فعال نمود و از 
ورشکستگی نجات داد. این طرح با انجام مطالعات 
که  هدررفت  کمترین  با  را  آب  مهندسی،  دقیق 
در نوبه خود منحصربه فرد می باشد به استان های 
یک  و  می نماید  منتقل  یزد  و  کرمان  هرمزگان، 
سرمایه و ثروت بزرگی به کشور هدیه نموده است.

باالی  پتانسیل  و  معدنی  عظیم  ذخایر  وجود   
سکوی  می تواند  کشور  مرکزی  فالت  در  صنعتی 
دیرباز  از  باشد.  متوازن  توسعه  برای  ما  پرتاب 
ماهر  صنعتگران  کشور  مرکزی  مناطق  ساکنان 
برای  محکمی  تکیه گاه  که  شده اند  زبردست  و 
کشور می باشند. از این  رو با اتکا به این پتانسیل 
نوبه خود  به  این معادن غنی که هریک  و وجود 
می باشند، چشم اندازی  فرد  به  منحصر  جهان  در 
به  صنعتی  توسعه  و  خودکفایی  برای  مناسب 
ارمغان می آورند. حال سؤال پیش می آید که برای 
اجرای طرح های توسعه ای این مناطق که هریک 
در جایگاه خود دستاوردهای چشمگیری خواهند 
می بایست  آن  برای  زیرساخت هایی  چه  داشت 
این سؤال می بایست  به  پاسخ  برای  تدارک دید؟ 
کمی به گذشته رجوع کرد. گذشته ای نه چندان 
برای  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت  که  دور 
اجرای طرح های توسعه ای خود به دنبال ایجاد این 
زیرساخت ها برآمد. در سال ۱۳88 شرکت گل گهر 
با ترسیم چشم انداز سال ۱۳۹8 خود به این نتیجه 
رسید که برای اجرای طرح های توسعه ای خود نیاز 

مبرمی به آب دارد. 
 ۱۳۹۰ سال  در  آب  این  تأمین  برای  مطالعات 
بازه  در  آب  تأمین  جامع  طرح   بررسی  عنوان  با 
شامل  و  مجتمع  سایت  اطراف  کیلومتری   ۲۰۰
بخش هایی از استان های کرمان، فارس، هرمزگان 

و بخش کوچکی از استان یزد انجام شد. 
وضعیت  و  پتانسیل ها  بررسی  حاوی  مطالعات 
آبی  نیازهای  گل گهر،  آبی  توسعه  برای  موجود 
توسعه در گل گهر، پروژه های بالقوه مرتبط با آب، 
و  منابع  برنامه ریزی  و  و ضوابط مدیریت  معیارها 
مصارف آب، تجزیه و تحلیل های الزم برای تأمین 
برنامه  تنظیم  و  تهیه  و  گل گهر  توسعه  نیازهای 
حوضه های  خصوص  این  در  می باشد.  آبی  منابع 
آبریز متعدد در اطراف سایت مجتمع مورد مطالعه 

قرار گرفت و به پایداری حوضه ها توجه شد.
گل گهر  اصوال  که  آمد  حاصل  چنین  نهایت  در 
که در یکی از کم آب ترین نواحی ایران قرار دارد و 
حتی در صورت بهره برداری از کلیه پتانسیل های 
نیازهای  باالی  حجم  به  توجه  با  منطقه ای،  آبی 
وسیله  به  باید  ناگزیر  نیازها  باقی  گل گهر  توسعه 
نمک زدایی  سایت های  همچون  دیگری  منبع 

نداشته  محدودیت  کمی  نظر  از  که  دریا  مجاور 
باشد، تأمین شود.

بر  مشتمل  توجیهی  مطالعات  ادامه  در   
بررسی های اقتصادی و مالی برای این مهم صورت 
از مهم ترین بخش های گزارش مطالعاتی،  گرفت. 
اول  گزینه  است.  اصلی  گزینه  دو  بین  مقایسه 
از  گل گهر  مجتمع  نیاز  مورد  آب  انتقال  شامل 
خط  طریق  از  دریا  مجاور  نمک زدایی  تأسیسات 
احداث  شامل  دوم  گزینه  و  می باشد  دریا  لوله 
منابع  مجاور  در  نورد  و  احیا  فوالد،  تولید  صنایع 
صنایع  احداث  نیز  و  بندرعباس  در  آب  تأمین 
کنسانتره و گندله سازی در مجاورت مجتمع سنگ 

آهن در گل گهر سیرجان بوده است. 
و  اجرایی  هزینه های  شامل  ارزیابی ها  و  مقایسه 
هزینه های  همراه  به  انتقال  خط  تجهیزات  خرید 
دوره  در  انرژی  تأمین  و  نگهداری  و  بهره برداری 
از طرح در صورت استفاده  بهره برداری  ساخت و 
از گزینه اول بوده و در صورت استفاده از گزینه 
مسیرهای  موجود  و  توسعه ای  ظرفیت های  دوم، 
عالوه  به  گندله  برای حمل ونقل  ریلی  و  جاده ای 
و  احیا  و  فوالدسازی  صنایع  آب  خرید  هزینه 

نتیجه  است.  گرفته  قرار  ویژه  توجه  مورد  نورد 
گزینه  دو  مقایسه  مبنای  بر  گزارش  کارشناسی 
فوق چنین شد که هزینه انتقال آب از تأسیسات 
حدود  گل گهر  مجتمع  به  بندرعباس  نمک زدایی 
از  گندله  یا  آهن  سنگ  حمل  هزینه های   ۵۲%
گل گهر به نزدیک تأسیسات نمک زدایی در مجاور 

دریا می باشد. 
به  بندرعباس  از  آب  انتقال  گزینه  ضمن  در 
گل گهر مزایایی نظیر کاهش روند مهاجرت نیروی 
متخصص از منطقه، توسعه صنعتی منطقه با توجه 
سطح  افزایش  کشاورزی،  توسعه  امکان  عدم  به 
و  اجتماعی  رفاه  و  آموزشی  و  بهداشتی  خدمات 
گردشگری،  توسعه  منطقه،  در  عمومی  درآمد 
منطقه،  پایدار  توسعه  استان،  درآمد  افزایش 
شهرک های  در  مستقر  جانبی  صنایع  آب  تأمین 
دیگر  سوی  از  دارد.  و...  مجتمع  مجاور  صنعتی 
گل گهر  از  گندله  یا  آهن  سنگ  انتقال  گزینه 
به  مهاجرت  افزایش  نظیر  معایبی  بندرعباس  به 
مجاور  و  شهر  این  افزایش جمعیت  و  بندرعباس 
آن، کاهش جمعیت منطقه سیرجان و در نتیجه 
گسترش منطقه کویری، افزایش بار ترافیک عبور 
جاده ای، احتمال باالرفتن تلفات جاده ای، کاهش 
ترافیک  به علت حجم  راه آهن  و  ظرفیت جاده ها 
پتانسیل های توسعه  قابل توجه عبوری و کاهش 
پتانسیل  با  زمین های  اشغال  بخش ها،  سایر  در 
اقتصادی باال در حوالی دریا، افزایش آلودگی های 
جاده ای  عبور  منع  احتمال  زیست محیطی، 
افزایش  زمان  در  باری  واگن های  و  کامیون ها 

مسافران دارد.
از دریا نه تنها خیال گرانی  انتقال آب  در نهایت 
نیست بلکه رؤیا و آرزوی دیرینه ایرانیانی است که 
بین دو دریا قرار گرفته اند و تشنه آبی برای رسیدن 
به خواسته های خود هستند و این آرزو با بیشترین 
بهره و کیفیت توسط شرکت تأمین و انتقال آب 
خلیج فارس به واقعیت پیوسته است. واقعیتی که 
کام ایرانیان صنعتگر و ماهری که سال ها در زادگاه 
امید  و  است  نموده  شیرین  دوانده اند  ریشه  خود 
را به چشمان فرزندان ایران زمین برگردانده است.

انتقال آب خلیج فارس

 رؤیایی که به واقعیت پیوست
صفحه 2

?

دوست گرامی؛  

جناب آاقی رضا اقسمی ژناد
ریاست محترم بانک ملت شعبه امام رضا )ع( سیرجان

بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک ملت شعبه امام ضا )ع( 
سیرجان که نشان از لیاقت و سوابق درخشان مدیریتی شما دارد را تبریک عرض 

نموده، امیدواریم در این عرصه نیز همچون گذشته موفق و سربلند باشید.

گاه فرهنگی ورزشی  جهان اسپرت - رباردان ملکشاهی باش

سرور گرانقدر؛  

جناب آاقی مجید محسنی
ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان سیرجان

حضور شما در نقش راهبر و هدایتگر مجموعه اتحادیه های صنفی،  زمینه ساز آرامش و اطمینان خاطر در 
میان کسبه و بازاریانی است که در چند سال اخیر به واسطه فشار بی امان تحریم و کرونا خسارات بیشماری 

را متحمل شده اند، خواهد شد.ضمن عرض تبریک و تهنیت صمیمانه،  توفیق روزافزونتان را در مسیر 
پیش رو برایتان مسئلت داریم.

مدرییت و رپسنل بازار زبرگ مبل امام علی )ع( سیرجان

اخذ رای اعتماد و انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان ریاست اتاق اصناف 
شهرستان سیرجان مایه مسرت و خشنودی خانواده بزرگ اصناف شهرستان 
شد. بدون تردید ثمره تجربیات گرانبهای جنابعالی در عرصه های مختلف 

مدیریتی، راهگشای مسیر صنوف مختلف خواهد بود.
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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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبـه تاریخ 1401/09/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/10/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/10/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

دوربین های نظارتی سطح شهر نجف شهر- )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4080301

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهی فراخوان مناقصـه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 

پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیروی انسانی پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی  

به شماره 2001092962000036 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت 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.
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/09/16  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/09/24 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/07                               

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/10/10 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/10/03

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  عمومی 
پروژه  انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار به مساحت 260 هکتار

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه  انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت 
فشار به مساحت 260 هکتاررا از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  پیمانکاری ذیصالح  دارای حداقل رتبه 3 
رسته آب  یا تاسیسات و تجهیزات توام با آب  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/09/21

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 16،766،851،554 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/09/19 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(           

تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  عمومی 
اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه  گل گهر )محدوده جاده شماره یک ( 

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه  گل گهر 
)محدوده جاده شماره یک (را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  پیمانکاری ذیصالح  دارای حداقل رتبه ۵ رسته 
تجهیزات و تاسیسات و یا زیرشاخه های انرژی )نیرو( به انضمام دارا بودن سابقه کار مرتبط  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان 

دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/09/26

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 13،969،417،323 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/09/20 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(           
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اداره کل هواشناسی استان کرمان در پی پیش بینی بارش باران و برف، هشدار سطح زرد 
صادر و به هم استانی ها توصیه کرد از سفرهای غیرضرور و توقف در حاشیه ها رودخانه ها 
خودداری کنند.  از دوشنبه ۱۴ آذرماه ناپایداری های جوی به صورت افزایش ابر، وزش باد، 
کاهش دما و بارش در سطح استان کرمان آغاز و تا اوایل هفته آینده به طور متناوب ادامه 

خواهد داشت. بارش در مناطق کوهستانی و ارتفاعات به صورت برف پیش بینی می شود.
این ناپایداری ها تا شنبه ۱۹ آذرماه ادامه خواهد داشت

صدور هشدار 
زرد

 هواشناسی

فناوری دانش بنیان ها به روستاهای سیرجان رسیدفناوری دانش بنیان ها به روستاهای سیرجان رسید
در دومین روز از رویداد انتقال فناوری شرکت های دانش بنیان به روستاها )روستای نوفن( در شهرستان سیرجان از انتقال 
فناوری شرکت های دانش بنیان به روستاهای این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: امروزه فناوری جزء جدایی ناپذیر زندگی 
به خصوص در حوزه اقتصاد است.مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمان نیز در این رویداد گفت: کرمان به عنوان دومین 
استان کشور طرح روستای نوفن )انتقال فناوری به روستاها( را اجرا می کند. وی افزود: هدف از این رویداد، هم اندیشی 
صندوق کارآفرینی امید با شرکت های دانش بنیان در سطح استان است که این شرکت ها بتوانند با حمایت صندوق، 

محصوالت خود را به روستاها انتقال دهند و حلقه های ارتباطی میان این شرکت ها و روستاها شکل گیرد.

خبــر

هرصبح که برای رفتن به سرکار از ابتدای محور 
سیرجان- شیراز رد می شویم، دود سیاهی از روی 
بوی  و  می شود  بلند  کویز  کوه  اطراف  در  زمین 
و  مردمی  گالیه ی  این  می آید.   الستیک سوخته 
مشابه آن در هفته ای که گذشت به دست نشریه 
رسید. به اضافه ی اینکه برخی از کارکنان معادن 
آلودگی های  معرض  در  خود  اینکه  با  نیز  منطقه 
خود  سالمت  برای  را   یکی  این  هستند،  معدنی 

گوژی باالی گوژ می دانند. 
دودی که ربطی به معادن ندارد

با این تفاوت که این یکی دیگر ربطی به معادن 
ا ست. حاال معادن  زباله  به سایت  ندارد و مربوط 
هم  و  هستند  شهر  کیلومتری  در ۶۰  کم  دست 
کلی برای جبران آلودگی شان درختکاری کرده اند. 
دود ناشی از سایت زباله  اما نه با درختکاری جبران 
می شود و نه فاصله اش با شهر زیاد است . دودش 
مستقیم توی چشم شهر می رود و بدتر اینکه چه 
زیرا  شود  تمام  معادن  اسم  به  مردم  دید  از  بسا 
الستیک  بود  فراگیر  مردم  هم  حاالیش  همین 
اتوبوس  لنت  به  را  شهر  سحرگاهان  در  سوخته 

معادن نسبت می دهند.
 حال آنکه بوی الستیک ها و زباله های سوخته در 
بیخ گوش شهر است که همراه با نسیم صبحگاهی 
در سیرجان به مشام می رسد. یکی از همشهریان 
خانه ی  می گوید:  سخن تازه  به  تلفنی  تماس  در 
کنار،  به  دود  این  بوی  است.  مکی آباد  انتهای  ما 
فکر  اول  می سوزاند.  هم  را  چشم هامان  صبح ها 
کردیم مال معادن است. با اینکه کیلومترها فاصله 

دارند و تازه در مسیر هم کلی درخت کاشته اند. 
زباله هایی که صبحگاه می سوزند

به سایت  رفتیم، رسیدیم  منشا  دنبال  وقتی  اما 
زباله. از شدت بو و دود نزدیکش نمی شد رفت اما 
از ناچاری رفتیم. سگ های ولگرد دیدیم و زباله گرد 
و کلی زباله که می سوختند و یکی دوجا نبود که 
وقتی  می دهد؛  ادامه  او  کرد  .  خاموشش  بشود 

راستی  مه صبحگاهی ست.  گفتند  عارض شدیم، 
که چه مه قشنگی! شده حکایت همان شعر که: 
آن یکی می گفت اشتر را که هی/ از کجا می آیی 
ای فرخنده پی؟/ گفت از حمام گرم کوی تو/ گفت 
خود پیداست از زانوی تو! همشهری دیگری برایش 
سوال شده که وقتی چند وقت پیش شورای شهر 
مصوب کرده که شهرداری دستگاه زباله سوز بخرد، 
چرا عملی نشده و همچنان شاهد این هستیم که 
زباله ها در چند کیلومتری شهر با این وضع فجیع 

زیست  محیط  حوزه ی  فعال  شوند؟یک  سوزانده 
نیز از اینکه چرا این سایت که جانمایی اشتباهی 
جابه  زودتر  بود،  جایی اش  جابه  به  قرار  و  داشته 
منطقه ی  بغل  وی  گفته ی  به  زیرا  نمی شود؟  جا 
بکر کفه نمک است و از طرفی در مسیر محوطه ی 
حفاظت شده ی زیست بومی بهرام گور و راه قطار 
بنه هم قرار دارد و از نظر آلودگی هوا می تواند روی 
آنجاها هم تاثیر منفی بگذارد. مضاف بر اینکه این 
فاصله ی اندکش با شهر شاید سابق بر این به خاطر 

کوچک بودن سیرجان توجیه داشته و االن با توجه 
به توسعه ی مساحت شهر، دیگر توجیه ندارد و هم 
از نظر بهداشتی درست نیست و هم برای سالمت 
ریه  خطرات خاص خود را دارد و مشکل ساز است. 

وعده به سال آینده
از طرفی برای بسیاری از همشهریان سوال است 
چرا با وجود اینکه شورا و شهرداری چندین سال 
است از جا به جایی سایت زباله از جاده ی شیراز 
هم  باز  می گوید،  سخن  بندرعباس  جاده ی  به 

بساطش  و  است  فعال  هنوز  فعلی  زباله ی  سایت 
به  سوال ها  و  ابهام ها  این  است؟با  نشده  جمع 
شهرداری  پسماند  سازمان  مسئول  رضایی  سراغ 
سیرجان می رویم. او با صبر و حوصله پاسخگوی 
پرسش های همشهریان می شود و توضیح می دهد 
خدمات  برای  شورا  مصوب  دستگاه زباله سوز  که 
در  بلکه  پسماند  حوزه ی  در  نه  اما  بوده  شهری 

حوزه ی کار آرامستان. 
اساس  از  را  توسط شهرداری  زباله  وی سوختن 

کاری  نیز  دستگاه  با  حتا  را  آن  و  می کند  رد 
غیراستاندارد می داند. به گفته ی رضایی؛  سیرجان 
نیازمند دستگاه تفکیک زباله های خشک و تر و 
سایت  برای  که  است  تر  زباله های  از  کود  تولید 
او  جدید چنین دستگاهی پیش بینی شده است. 
از سوختن زباله در سایت فعلی را به  دود ناشی 
الستیک سوزی شبانه ی زباله گردها نسبت می دهد. 
این  پیرامون  شهرداری  وی  گفته ی  به  اینکه  با 
بهداشت  با  مشاوره ای  نظر  گرفتن  و  مشکالت 
محیط و اداره محیط زیست مکاتبه دارد اما با این 
زباله های  زدن  آتش  از  مستقیم  جلوگیری  حال 
سایت از طریق دفن زباله ها زیر خاک بر عهده ی 

خود نیروهای خدمات شهری شهرداری است. 
روی  ریختن  خاک  برای  مدام  تالش  در  آن ها 
ورود  از  جلوگیری  و  سوخته  الستیک های 
پیرامونی  وسعت  دلیل  به  اما  هستند  زباله گردها 
افراد  ورود  صد  در  صد  کنترل  امکان  سایت، 
گفته ی  طبق  نیست.  ممکن  آنجا  به  غیرمجاز 
رضایی، انگیزه ی زباله گردها از الستیک سوزی به 
جز مساله ی گرم شدن در سرمای این فصل برای 
سیم  جمع آوری  و  برداشتن  امکان  بی خانمان ها، 
تا  است  اصلی  نیز هدف  داخل الستیک ها  فلزی 
در مراکز بازیافت فلزات به قیمت خوبی بفروشند .

رضایی به شهروندان اطمینان خاطر می دهد که 
شهرداری با توجه به نگاه ویژه ی شخص شهردار 
به بخش خدمات شهری، دنبال جا به جایی هرچه 
سریع تر سایت زباله به ۱8 کیلومتری سیرجان در 

جاده ی حاجی آباد است. 
منتها تامین نیازهای کامل سایت جدید و طی 
مراحل قانونی سپردن کار به پیمانکار، زمان بر و 
و  مسائل  تکرار  از  پیشگیری  برای  ضروری ست 
انتقال  جدید.او  محل  در  کنونی  سایت  مشکالت 
سایت زباله  به محل جدید را در سال آینده شدنی 
فنس  و  خندق  مثل  موانعی  وجود  از  و  می داند 
پانصد هکتاری سایت جدید خبر  دور محوطه ی 
می دهد که از ورود زباله گردهای غیرمجاز و آتش 

زدن زباله ها در آنجا جلوگیری می کند.

گزارشی از شرایط بغرنج سایت زباله ی کنونی سیرجان؛

زباله سوزی زباله گردها و شرکا!
      حسام الدین اسالملو

  عکس: سید محسن فروزنده
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تاریخ انتشار آگهی: 1401/09/09                                                                             تاریخ بازدید: 1401/09/11 الی 1401/09/28  

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/09/19 ساعت 14:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/09/30 ساعت 10

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/09 الی 1401/09/29 ساعت 14:00              تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/01 ساعت 12

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
  تعداد 13 قطعه زمین  مسکونی واقع در فاز )دو - چهار( اراضی موصوف به ملک زاده 

با قیمت پایه کارشناسی  رسمی دادگستری و از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از 

 )setadiran.ir( به نشانی )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

به فروش برساند.       شماره مزایده: 2001005674000003     

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

1220325020000

2220425020000

32205259/1820734/4

4220625020000

5220727426030

6221424923655

7221525020000

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

8221625020000

9221725020000

10221825020000

11225925021250

12226125021250

13451248/4523602/75

**************

ف
ردی

ف
ردی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری تجدید 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.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز شنبـه  تاریخ 1401/09/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه  تاریخ 1401/09/27 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   6545  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

CNG آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری و نگهداشت جایگاه

 شهرداری نجف شهر - ) نوبت  دوم (
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره313/01/260 مورخ 1401/02/18 شورای محترم اسالمی نجف شهر

                              بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG شهرداری نجف شهر
5  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 9 0 6 5 7 0 0 0 0 0 2 به شماره فراخوان 
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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 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/09/27

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دو شنبــــه  تاریخ 1401/09/28 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  
احداث پارک جنب مخابرات واقع در بلوار فاطمیه

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ احداث پارک جنب مخابرات واقع در بلوار فاطمیه( 
2001005674000175  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

یک شرکت پیمانکاری در 
معدن 3 گهرزمین
 از  یک نیروی فنی 

 برای کار در تعمیرگاه ابزار برقی  
  دعوت به عمل می آورد:

0913   536   1109   

 -179913 شماره  گواهی  برابر  دهیادگاری  کریمی  رضا  محمد  آقای 

1401/09/12  دفترخانه 45 سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 

رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که سند مالکیت بیست و چهار سهم 

مشاع از   شش دانگ پالک  0فرعی از 1832  اصلی  واقع در بخش 36  

کرمان بنام  محمد رضا  کریمی دهیادگاری  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 

گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 

ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر 

کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 

10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد 

در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد

شناسه آگهی: 1421776-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/16
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

در خصوص پرونده اجرایي کالسه فوق علیه متعهد: اصغر افصحي زاده  و هلنا 
افصحي زاده  و محمدعلي افصحي زاده  و توران دخت ترابیان   - متعهدله: 
سمیه نصرت آبادي    طبق گزارش مورخ 1401/09/07  نشانی  احدی از ورثه 
هلنا افصحي زاده  و   توران دخت ترابیان شناخته نگردیده اید ابالغ مي گردد 
که برابر سند ازدواج  شماره 2539مورخه 1391/04/29 بین شما و خانم  سمیه 
نصرت آبادي یک جلد کالم اله مجید به انضمام تعداد سیصدو سیزده شاخه 
گل نرگس و تعداد پانصد عدد سکه طالي تمام بهار آزادي بدهکار مي باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح مي باشد 
لذا طبق ماده 19/18 آئین نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد 
از تاریخ انتشار این آگهي که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه درج ومنتشر مي گردد ظرف مدت ده  روز نسبت به پرداخت بدهي 
خود اقدام ودر غیر این صورت بدون انتشار آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
شناسه آگهی: 1422347-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/16

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی اخطار به احد از ورثه  موضوع 
پرونده اجرایی کالسه 140100736 

به موجب پرونده اجرائي کالسه 9500428 موضوع وصول سند رهنی و شرطی  علیه  متعهد: علي محمد خضري پورقرائي  و آسیه قرائي خضري   
- متعهدله: بانک اقتصاد نوین موضوع سند شماره 78141 و متمم تعویض وثیقه 78141 و متمم 78170  مورخ 1394/02/21  با موضوع الزم 
االجرا 3920926891 ریال که تا زمان تسویه خسارت تاخیر متعلقه محاسبه می گردد علیه  علي محمد خضري پورقرائي )راهن( به شماره ملی 
3070153135  و آسیه قرائي خضري )وام گیرنده(به شماره ملی 3060115125  ششدانگ خانه تحت پالک 284  فرعی از 5087 اصلی بخش 
36 کرمان بنام علي محمد خضري پورقرائي صادر گردیده است که محدود است شماال درب و دیواریست بطول )40 / 13( سیزده متر و چهل 
سانتیمتر به کوچه شرقا دیواریست مشترک بطول )30 / 20( بیست متر و سي سانتیمتر به شماره دویست وهشتاد وپنج فرعي جنوبا دیواریست 
مشترک بطول )20 / 13( سیزده متر و بیست سانتیمتر به دو هزار وپانصد وپنجاه ویک اصلي غربا دیواریست مشترک بطول )30 / 20( بیست متر 
و سي سانتیمتر به شماره دویست وهشتاد وسه فرعي از پنج هزار وهشتاد وهفت اصلي بمساحت270/22  مترمربع و طبق نظر کارشناس رسمي به 
مبلغ  23000000000 ریال  ارزیابي شده  که پالک فوق از ساعت 9 الي 12 روز یکشنبه  مورخ 1401/09/27 واقع در سیرجان بلوار هجرت بعد 
از بیمارستان امام رضا)ع( اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان واحد اجراي اسناد رسمي از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ پایه  طبق 
نظر کارشناس     23000000000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي با پرداخت ده درصد مبلغ کارشناسی بصورت سپرده در حسابداری 
اداره ثبت   نقداً فروخته مي شود  . الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و فاقد هرگونه بیمه می باشد و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد 

از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.          شناسه آگهی: 1422419-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/16

مسئول واحد اجراي اسناد رسمي سیرجان  - صالح آزادی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9500428 

خانم  طاهره  فخر آبادی  پور  برابر گواهی شماره 179914- - – 1401/09/13  دفترخانه 
45 سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت بیست و چهار سهم مشاع از   شش دانگ پالک   3622فرعی از 2112  
اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام  طاهره  فخر آبادی  پور  ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1422209 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/16

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
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نتایج چهارمین روز از رقابت های والیبال جوانان پسر کشور به میزبانی شهرکرد اعالم شد.
اکبریان رئیس هیئت والیبال چهارمحال و بختیاری گفت: در چهارمین روز این رقابت ها 
سایپا سه بر صفر تیم گیتی پسند را از پیش رو برداشت.وی افزود: تیم هورسان رامسر سه بر 
صفر پاس گرگان را شکست داد. اکبریان اضافه کرد: فوالد سیرجان سه بر صفر مس رفسنجان 

را مغلوب کرد و پیکان تهران سه برصفر لبنیات هراز آمل را شکست داد. 

اعالم نتایج 
چهارمین روز 
رقابت های 

والیبال جوانان

 باشگاه گل گهر پیگیر وضعیت  باشگاه گل گهر پیگیر وضعیت ۳۳ بازیکن جا مانده این تیم در تهران بازیکن جا مانده این تیم در تهران
تیم فوتبال گل گهر سیرجان در حالی راهی ترکیه شد که سه بازیکن این تیم از این سفر جا ماندند.به گزارش خبرنگار ورزشی 
خبرگزاری تسنیم، اعضای تیم فوتبال گل گهر سیرجان از روز گذشته اردوی خود را در کشور ترکیه آغاز کردند. آنها در حالی 
راهی این سفر شدند که در آخرین لحظات سه بازیکن این تیم در تهران جا ماندند.شایان مصلح، محمد خدابنده لو و بهنام برزای 
بازیکنانی هستند که ممنوع الخروج بودند و همین موضوع باعث شد تا از سفر به ترکیه جا بمانند.  بر اساس این گزارش، هنوز 
مشکل این سه بازیکن برای سفر به ترکیه برطرف نشده است، ولی مسئوالن باشگاه در تالش هستند تا شرایط را برای حضور 

این سه بازیکن در اردوی ترکیه فراهم کنند.

خبــر

کالس  میزبان  گنج  سال؛قلعه   ۱۲ از  پس 
مربیگری درجه D آسیا شد.  شهرستان قلعه 
گنج پس از گذشت ۱۲ سال بار دیگر میزبان 

کالس مربیگری درجه D فوتبال شد.
عمومی  روابط  و  رسانه  امور  گزارش  به 
ها  روز  این   ، کرمان  استان  فوتبال  هیات 
رویداد  یک  میزبان  گنج  قلعه  شهرستان 
شهرستان  این  فوتبال  هیات  است.  فوتبالی 
 D سطح  مربیگری  کالس  برگزاری  میزبان 
فوتبال آسیا است. کالسی که از آخرین دوره 

برگزاری آن بیش از ۱۲ سال گذشته و حاال یک بار دیگر 
شور و هیجان فوتبال با برگزاری این کالس در این منطقه 

زنده شده است.

گفتنی است این دوره با شرکت ۲۴ مربی و با تدریس 
استاد چمنی از اول آذرماه آغاز شده و به مدت روز ادامه 

خواهد داشت.

دو تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان 
دنبال  به  شدید  رقابت  با  بم  خاتون  و 
اشتباهات هم هستند و جایگاه خود را در 
صدر جدول بیشتر تثبیت می کنند، این 
افزایش  رقیبان  با  را  فاصله خود  تیم  دو 

می دهند.
در هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان، 
دو تیم شهرداری سیرجان و خاتون بم به 
به میدان  ترتیب مقابل ملوان و سپاهان 
غلبه  خود  حریفان  بر  دو  هر  که  رفتند 
کنند.البته گفتنی است که تیم شهرداری 
سیرجان که با تفاضل گل بهتر نسبت به 
فوتبال  تیم  گرفته،  قرار  صدر  در  خاتون 
بانوان سیرجان در دیدار برابر ملوان بندر 
این  به پیروزی رسید.در  بر یک  انزلی ۷ 
بازی برای تیم فوتبال شهرداری  افسانه 
کرد،  ملوان  دروازه  وارد  گل   ۴ چترنور 
هم  گل  یک  و  زد  گل   ۲ بهشت  شبنم 

سهم ملیکا متولی بود.
بانوان  فوتبال  تیم  پرافتخارترین  اما 
حساس ترین  در  نیز  بم  خاتون  کشور، 
دیدار خود در این هفته مهمان سپاهان 
اصفهان دیگر مدعی قهرمانی بود که در 
نهایت این بازیکنان مرضیه جعفری بودند 
قنبری  زهرا  گل  تک  با  شدند  موفق  که 
در دقیقه 8۴ به سه امتیاز ارزشمند این 
بازی برسد و در رقابت با تیم فوتبال بانوان 

شهرداری سیرجان باقی بمانند.
گفتنی در حال حاضر در جدول لیگ 
بانوان  فوتبال  تیم  بانوان،  فوتبال  برتر 
بانوان  فوتبال  تیم  و  سیرجان  شهرداری 
خاتون بم هر دو با ۱۶ امتیاز در رتبه های 
اول و دوم  قرار دارند که شاگردان مریم 
جهان نجاتی با تفاضل گل مثبت ۲۱ و 8 
تفاضل بهتر از خاتون، همچنان صدرنشین 

هستند.

به  سیرجان  گهر  گل  فوتبال  تیم   
همین  ابتدای  و  گذشته  فصل  مانند 
برپا  ترکیه  در  را  خود  اردوی  فصل، 

کرده است.
سیرجان  گل گهر  فوتبال  تیم  اعضای 
توسط  قبل  از  که  برنامه ای  براساس 
راهی  بود،  شده  طراحی  قلعه نویی  امیر 
کشور ترکیه شدند. قرار است شاگردان 
یا  ۹ روزه، دو  اردوی  این  قلعه نویی در 

سه بازی تدارکاتی برگزار کنند.
که  است  این  توجه  قابل  نکته  اما 
آن هم در کشور  و  این فصل سرما  در 
این  به کدام کارشناسی  با توجه  ترکیه 

اردو در این کشور برگزار شده است؟
به  توجه  با  است  ذکر  قابل  همچنین 
هر  کشور  مس  صنایع  شرکت  دستور 
رفسنجان  مس  و  کرمان  مس  تیم  دو 
منع  از کشور  اردوی خارج  برگزاری  از 
در  فقط  قوانین  این  گویا  اما  شدند 
تنها تیم  شرکت مس وضع می شود و 
با  باید  شرکت  این  حمایت  تحت  های 

و شرایط وضع شده جلو  قوانین کشور 
بروند.

از  قبل  گهری ها  گل  است  گفتنی 
شروع فصل هم به ترکیه رفته بودند و 
حاال بار دیگر ترکیه را برای اردوی خود 

انتخاب کرده اند.
این  اینکه  دیگر  تامل  قابل  نکته  و   
اردو خارجی آیا برای آماده سازی بوده 
یا تفریح که مدیران و کارشناسان اهل 

بدهند  پاسخ  باید  گهر  گل  باشگاه  فن 
اگر اردوی این تیم برای برپایی کارهای 
تیم  این  بازیکن  چند  است  بوده  فنی 
محمد  و  برزای  بهنام  مصلح،  شایان 
الخروجی  ممنوع  دلیل  به  لو  خدابنده 
نتوانستند تیم خود را در اردوی ترکیه 
اردو  این  بحث  هم  اگر  کنند!  همراهی 
باید  که  بوده  تفریح  برای  کردن  هزینه 

باز هم مسوولین امر پاسخگو باشند.

تیم فوتبال گل گهر در اردوی خارجی!لیگ بانوان و رقابت شهرداری سیرجان و خاتون بم

هر دو تیم مس فقط اردوی داخلی!

انتقاالت  و  نقل  زمان  لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته 
کشور  باشگاه های  دوم  دسته  لیگ  رقابت های  فصل  نیم 

را اعالم کرد.
زمان  خصوص  در  دو  لیگ  مسول  فراهانی  امیرحسین 
برنامه  اساس  بر  داشت:  اظهار  فصل  نیم  انتقاالت  و  نقل 
و  نقل  کمیته  با  که  هماهنگی هایی  و  زمانبندی  و  ریزی 
نیم  انتقاالت  و  نقل  دادیم  انجام  لیگ  سازمان  انتقاالت 
فصل لیگ دو از روز سه شنبه ۲۷ دی ماه آغاز خواهد شد 
ادامه  اداری روز سه شنبه ۱8 بهمن ماه  پایان ساعت  تا  و 

خواهد داشت.
فصل  نیم  انتقاالت  و  نقل  پایانی  زمان  افزود:  فراهانی 
پایان می رسد  به  لیگ یک روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ماه 
انتقاالت نیم فصل لیگ دو را طوری  ما هم زمان نقل و 
یک  لیگ  در  نتوانستند  که  بازیکنانی  که  کردیم  تنظیم 
جابه جا شوند سه روز فرصت داشته باشند تا به تیم های 

لیگ دویی بپیوندند.

که  ریزی  برنامه  طبق  کرد:  اضافه  دو  لیگ  مسوول 
انجام دادیم روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه نیم فصل نخست 
استراحت  تیم ها  به  پایان می رسد که حدود ۱8 روز  به 
می دهیم و روز شنبه 8 بهمن ماه مسابقات نیم فصل دوم 
آغاز می شود. یعنی عمال ۶ روز پس از نیم فصل نخست 
نقل و انتقاالت نیم فصل شروع می شود و تا ۱۰ روز پس 

از آغاز نیم فصل دوم ادامه خواهد داشت.

شهربابک  مس  فوتبال  تیم  تمرینات 
این  بازیکنان  نارضایتی  دلیل  به  هم 

تیم  به تعطیلی کشیده شد.
با ۲۲  تیم فوتبال مس شهربابک که 
لیگ یک  رده چهارم جدول  در  امتیاز 
صعود  مدعیان  از  یکی  و  گرفته  قرار 
چند  می رود  شمار  به   برتر  لیگ  به 
پرداخت  عدم  دلیل  به  پیش  روز 
شده  روبرو  حاشیه  با   باشگاه  تعهدات 
تمرین  به  حاضر  تیم  این  بازیکنان  و 
در  که  رضایی  وحید  شاگردان  نشدند. 
شده اند،  پیروزی   ۵ صاحب  فصل  این 
پاداش های  نشدن  پرداخت  دلیل  به 
اعتصاب  به  دست  فصل  این  در  خود 
در  که  تمرینات  تعطیلی  تا  زدند 
داده  رخ  کرمان  در  گذشته  روزهای 

بود، به شهربابک برسد.
شدند  متوجه  اینکه  از  بعد  مسی ها 
انصراف  از جام حذفی  آباد  خیبر خرم 
داده و بدون دردسر راهی مرحله بعدی 
شده اند، تمرینات را تعطیل کردند و تا 
مشخص شدن تکلیف پاداش های خود 

در تمرینات حاضر نخواهند شد.
هم  گذشته  هفته  که  است  گفتنی 
به  کرمان  مس  فوتبال  تیم  بازیکنان 
در  باشگاه  تعهدات  نشدن  عملی  دلیل 
به  صعود  پاداش  نشدن  پرداخت  قبال 
به  دست  گذشته  فصل  در  برتر  لیگ 

اعتصاب زدند و تمرین نکردند.
وضعیت  است  مشخص  که  آنطور 
مراد  وفق  بر  آنچنان  مس  شرکت  در 
نیست و حضور زیاد تیم های متفاوت 
های  رشته  د  متفاوت  های  لیگ  در 
مختلف این شرکت را در زمینه عملی 
کردن تعهدات اش با مشکل روبر کرده 

است.

اعتصاب مسی ها
 به شهربابک رسید!

پس از ۱2 سال؛ قلعه گنج میزبان کالس مربیگری درجه D آسیا شد

زمان نقل انتقاالت لیگ دسته دوم 
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تاریخ انتشار آگهی: 1401/09/09                                                                             تاریخ بازدید: 1401/09/11 الی 1401/09/28  

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/09/19 ساعت 14:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/09/30 ساعت 10

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/09 الی 1401/09/29 ساعت 14:00              تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/01 ساعت 12

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
  تعداد 13 قطعه زمین  مسکونی واقع در فاز )دو - چهار( اراضی موصوف به ملک زاده 

با قیمت پایه کارشناسی  رسمی دادگستری و از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از 

 )setadiran.ir( به نشانی )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

به فروش برساند.       شماره مزایده: 2001005674000003     

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

1220325020000

2220425020000

32205259/1820734/4

4220625020000

5220727426030

6221424923655

7221525020000

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

8221625020000

9221725020000

10221825020000

11225925021250

12226125021250

13451248/4523602/75

**************

ف
ردی

ف
ردی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری تجدید 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.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز شنبـه  تاریخ 1401/09/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه  تاریخ 1401/09/27 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   6545  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

CNG آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری و نگهداشت جایگاه

 شهرداری نجف شهر - ) نوبت  دوم (
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره313/01/260 مورخ 1401/02/18 شورای محترم اسالمی نجف شهر

                              بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG شهرداری نجف شهر
5  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 9 0 6 5 7 0 0 0 0 0 2 به شماره فراخوان 
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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 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/09/27

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دو شنبــــه  تاریخ 1401/09/28 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  
احداث پارک جنب مخابرات واقع در بلوار فاطمیه

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ احداث پارک جنب مخابرات واقع در بلوار فاطمیه( 
2001005674000175  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

یک شرکت پیمانکاری در 
معدن 3 گهرزمین
 از  یک نیروی فنی 

 برای کار در تعمیرگاه ابزار برقی  
  دعوت به عمل می آورد:

0913   536   1109   

 -179913 شماره  گواهی  برابر  دهیادگاری  کریمی  رضا  محمد  آقای 

1401/09/12  دفترخانه 45 سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 

رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که سند مالکیت بیست و چهار سهم 

مشاع از   شش دانگ پالک  0فرعی از 1832  اصلی  واقع در بخش 36  

کرمان بنام  محمد رضا  کریمی دهیادگاری  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 

گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 

ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر 

کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 

10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد 

در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد

شناسه آگهی: 1421776-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/16
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

در خصوص پرونده اجرایي کالسه فوق علیه متعهد: اصغر افصحي زاده  و هلنا 
افصحي زاده  و محمدعلي افصحي زاده  و توران دخت ترابیان   - متعهدله: 
سمیه نصرت آبادي    طبق گزارش مورخ 1401/09/07  نشانی  احدی از ورثه 
هلنا افصحي زاده  و   توران دخت ترابیان شناخته نگردیده اید ابالغ مي گردد 
که برابر سند ازدواج  شماره 2539مورخه 1391/04/29 بین شما و خانم  سمیه 
نصرت آبادي یک جلد کالم اله مجید به انضمام تعداد سیصدو سیزده شاخه 
گل نرگس و تعداد پانصد عدد سکه طالي تمام بهار آزادي بدهکار مي باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح مي باشد 
لذا طبق ماده 19/18 آئین نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد 
از تاریخ انتشار این آگهي که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه درج ومنتشر مي گردد ظرف مدت ده  روز نسبت به پرداخت بدهي 
خود اقدام ودر غیر این صورت بدون انتشار آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
شناسه آگهی: 1422347-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/16

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی اخطار به احد از ورثه  موضوع 
پرونده اجرایی کالسه 140100736 

به موجب پرونده اجرائي کالسه 9500428 موضوع وصول سند رهنی و شرطی  علیه  متعهد: علي محمد خضري پورقرائي  و آسیه قرائي خضري   
- متعهدله: بانک اقتصاد نوین موضوع سند شماره 78141 و متمم تعویض وثیقه 78141 و متمم 78170  مورخ 1394/02/21  با موضوع الزم 
االجرا 3920926891 ریال که تا زمان تسویه خسارت تاخیر متعلقه محاسبه می گردد علیه  علي محمد خضري پورقرائي )راهن( به شماره ملی 
3070153135  و آسیه قرائي خضري )وام گیرنده(به شماره ملی 3060115125  ششدانگ خانه تحت پالک 284  فرعی از 5087 اصلی بخش 
36 کرمان بنام علي محمد خضري پورقرائي صادر گردیده است که محدود است شماال درب و دیواریست بطول )40 / 13( سیزده متر و چهل 
سانتیمتر به کوچه شرقا دیواریست مشترک بطول )30 / 20( بیست متر و سي سانتیمتر به شماره دویست وهشتاد وپنج فرعي جنوبا دیواریست 
مشترک بطول )20 / 13( سیزده متر و بیست سانتیمتر به دو هزار وپانصد وپنجاه ویک اصلي غربا دیواریست مشترک بطول )30 / 20( بیست متر 
و سي سانتیمتر به شماره دویست وهشتاد وسه فرعي از پنج هزار وهشتاد وهفت اصلي بمساحت270/22  مترمربع و طبق نظر کارشناس رسمي به 
مبلغ  23000000000 ریال  ارزیابي شده  که پالک فوق از ساعت 9 الي 12 روز یکشنبه  مورخ 1401/09/27 واقع در سیرجان بلوار هجرت بعد 
از بیمارستان امام رضا)ع( اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان واحد اجراي اسناد رسمي از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ پایه  طبق 
نظر کارشناس     23000000000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي با پرداخت ده درصد مبلغ کارشناسی بصورت سپرده در حسابداری 
اداره ثبت   نقداً فروخته مي شود  . الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و فاقد هرگونه بیمه می باشد و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد 

از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.          شناسه آگهی: 1422419-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/16

مسئول واحد اجراي اسناد رسمي سیرجان  - صالح آزادی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9500428 

خانم  طاهره  فخر آبادی  پور  برابر گواهی شماره 179914- - – 1401/09/13  دفترخانه 
45 سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت بیست و چهار سهم مشاع از   شش دانگ پالک   3622فرعی از 2112  
اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام  طاهره  فخر آبادی  پور  ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1422209 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/16

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

      رضا فتح آبادی
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?

دوست گرامی؛  

جناب آاقی رضا اقسمی ژناد
ریاست محترم بانک ملت شعبه امام رضا )ع( سیرجان

بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک ملت شعبه امام ضا )ع( 
سیرجان که نشان از لیاقت و سوابق درخشان مدیریتی شما دارد را تبریک عرض 

نموده، امیدواریم در این عرصه نیز همچون گذشته موفق و سربلند باشید.

گاه فرهنگی ورزشی  جهان اسپرت - رباردان ملکشاهی باش

سرور گرانقدر؛  

جناب آاقی مجید محسنی
ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان سیرجان

حضور شما در نقش راهبر و هدایتگر مجموعه اتحادیه های صنفی،  زمینه ساز آرامش و اطمینان خاطر در 
میان کسبه و بازاریانی است که در چند سال اخیر به واسطه فشار بی امان تحریم و کرونا خسارات بیشماری 

را متحمل شده اند، خواهد شد.ضمن عرض تبریک و تهنیت صمیمانه،  توفیق روزافزونتان را در مسیر 
پیش رو برایتان مسئلت داریم.

مدرییت و رپسنل بازار زبرگ مبل امام علی )ع( سیرجان

اخذ رای اعتماد و انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان ریاست اتاق اصناف 
شهرستان سیرجان مایه مسرت و خشنودی خانواده بزرگ اصناف شهرستان 
شد. بدون تردید ثمره تجربیات گرانبهای جنابعالی در عرصه های مختلف 

مدیریتی، راهگشای مسیر صنوف مختلف خواهد بود.
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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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبـه تاریخ 1401/09/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/10/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/10/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

دوربین های نظارتی سطح شهر نجف شهر- )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4080301

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهی فراخوان مناقصـه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 

پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیروی انسانی پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی  

به شماره 2001092962000036 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت 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.
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/09/16  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/09/24 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/07                               

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/10/10 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/10/03

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  عمومی 
پروژه  انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار به مساحت 260 هکتار

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه  انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت 
فشار به مساحت 260 هکتاررا از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  پیمانکاری ذیصالح  دارای حداقل رتبه 3 
رسته آب  یا تاسیسات و تجهیزات توام با آب  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/09/21

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 16،766،851،554 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/09/19 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(           

تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  عمومی 
اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه  گل گهر )محدوده جاده شماره یک ( 

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه  گل گهر 
)محدوده جاده شماره یک (را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  پیمانکاری ذیصالح  دارای حداقل رتبه ۵ رسته 
تجهیزات و تاسیسات و یا زیرشاخه های انرژی )نیرو( به انضمام دارا بودن سابقه کار مرتبط  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان 

دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/09/26

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 13،969،417،323 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/09/20 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(           



ویترین آخر

قلم  به  مطلبی  در  اسالمی  جمهوری  قلم روزنامه  به  مطلبی  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
از سیاست  های جمهوری اسالمی در  از سیاست  های جمهوری اسالمی در سیدضیا مرتضوی  سیدضیا مرتضوی 
هیچ  در  کرد  تاکید  و  انتقاد  نهی ازمنکر  و  هیچ امر به معروف  در  کرد  تاکید  و  انتقاد  نهی ازمنکر  و  امر به معروف 
و  »باید   و  »امر ونهی«   اندازه  این  تا  ایران  مانند  و کشوری  »باید   و  »امر ونهی«   اندازه  این  تا  ایران  مانند  کشوری 

نباید« صادر نمی شود.نباید« صادر نمی شود.
در  نادرست  روش  اگر  اسالمی،  جمهوری  نوشته   در به  نادرست  روش  اگر  اسالمی،  جمهوری  نوشته   به 
گرفته  کار  به  واجبات  به  الزام  یا  منکرات  از  گرفته جلوگیری  کار  به  واجبات  به  الزام  یا  منکرات  از  جلوگیری 
شود خود آن یک منکر است که باید شخص، دستگاه یا شود خود آن یک منکر است که باید شخص، دستگاه یا 
حکومت را از آن باز داشت... نمی توان نادیده گرفت که از حکومت را از آن باز داشت... نمی توان نادیده گرفت که از 
مشکالت و واقعیت های موجود این است که در برخورد مشکالت و واقعیت های موجود این است که در برخورد 
با ناهنجاری ها از روش های درست و با جامع نگری بهره با ناهنجاری ها از روش های درست و با جامع نگری بهره 
به عنوان مثال، آن مسئوالن محترم که  به عنوان مثال، آن مسئوالن محترم که برده نمی شود.  برده نمی شود. 
با زبان  تاکید دارند و  بر بستن فضای مجازی  با زبان همچنان  تاکید دارند و  بر بستن فضای مجازی  همچنان 
»حال« و »قال« خود به گونه ای سخن می گویند و عمل »حال« و »قال« خود به گونه ای سخن می گویند و عمل 
مجازی  فضای  مسائل  همه  »مادر«  گویا  که  مجازی می کنند  فضای  مسائل  همه  »مادر«  گویا  که  می کنند 
از  درست  شناختی  که  می دهد  نشان  روشنی  به  از است  درست  شناختی  که  می دهد  نشان  روشنی  به  است 
پدیده های اجتماعی موجود ندارند یا مصلحت را در بیان پدیده های اجتماعی موجود ندارند یا مصلحت را در بیان 

چیزی می دانند که خود به نادرستی آن آگاهند.چیزی می دانند که خود به نادرستی آن آگاهند.
در ادامه این مطلب آمده: منطق یاد شده همان منطق در ادامه این مطلب آمده: منطق یاد شده همان منطق 
شهید  استاد  که  است  »بند«  نکرد،  اثر  اگر  و  شهید »پند«  استاد  که  است  »بند«  نکرد،  اثر  اگر  و  »پند« 
آن  نادرستِی  به  پیش  سال  آن   نادرستِی  به  پیش  سال   ۶۰۶۰ حدود  مطهری  حدود آیت اهلل  مطهری  آیت اهلل 
توجه داده و با همین تعبیر بیان کرده است و ما پس از توجه داده و با همین تعبیر بیان کرده است و ما پس از 
چند دهه تجربه حکمرانی هنوز »اندر َخم« کوچه همان چند دهه تجربه حکمرانی هنوز »اندر َخم« کوچه همان 
منطق و روش هستیم...گمان ندارم در هیچ کشوری این منطق و روش هستیم...گمان ندارم در هیچ کشوری این 
اندازه »امر و نهی« و »باید و نباید« صادر شود و گزافه اندازه »امر و نهی« و »باید و نباید« صادر شود و گزافه 
جامعه  مشکالت  از  یکی  شود  مدعی  اگر کسی  جامعه نیست  مشکالت  از  یکی  شود  مدعی  اگر کسی  نیست 
سخن  زیاد  است  بیشتر  مشکالتی  منشاء  خود  که  سخن ما  زیاد  است  بیشتر  مشکالتی  منشاء  خود  که  ما 
گفتن است و بسیاری نیز در حوزه هایی که آگاهی کافی گفتن است و بسیاری نیز در حوزه هایی که آگاهی کافی 
ندارند، نه تنها سخن می گویند بلکه باید و نباید صادر ندارند، نه تنها سخن می گویند بلکه باید و نباید صادر 

می کنند.می کنند.
از مسووالن قضایی  از مسووالن قضایی نویسنده در پایان درخواست هایی  نویسنده در پایان درخواست هایی 
مطرح کرده است: دستگاه محترم قضایی درباره مسائل مطرح کرده است: دستگاه محترم قضایی درباره مسائل 
اخیر با کمال شرح صدر عمل کنند و جز آنان که خدای اخیر با کمال شرح صدر عمل کنند و جز آنان که خدای 
مدارا  و  رافت  با  دیگران  با  شده اند،  قتل  مرتکب  مدارا ناکرده  و  رافت  با  دیگران  با  شده اند،  قتل  مرتکب  ناکرده 
و  و »غضب«  به »غلظت«  که  به کسانی  و  کنند  و رفتار  و »غضب«  به »غلظت«  که  به کسانی  و  کنند  رفتار 
»برخورد خشن« دعوت می کنند، بها ندهند...این نسل، »برخورد خشن« دعوت می کنند، بها ندهند...این نسل، 
دختران و پسران دست پرورده خود ما و شما هستند و دختران و پسران دست پرورده خود ما و شما هستند و 
در شمار سرمایه های  اما  باشند  داشته  در شمار سرمایه های اگر هم خطایی  اما  باشند  داشته  اگر هم خطایی 
این کشور و به هر حال نسل امروز و فردای ما هستند. این کشور و به هر حال نسل امروز و فردای ما هستند. 
باید با آنان و خانواده های دل نگران با مهربانی رفتار کرد باید با آنان و خانواده های دل نگران با مهربانی رفتار کرد 

و کاستی های آنان را باید نادیده گرفت.و کاستی های آنان را باید نادیده گرفت.

       گوناگون

 آفتاب نیوز به نقل از فرارو: آفتاب نیوز به نقل از فرارو:
باید هر ماه  اگر مکالمه نکنید،  باید هر ماه »حتی  اگر مکالمه نکنید،  »حتی    
۲۰۲۰ هزار تومان به مخابرات بپردازید« این  هزار تومان به مخابرات بپردازید« این 
خبر در هفته ی گذشته جنجال ساز شده؛ خبر در هفته ی گذشته جنجال ساز شده؛ 
بسیاری از کاربران اعتراض خود را نسبت بسیاری از کاربران اعتراض خود را نسبت 

به این رویه جدید اعالم کرده اند.به این رویه جدید اعالم کرده اند.
تلفن  مشترکان  مصوبه،  این  اساس  تلفن بر  مشترکان  مصوبه،  این  اساس  بر 
ثابت در تهران باید ماهانه ثابت در تهران باید ماهانه ۲۲۲۲ هزار و  هزار و ۵۰۰۵۰۰  
نگهداری  ثابت  هزینه  عنوان  به  نگهداری تومان  ثابت  هزینه  عنوان  به  تومان 
پرداخت کنند. نکته ی دیگر آن است که پرداخت کنند. نکته ی دیگر آن است که 
این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در این تعرفه از ابتدای شهریور ماه اجرا و در 
شده  منظور  ثابت  تلفن  شده صورتحساب های  منظور  ثابت  تلفن  صورتحساب های 
موضوع  این  تازگی  به  حال  این  با  موضوع است؛  این  تازگی  به  حال  این  با  است؛ 

رسانه ای شده است.رسانه ای شده است.
کشمکش مخابرات با شورای رقابت

رویه جدید شرکت مخابرات با مخالفت رویه جدید شرکت مخابرات با مخالفت 
شورای رقابت روبه رو شد؛ شورای رقابت شورای رقابت روبه رو شد؛ شورای رقابت 
در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷۱۷  
ارتکاب  به  را  مخابرات  شرکت  ماه،  ارتکاب آبان  به  را  مخابرات  شرکت  ماه،  آبان 
شورا،  این  کرد.  محکوم  ضدرقابتی  شورا، رویه  این  کرد.  محکوم  ضدرقابتی  رویه 
در  مخابرات  شرکت  محکومیت  به  در رأی  مخابرات  شرکت  محکومیت  به  رأی 
برای  و  داده  رقابتی  ضد  رویه  برای ارتکاب  و  داده  رقابتی  ضد  رویه  ارتکاب 
از  غیرقانونی،  تصمیم  این  اجرای  از توقف  غیرقانونی،  تصمیم  این  اجرای  توقف 
بازرسی کل کشور  بازرسی کل کشور قوه قضاییه و سازمان  قوه قضاییه و سازمان 

درخواست رسیدگی کرده است.درخواست رسیدگی کرده است.
کرد  اعالم  همچنین  مخابرات  کرد شرکت  اعالم  همچنین  مخابرات  شرکت 
هزینه  تنظیم  نحوه  دستورالعمل  هزینه ابالغ  تنظیم  نحوه  دستورالعمل  ابالغ 
و  پیشنهاد  از  پس  ثابت  تلفن  و ماهیانه  پیشنهاد  از  پس  ثابت  تلفن  ماهیانه 
و  مقررات  تنظیم  کمیسیون  و موافقت  مقررات  تنظیم  کمیسیون  موافقت 
توسط  بررسی  از  پس  و  رقابت  توسط شورای  بررسی  از  پس  و  رقابت  شورای 
تا  است  گرفته  صورت  بازار  تنظیم  تا ستاد  است  گرفته  صورت  بازار  تنظیم  ستاد 
وضعیت توسعه شبکه مخابراتی ارتقا پیدا وضعیت توسعه شبکه مخابراتی ارتقا پیدا 

کند.کند.
صحبت از چه میزان درآمد است؟

مصوبه جدید شرکت مخابرات، در سطح مصوبه جدید شرکت مخابرات، در سطح 
رسانه ها و روزنامه ها نیز واکنش هایی را به رسانه ها و روزنامه ها نیز واکنش هایی را به 
گزارش  براساس  است.  داشته  گزارش همراه  براساس  است.  داشته  همراه 
روزنامه »خراسان« طبق صورت های مالی روزنامه »خراسان« طبق صورت های مالی 
مخابرات  درآمد  مخابرات،  مخابرات منتشرشده  درآمد  مخابرات،  منتشرشده 
و  امسال  مهرماه  در  فقط  محل،  این  و از  امسال  مهرماه  در  فقط  محل،  این  از 
آبونمان های  دریافت  آغاز  با  آبونمان های همزمان  دریافت  آغاز  با  همزمان 
  ۷8۹۷8۹ و  میلیارد  و   میلیارد   ۲۶۵۲۶۵ جدید،  جدید، اجباری  اجباری 
است؛  بوده  تومان  هزار  است؛   بوده  تومان  هزار   ۵۰۰۵۰۰ و  و میلیون  میلیون 
  ۲۹۲۹ از  جام جم،  گزارش  طبق  از همچنین  جام جم،  گزارش  طبق  همچنین 
کشور،  در  فعال  ثابت  تلفن  خط  کشور، میلیون  در  فعال  ثابت  تلفن  خط  میلیون 
روستایی  تلفن های  به  مربوط  میلیون  روستایی   تلفن های  به  مربوط  میلیون   ۵۵
نشده،  آبونمان  افزایش  شامل  که  نشده، است  آبونمان  افزایش  شامل  که  است 
اما اما ۲۴۲۴ میلیون خط دیگر به طور میانگین  میلیون خط دیگر به طور میانگین 
پرداخت  ثابت  آبونمان  تومان  هزار  پرداخت   ثابت  آبونمان  تومان  هزار   ۱۵۱۵
میلیارد  میلیارد    ۳۶۰۳۶۰ حدود  یعنی  کرد؛  حدود خواهند  یعنی  کرد؛  خواهند 
  ۴۳۲۰۴۳۲۰ و  ماهانه  درآمد  افزایش  و تومان  ماهانه  درآمد  افزایش  تومان 
میلیارد تومان افزایش درآمد ساالنه برای میلیارد تومان افزایش درآمد ساالنه برای 

مخابرات!مخابرات!
بیدخام،  محمدرضا  رابطه  بیدخام، درهمین  محمدرضا  رابطه  درهمین 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
به  جم  جام  با  گفتگو  در  ایران،  به مخابرات  جم  جام  با  گفتگو  در  ایران،  مخابرات 
گفت:  و  پرداخت  شرکت  این  از  گفت: دفاع  و  پرداخت  شرکت  این  از  دفاع 
»تعرفه تلفن ثابت حدود »تعرفه تلفن ثابت حدود ۱۲۱۲ سال است که  سال است که 
علی رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده علی رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده 
را  درخواست مان  منظور  همین  به  را است.  درخواست مان  منظور  همین  به  است. 
و  ارتباطات  وزارت  به  تعرفه  تغییر  و برای  ارتباطات  وزارت  به  تعرفه  تغییر  برای 
آن ها  که  داده ایم  ارائه  اطالعات  آن ها فناوری  که  داده ایم  ارائه  اطالعات  فناوری 
آن  کارشناسی  کار های  و  کرده  آن بررسی  کارشناسی  کار های  و  کرده  بررسی 
مصاحبه  این  در  او  است.«  شده  مصاحبه انجام  این  در  او  است.«  شده  انجام 
ثابت  تلفن  هر  نگهداری  هزینه  ثابت همچنین  تلفن  هر  نگهداری  هزینه  همچنین 
در سال گذشته را حدود در سال گذشته را حدود ۳۰۳۰ هزار تومان  هزار تومان 
عنوان کرده است. او میگوید نرخ عنوان کرده است. او میگوید نرخ ۲۰۲۰ هزار  هزار 
تومان حداقل اصالح قیمت است. به گفته تومان حداقل اصالح قیمت است. به گفته 

قبوض خود  موقع  به  برخی مشترکین  قبوض خود او  موقع  به  برخی مشترکین  او 
را پرداخت نمی کنند و این موضوع باعث را پرداخت نمی کنند و این موضوع باعث 
طلب  تومان  میلیارد  طلب   تومان  میلیارد   ۱۰۰۰۱۰۰۰ حدود  حدود شده  شده 

مخابرات از برخی مشترکین باشد.مخابرات از برخی مشترکین باشد.
قانون  خالف  بهارستان؛  اعتراض 

اساسی خالف شرع است
عالوه بر رسانه عالوه بر رسانه   ها، نمایندگان مجلس نیز ها، نمایندگان مجلس نیز 
نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده اند. نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده اند. 
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس 
در همین راستا گفت: مخابرات مبلغی را در همین راستا گفت: مخابرات مبلغی را 
ثابت در قبض ها لحاظ  آبونمان  ثابت در قبض ها لحاظ به عنوان  آبونمان  به عنوان 
کرده است به این منوال که برای مثال کرده است به این منوال که برای مثال ۱۰۱۰  
اگر  و  گرفته می شود  نظر  در  تومان  اگر هزار  و  گرفته می شود  نظر  در  تومان  هزار 
کسی این میزان را استفاده کرد از همان کسی این میزان را استفاده کرد از همان 
مبلغ برداشت می شود و اگر کسی به این مبلغ برداشت می شود و اگر کسی به این 
میزان مکالمه نداشت باز هم این مبلغ از میزان مکالمه نداشت باز هم این مبلغ از 
حالی  در  می شود؛  دریافت  مشترک  حالی این  در  می شود؛  دریافت  مشترک  این 
که بر اساس اصل که بر اساس اصل ۵۲۵۲ و  و ۵۳۵۳ به دلیل عدم  به دلیل عدم 
وجود این موضوع در بودجه، خالف قانون وجود این موضوع در بودجه، خالف قانون 
اساسی و بر اساس اصل اساسی و بر اساس اصل ۴۴ نیز خالف شرع  نیز خالف شرع 
رئیس  قالیباف  محمدباقر  رئیس است.همچنین،  قالیباف  محمدباقر  است.همچنین، 
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به اخطار مجلس شورای اسالمی در پاسخ به اخطار 
که  است  کرده  تاکید  محالت  که نماینده  است  کرده  تاکید  محالت  نماینده 
به موضوع  باید  به موضوع کمیسیون صنایع مجلس  باید  کمیسیون صنایع مجلس 

ذکر شده درباره مخابرات رسیدگی کند.ذکر شده درباره مخابرات رسیدگی کند.
نماینده مردم میانه در مجلس نیز با از نماینده مردم میانه در مجلس نیز با از 
هزار  هزار    ۲۰۲۰ به  ثابت  تلفن  آبونمان  به افزایش  ثابت  تلفن  آبونمان  افزایش 
تومان، انتقاد کرد و به »خانه ملت« گفت: تومان، انتقاد کرد و به »خانه ملت« گفت: 
به  که  فشاری  و  فعلی  گرانی های  با  به »آیا  که  فشاری  و  فعلی  گرانی های  با  »آیا 
مخابرات  شرکت  می شود  تحمیل  مخابرات مردم  شرکت  می شود  تحمیل  مردم 
حد  این  تا  که  شده  مغزی  آسیب  حد دچار  این  تا  که  شده  مغزی  آسیب  دچار 
اشتراک را افزایش داده است. باید نسبت اشتراک را افزایش داده است. باید نسبت 

به این موضوع پاسخگو باشند.«به این موضوع پاسخگو باشند.«
         منبع: آفتاب نیوز به نقل از فرارو         منبع: آفتاب نیوز به نقل از فرارو

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

پایه های بدون سطل... !

گروسی: مذاکرات با ایران در بن بست قرار دارد
آفتاب  نیوز:آفتاب  نیوز: رافائل گروسی که در کنفرانسی از رم )ایتالیا( سخن می گفت،  رافائل گروسی که در کنفرانسی از رم )ایتالیا( سخن می گفت، 
نسبت به فقدان تعامالت »چشم در چشم« میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و نسبت به فقدان تعامالت »چشم در چشم« میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
ایران بر سر مسائل پادمانی گالیه کرد و افزود:گفتگو های دو طرف در یک وضعیت ایران بر سر مسائل پادمانی گالیه کرد و افزود:گفتگو های دو طرف در یک وضعیت 
بن بست قرار دارد و از شتاب الزم برای قرار گرفتن روی ریل برخوردار نیست. بن بست قرار دارد و از شتاب الزم برای قرار گرفتن روی ریل برخوردار نیست. 
گروسی در حالی این مطلب را بیان کرد که جمهوری اسالمی ایران درباره تبعات گروسی در حالی این مطلب را بیان کرد که جمهوری اسالمی ایران درباره تبعات 

تصویب قطعنامه ضد ایرانی در نشست اخیر شورای حکام هشدار داده بود.تصویب قطعنامه ضد ایرانی در نشست اخیر شورای حکام هشدار داده بود.

زوم

طرح اجباری پرداخت ۲۰ هزار تومان بابت آبونمان تلفن ثابت

دست مخابرات در جیب مردم! تسنیمتسنیم:: طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیرعامل  طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیرعامل 
احسان  سید  شدند.  منصوب  حسابرسی  سازمان  نظارت  عالی  عضوهیأت  یک  احسان و  سید  شدند.  منصوب  حسابرسی  سازمان  نظارت  عالی  عضوهیأت  یک  و 
خاندوزی طی این احکام، خاندوزی طی این احکام، ""سید اکبر موسوی داورسید اکبر موسوی داور"" و  و ""سید مهدی رمضانیسید مهدی رمضانی"" را به  را به 
ترتیب به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی به مدت ترتیب به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی به مدت 
دو سال منصوب کرد. موسی بزرگ اصل پیش از این طی چهار سال به عنوان رئیس دو سال منصوب کرد. موسی بزرگ اصل پیش از این طی چهار سال به عنوان رئیس 

سازمان حسابرسی فعالیت می کرد.سازمان حسابرسی فعالیت می کرد.

ایرنا:ایرنا: »محسن رضایی« عصر دوشنبه در حاشیه نشست با رییس سازمان امور  »محسن رضایی« عصر دوشنبه در حاشیه نشست با رییس سازمان امور 
مالیاتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی مالیاتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی 
افزایش نرخ مالیات نیست. معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: نرخ مالیات افزایش نرخ مالیات نیست. معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: نرخ مالیات 
در بودجه سال آینده افزایش نمی یابد، بلکه با افزایش مودیان مالیاتی جدید در بودجه سال آینده افزایش نمی یابد، بلکه با افزایش مودیان مالیاتی جدید 
سعی می کنیم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم. رضایی افزود: نرخ مالیات همان سعی می کنیم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم. رضایی افزود: نرخ مالیات همان 

۲۰۲۰ درصد خواهد بود، بلکه شناسایی فرارهای مالیاتی را افزایش خواهیم داد. درصد خواهد بود، بلکه شناسایی فرارهای مالیاتی را افزایش خواهیم داد.

ایران؛کشوری پر از امر ونهی

مدیرعامل سازمان حسابرسی برکنار شد

محسن رضایی: نرخ مالیات در بودجه سال آینده افزایش نمی یابد

واکنش آمریکا به خبر تعطیلی گشت ارشاد در ایران
تسنیمتسنیم:: خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که  خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که 
نامش را فاش نکرد، نوشت: گزارش هایی مبنی بر اعالم تعطیلی فعالیت پلیس نامش را فاش نکرد، نوشت: گزارش هایی مبنی بر اعالم تعطیلی فعالیت پلیس 
امنیت اخالقی از سوی ایران مشاهده کردیم اما ادعاهای مبهم و گنگ مقام های امنیت اخالقی از سوی ایران مشاهده کردیم اما ادعاهای مبهم و گنگ مقام های 
ایرانی را توضیح نمی دهد. وی با طرح مجدد ادعای پیشین درباره ادامه خشونت ایرانی را توضیح نمی دهد. وی با طرح مجدد ادعای پیشین درباره ادامه خشونت 
علیه اعتراضات در ایران گفت: متاسفانه، آنچه مشاهده کردیم نشان نمی دهد علیه اعتراضات در ایران گفت: متاسفانه، آنچه مشاهده کردیم نشان نمی دهد 

حاکمیت ایران در حال اصالح برخورد خود با زنان و دختران باشد.حاکمیت ایران در حال اصالح برخورد خود با زنان و دختران باشد.

دربی تهران بدون تماشاگر برگزار می شود
 ورزش سه: ورزش سه: سازمان لیگ اعالم کرد دیدار استقالل برابر پرسپولیس در هفته  سازمان لیگ اعالم کرد دیدار استقالل برابر پرسپولیس در هفته 
دوازدهم لیگ برتر بدون حضور تماشاگر برگزار می شود. باشگاه استقالل تالش دوازدهم لیگ برتر بدون حضور تماشاگر برگزار می شود. باشگاه استقالل تالش 
کرد تا در حضور تماشاگران میزبان پرسپولیس باشد و به همین خاطر علی کرد تا در حضور تماشاگران میزبان پرسپولیس باشد و به همین خاطر علی 
فتح اهلل زاده به فدراسیون فوتبال نامه زد. فدراسیون فوتبال اعالم کرد، تصمیم فتح اهلل زاده به فدراسیون فوتبال نامه زد. فدراسیون فوتبال اعالم کرد، تصمیم 
گیرنده در مورد برگزاری بازی با حضور تماشاگر شورای تامین است. استقالل در گیرنده در مورد برگزاری بازی با حضور تماشاگر شورای تامین است. استقالل در 
هفته دوازدهم لیگ برتر هفته دوازدهم لیگ برتر ۲۹۲۹ آذر در استادیوم آزادی میزبان تیم پرسپولیس است. آذر در استادیوم آزادی میزبان تیم پرسپولیس است.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/09/27

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/09/28 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  حوزه معاونت خدمات شهر   تلفن:   8102  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای 

اجـــاره بیلبوردهـــای تبلیغاتـــی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی 

)شرح مختصر؛ اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی( 
5001005674000019  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

آگهي فراخوان شماره 1401/08/ف

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به شناسايی، ارزيابي کيفي و انتخاب شرکت های 

واجد شرايط و دارای مجوز امنيت فضای تبادل اطالعات افتا ) رسته فعاليت در حوزه امنيت سايبری اتوماسيون 

صنعتی ( و همچنين سابقه فعاليت در زمينه انجام پروژه های امن سازی اتوماسيون صنعتی اقدام نمايد. لذا 

واجدين شرايط می توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسايت اين شرکت به نشانی www.geg.ir  بخش مناقصه 

و مزايده مراجعه نمايند و حداکثر تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1401/09/27 پاکات پيشنهادی خود را در 

محــل دفترکميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند. شرکت معدنی و صنعتی گل 

گهر در قبول و يا رد هريک از پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.  

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شناسایـی و ارزیابی شرکتها جهت انجام پروژه امن سازي و مقاوم سازي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي
 و خرید، نصب و راه اندازی تجهيزات کارگاه و آموزش امنيت شبکه کارخانجات گندله سازی یک و دو


