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زمستاِنجانکاِهبیخانمانهازمستاِنجانکاِهبیخانمانها

وضعیت وخیم آب های زیرزمینی دشت سیرجان
نیگذاشتیموزیرپایمانرامیمکیم!

  دشت سیرجان از نظر خطر کاهش شدید در سفره های آب شیرین و پیشروی سریع سفره های آب شور، عنوان یکی از مناطق فوق بحرانی معرفی شده است.   دشت سیرجان از نظر خطر کاهش شدید در سفره های آب شیرین و پیشروی سریع سفره های آب شور، عنوان یکی از مناطق فوق بحرانی معرفی شده است. 
 وضعیت پیشروی سفره های آب شور و گسترش شوره زارها در دشت سیرجان این منطقه  از نظر آب های شرب زیرزمینی به عنوان یکی ازمناطق بحرانی معرفی شده است. وضعیت پیشروی سفره های آب شور و گسترش شوره زارها در دشت سیرجان این منطقه  از نظر آب های شرب زیرزمینی به عنوان یکی ازمناطق بحرانی معرفی شده است.
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تاریخ معاصر سیرجان را 
به تماشا ورق بزنید

داستان های قطاری بخوانید

سرما استان کرمان را فرامی گیرد

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

اقدامات ارزشمند گل گهر
قابل تقدیر است
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5077  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 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2( 
2001005674000188  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی

خانواده  و  جنابعالی  حضور  را  گرانقدرتان  پدر  درگذشت  ضایعه 
متعال  خداوند  درگاه  از  نموده،  عرض  تعزیت  و  تسلیت  محترمتان 
برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسئلت داریم.
ااتق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی 

دفتر سیرجان

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:30 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5077  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 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آبـــاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آباده( 
2001005674000186  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/09/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایـده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبــه  تاریخ 1401/10/20

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/10/21 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  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
 اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
5001091287000014  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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برگزاری  از  کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
جشنواره ملی کارآفرینی پته در شهرستان سیرجان با همکاری شرکت صنعتی 
و معدنی گل گهر خبر داد.        فعالی اظهار کرد: این جشنواره در دو بخش هنری و 
کاربردی و خالقانه برگزار می شود بطوریکه در بخش هنری، هنرمندان آثار فاخر 
و ارزشمند خود را به این جشنواره ارسال می کنند و در بخش کاربردی و خالقانه 

نیز آثاری دریافت می شود که در تولید آنها خالقیت به کار برده شده است.        

برگزاریجشنواره
ملیکارآفرینی
پتهدرسیرجان

خبــر گهرزمین،میزبانراهیانپیشرفتگهرزمین،میزبانراهیانپیشرفت
صبح روز جمعه از دانش آموزان و مربیان مدرسه استعداد های درخشان  از قسمت های مختلف سایت گهرزمین از جمله: معدن، 
سنگ شکن، کارخانه های کنسانتره و ... بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین  
جمعی از دانش آموزان و مربیان مدرسه استعداد های درخشان سیرجان از قسمت های مختلف سایت گهرزمین از جمله: معدن، 
سنگ شکن، کارخانه های کنسانتره و ... بازدید کردند. این بازدید که به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با حوزه صنعت 
و معدن و چرخه تولید فوالد صورت پذیرفت، مورد خوشنودی و استقبال آنان قرار گرفت. شرکت گهرزمین از جمله شرکت های 

بزرگ معدنی و صنعتی کشور است که تاکنون میزبان بازدیدکنندگان بسیاری در حوزه های مختلف بوده است.

فقرهسرقتدرپروندهسارقانکابلهایبرق

 فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری ۳ سارق کابل های برق با کشف ۲۳ فقره سرقت اموال عمومی 
خبر داد. سرهنگ مرتضی امیرسبتکی گفت: در پی وقوع چندین مورد سرقت کابل های برق در چند 
نقطه از شهر و مناطق روستایی، ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و بررسی های میدانی ۳ 
متهم دخیل در این سرقت ها را شناسایی و آنان را طی دو عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر 
و مقادیری مواد مخدر از آن ها کشف کردند.او افزود: این سارقان در مواجهه با اسناد و مدارک موجود 
به ۲۳ فقره سرقت سرقت کابل های برق اعتراف کردند.او بیان کرد: اموال مسروقه شامل ۳۵۰ متر کابل 
برق با برآورد ۳ میلیارد ریال خسارت به اموال عمومی کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان 
گفت: این متهمان سابقه دار و گرفتار اعتیاد که مکان های کم تردد شهری و روستایی را انتخاب و دست 

به سرقت می زدند با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

حملگازوئیلبامدارکجعلی

فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف یک دستگاه کامیون نفتکش حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق با 
مدارک جعلی خبر داد.سرهنگ مرتضی امیرسبتکی گفت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهی در راستای جلوگیری از خروج سرمایه های ملی، هنگام کنترل خودرو های عبوری محورسیرجان-

بندرعباس یک دستگاه کامیون نفتکش عبوری را جهت بررسی متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی از این کامیون که دارای مدارک جعلی و ۳ پلمب بارگیری بود ۳۰ هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه ۲ متهم که قصد داشتند این محموله سوخت را تحت پوشش 
کاالی مجاز به خارج از کشور منتقل کنند دستگیر کردند.فرمانده انتظامی سیرجان اظهار داشت: در 
ادامه سوخت های قاچاق به شرکت نفت شهرستان تحویل و متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی 

معرفی شدند.

افزایش۱۴درصدیفوتیهایحوادثرانندگی
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه پلیس مسئول پیشگیری از تصادفات نیست، گفت: دولت توجه ای که 
باید در حوزه تصادفات داشته باشد را ندارد و افزایش ۱۴ درصدی فوتی ها در ۱۲ سال گذشته بی سابقه 
بوده است. سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: آن چیزی که در برنامه 
ششم به آن تاکید شده این است که در حوزه حمل و نقل بحث توسعه انضباط ترافیکی را جدی بگیریم 
و به آن توجه کنیم و البته باید به کاهش تصادفات توجه جدی شود.وی با بیان اینکه ۹ درصد از 
راه های کشور راه های اصلی است، گفت: ۳۴ درصد تصادفات در راه های اصلی رخ می دهد و ۷۵ درصد 
از تصادفات فوتی در این راه ها رخ می دهد.هادیانفر بیان کرد: ۵۱ میلیون و ۳۴۴ هزار راننده در کشور 

داریم و ۳۸ میلیون و ۵۳۵ هزار وسیله نقلیه شماره گذاری شده است.

ثبتنامتماماتباعبیگانهدرسامانهثناالزامیمیشود
رئیس مرکز فناوری اطالعات قوه قضائیه گفت: ثبت نام سامانه ثنا اتباع بیگانه در دستور کار است 
و تمام اتباع بیگانه باید در این سامانه ثنا ثبت نام کرده و ابالغ الکترونیکی به آنها انجام می شود.

کاظمی فرد رئیس مرکز فناوری اطالعات قوه قضائیه عصر امروز در نشست شورای قضائی استان 
کرمان، با بیان اینکه استان کرمان از استان های موفق در هوشمند کردن خدمات است، اظهار داشت: 
دادرسی الکترونیک به اختیار قاضی بوده و اصاًل اجباری نیست. وی با بیان اینکه فرآیند رسیدگی به 
پرونده ها بسیار اهمیت دارد که به اختیار قاضی گذاشته شده است، گفت: میانگین کشوری دادرسی 
الکترونیک حدود ۸۰ درصد است که بیانگر کیفیت دادرسی های نوین است و این آمار در استان 

کرمان به ۸۵ درصد می رسد.

  خبر

شادی  باش،  دیگران  برای  شاد،  لحظه های  خالق 
دیگر  باری  کرد.  پیدا خواهد  را  قلبت  راه  خودش، 
بخش  گرما  و  گرفت  تپیدن  مهربان   قلب های 
ماه  آذر  دوشنبه ۲۸  وتنها گشت.   ناامید  دل های 
خیرین موسسه خیریه نیکان گرد هم آمدند و بعد 
پیچ  پر  راه  کیلومتری   ۱۱۰ مسافتی  پیمودن  از 
تا  رسیدند  مور  کفه  روستای  به  سنگالخی  خم  و 
آموز  دانش   ۴۰ با  یلدا  شب  برای  را  مهربانیشان 
مفرح  این جشن  تقسیم کنند.  روستا  این  مدرسه 
در دبستان شهدا کفه مور با دو کالس و دو معلم و 
مدیری دلسوز و دانش آموزانی پاک و بی ریا برگذار 
موسسه  گفت:  موسسه   این  خیرین  از  یکی  شد. 
سالهای گذشته  امسال هم همچون  نیکان  خیریه 

مناطق  در  جشن ها  و  مراسمات  برگزاری  درصد 
مختلف حومه و شهر سیرجان است وی مهم ترین 
اهداف این اقدام را حضور در کنار کودکان دانست و 
گفت: هدف این موسسه  نشاندن لبخندی بر لبان 

کودکان و خلق لحظه  ای شاد، برای آنهاست.
وی همچنین در ادامه گفت: شاید این برنامه ها  و 
حومه  دست  دور  مناطق  در  کودکان  این  گزارش 
سیرجان   فریادی از حقیقت در گوش های خواب آلود 
بپیچد و مردم به فکر برداشتن قدمی به سمت این 
معصوم  بچه های  این  دل  کردن  شاد  و  کودکان 
بردارند. در ادامه این  جشن به تک تک این کودکان 
هدایایی داده شد و مسابقه و سرگرمی های بسیاری 

برای آنها برگزار شد. 

شهرداری  مسافر  و  بار  حمل ونقل  سازمان  رئیس 
دستگاه   ۵۵۰ مجموع  از  اینکه  بیان  با  سیرجان 
تاکسی شهری ۳۵۰ دستگاه فرسوده است، گفت: 
نوسازی  جهت  رانندگان  به  کم بهره   تسهیالت 

تاکسی های درون شهری ارائه می شود.
و  فاطمیه  ایام  شهادت  تسلیت  نویدی  ضمن   
گرامیداشت روز حمل ونقل عمومی با ارائه گزارش 
سازمان  توسط  شده  انجام  اقدامات  از  کوتاهی 
حمل ونقل شهرداری سیرجان، اظهار کرد: از مجموع 
۵۵۰ دستگاه تاکسی شهری ۳۵۰ دستگاه تاکسی 
فرسوده است و ثبت نام نوسازی تاکسی های فرسوده 

ظرف دو هفته آینده آغاز می شود.
وی افزود: با نظر مثبت شهردار سیرجان، تسهیالت 
کم بهره در اختیار رانندگان برای نوسازی تاکسی های 

فرسوده قرار می گیرد.
شهرداری  مسافر  و  بار  حمل ونقل  سازمان  رئیس 
سازمان  این  مهم  مشکل  اینکه  بیان  با  سیرجان 
کمبود نیروی انسانی در حوزه راننده است، افزود: 

تنها  خصوصی  بخش  به  خطوط  بعضی  واگذاری 
راه حل این مسئله است.

نویدی با بیان اینکه از تعداد ۷۸ دستگاه اتوبوس 
افزود:  است،  خدمت رسانی  حال  در  دستگاه   ۶۵

عمومی  حمل ونقل  سرویس های  از  شهروندان 
استقبال می کنند، روزانه در بحث سرویس مدراس و 
دانشگاه ها بیش از دو هزار نفر و در حوزه حمل ونقل 
ناوگان  توسط  نفر  هزار  دو  نیز  شهری  عمومی 

حمل ونقل عمومی جابه جایی صورت می گیرد.
نوسازی حمل ونقل در دستور کار شهرداری است

علی اکبر کریمی پور با اشاره به تسهیل امور حوزه 
مسائل  کرد:  اظهار  شهرداری،  توسط  حمل ونقل 
با  ترافیکی  حمل ونقل جاده ای و شهری و مباحث 
موضوعات زیرساختی و عمرانی دخیل است و تالش 
انتظامی، راهنمایی  این رابطه را در کنار حوزه  در 
از وظایف شهرداری  یکی  راه،  پلیس  و  رانندگی  و 

برشمرد.
اتوبوس ها،  و  تاکسی ها  نوسازی  کرد:  تصریح  وی 
همکاری با حمل ونقل جاده ای و پایانه ها، ساماندهی 
ترافیک شهر سیرجان و انجام کارهای زیرساختی 
عمرانی در این زمینه با بهره گیری از مشاوران خبره 

در دستور کار شهرداری است.
شهردار سیرجان گفت: استفاده از تکنولوژی بروز 
مجموعه  در  هوشمند  سامانه  ایجاد  و  حمل ونقل 
دیگر  از  اینترنتی  تاکسی های  نظیر  تاکسیرانی 

موضوعات مورد تاکید مدیریت شهری است.

مدیر حمل و نقل شرکت گل کهر گفت: گل گهر 
با رویکرد توسعه زیرساخت ها و تعریف چشم انداز 
ارتقاي  منظور  به  را  متعددی  اقدامات   ۱۴۰۴
حمل ونقل و کاهش هزینه هاي آن در دستور کار 

قرار داده است.
ملی  روز  مناسبت  به  عارفی  مهدی  مهندس 
به  می توان  اقدامات  این  از  افزود:  نقل  و  حمل 
 ۷۱۴ شامل  ریلي؛  حمل ونقل  ناوگان  تجهیز 
تجهیز  لکوموتیو،  دستگاه   ۱۳ واگن،  دستگاه 
ناوگان جاده اي؛ شامل ۳۰۰ دستگاه تریلر، ۱۵۰ 
 ۸ و  لودر  دستگاه   ۲۴ ده چرخ،  کامیون  دستگاه 

شرکت  تاسیس  قالب  در  مکانیکی  بیل  دستگاه 
حمل ونقل ترکیبي گهرترابر اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین ایجاد و توسعه حمل ونقل 
پیوسته بین شرکت هاي منطقه گل کهر، از جمله 
نوار نقاله هفت کیلومتري تا شرکت جهان فوالد، 
فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  تا  کیلومتري  دو 
از  یکي  مبدا  در  سنگ شکن  احداث  و  گل گهر 
از  دانه بندي  سنگ آهن  انتقال  و  مجاور  معادن 
طریق نوار نقاله به گل گهر به طول چهار کیلومتر 
از دیگر اقدامات شرکت گل گهر در حوزه توسعه 

زیرساخت های حمل ونقل به شمار می آید.
اینکه این شرکت اقدام به ایجاد  با بیان  عارفی 

در  )شانتینگ یارد(  برداشت  و  انباشت  پایانه 
منطقه گل گهر کرده است، گفت: با هدف توسعه 
امکان دسترسی  و  ریلی  بخش حمل  زیرساخت 
شرایط  این  ریلی  به خطوط  منطقه  شرکت های 

فراهم شده است.
کیلومتر   ۷۲ ایجاد  با  پروژه  این  کرد:  تاکید  او 
به زودی  انشعاب،   ۶ و  شامل ۲۹ خط  ریل  خط 
تمامی شرکت های منطقه را به این شبکه وصل 
خواهد کرد. این شرکت همچنین با هدف ایجاد 
و ساماندهي شرکت هاي  انسجام  رفاهي،  شرایط 
حمل ونقل و رانندگان اقدام به ایجاد پایانه موقت 
منطقه  در  حمل ونقل  شهرک  و  جاده اي  حمل 

گل گهر کرده است.
به  اشاره  با  گل کهر  نقل  و  حمل  مدیر 
صورت  به  ریلي  پایانه  ایجاد  و  سرمایه گذاري 
قبول  همچون؛  مزایایي  اقدام  این  گفت:  لوپ، 
واگن  تعداد  محدودیت  بدون  اعزامي  قطارهاي 
برای بارگیري در پایانه ریلي جدید، سهولت در 
تردد و مانور قطارها و همچنین مشارکت در طرح 
ساخت اسکله با قابلیت پهلوگیري کشتي هاي با 
پروژه های  و  مهم  اقدامات  دیگر  از  باال،  ظرفیت 
در  دست اقدام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
محسوب  حمل ونقل  زیرساخت های  بهبود  برای 

می شود.

کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
معاونین  و  کرمان  دادستان  همراه  به 

ارشد  از مدیران  استان و جمعی  دادگستری 
و  معدنی  بزرگ  منطقه  از  قضایی  حوزه 

و  عامل  مدیر  با  و  بازدید  گل گهر  صنعتی 
این شرکت دیدار کرد. ارشد  مدیران 

گفت:  دیدار  این  در  گل گهر  مدیرعامل   
مهم  بابت  این  از  اقتصادی  مدیران  آرامش 
است که می توانند به مسائل اصلی و وظایف 

بپردازند. خود  اقتصادی 
تولید  حفظ  افزود:  عتیقی  ایمان  مهندس 
است  وظیفه ای  کشور  فوالدی  مواد  تامین  و 

که امروز نظام برعهده مدیران اقتصادی این 
است. گذاشته  منطقه 

رییس کل دادگستری استان کرمان هم در 
صنعتی  مراکز  در  وقتی  گفت:  بازدید  این 
می گیریم  قرار  کشور  و  استان  معدنی  و 
و  نظام  این  فرزندان  زحمات  و  تالش ها  و 
می رسیم  نتیجه  این  به  می بینیم  را  کشور 
و  است  فراهم  کشور  در  تولید  فرصت  که 

عزیزان  این  همت  با  که  انتظارست  جای 
بیفتد. استان  و  در کشور  بزرگی  اتفاقات 

وی با تشکر از مدیرعامل گل گهر ادامه داد: 
بااستعداد،  جوان  یک  عتیقی  آقای  جناب 
که  است  باانگیزه  و  متخصص  پرانرژی، 
اداره  کشور  و  استان  در  را  بزرگی  مجموعه 
کارهای  چه  که  دیدیم  امروز  و  می کند 
حال  در  منطقه  این  در  ارزشمندی  و  بزرگ 

می باشد. تقدیر  قابل  که  است  انجام 
و  ظرفیت ها  این  بایستی  کرد:  تاکید  وی 
ذخایر را روز به روز شکوفاتر کرد و از آن ها 
که  باشیم  داشته  بهینه ای  و  استفاده صحیح 
به  خدمت  و  نعمت  شکرگزاری  خود  این 
خوبی  به  مجموعه  این  در  که  است  مردم 

انجام می شود.  دارد 

طرح شادی به رنگ یلدا

رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری مطرح کرد:

 ارائه تسهیالت کم بهره  به رانندگان به رانندگان تاکسی های فرسوده 

مدیر حمل و نقل گل کهر عنوان کرد:

نگاه ویژه گل گهر به ارتقا و توسعه حمل و نقل در منطقه

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بازدید از گل گهر:

اقدامات ارزشمند گل گهر در حوزه های مختلف قابل تقدیر است
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5077  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 خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا سـاعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ  1401/10/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دو شنبــــه  تاریخ 1401/10/12 
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 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
بهســــازی پــــارک بنفشــــــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                      )شرح مختصر؛ بهســــازی پــــارک بنفشــــه( 
2001005674000187  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

طرح زمستانه مدیریت مصرف بـرق آغاز شد
طرح زمستانی مدیریت مصرف برق با هدف تامین برق مستمر وپایدار در جنوب استان کرمان با همکاری مالکان صنایع و کارخانجات  آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت برق سیرجان مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  گفت در این خصوص برنامه ریزی به گونه 
ای تدوین شده است که عالوه  بر پیشبرد اهداف مدیریت مصرف برق  صنایع نیز با حداکثر توان به تولید و فعالیت خود بپردازند.

 وی افزود: صنایع کوچک و بزرگ در حوزه  فعالیت شرکت توزیع برق  جنوب استان کرمان  همکاری خوب و قابل تقدیری در اجرای طرح های مدیریت مصرف 
برق  در تابستان سال جاری داشتند و پاداش همکاری این بزرگواران به زودی در قبوض برقشان اعمال خواهد شد.او در ادامه گفت:  با توجه به روند تامین سوخت 
نیروگاه ها ولزوم حفظ پایداری شبکه برق کشورکلیه مشترکین صنعتی حوزه فعالیت این شرکت می بایست در بازه زمانی ۲۶ آذر لغایت ۱۲ اسفندماه  حداقل ۳۰ 

درصد کاهش مصرف انرژی داشته باشند.
 ثمره اعالم نمود، در همین راستا بازدیدی  از برخی صنایع و کارخانجات شهرستان سیرجان به عمل آمد ومدیران محترم صنایع و کارخانجات قول مساعد  همکاری  
با صنعت برق داده و مقرر گردید دراین راستا ضمن تغییر شیفت های کاری،استفاده از روشنایی طبیعی روز  همچنین در صورت لزوم از المپ های ال ای دی استفاده 
نمایند وی همچنین اظهار کرد: باتوجه به نصب کنتورهای هوشمند  بروی کارخانجات و صنایع پایش عملکرد این مشترکین به صورت بر خط انجام  و روند مصرف  

به صورت لحظه ای قابل پایش می باشد.
 مهندس ثمره در پایان تاکید کرد: مشترکین اداری نیز با تو به میزان ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق بایستی داشته باشند

شایان ذکر است ، مصرف برق ادارات نیز به صورت لحظه ای قابل مشاهده است.

با هدف تامین برق مستمر و با همکاری صنایع و کارخانجات؛

رپرتاژ گل گهر

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

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

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

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار
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رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: » کاهش محسوس دما در سراسر 
استان کرمان پیش بینی می شود«. حمیده حبیبی تاکید کرد: »کشاورزان، گلخانه داران و سالن های 
پرورشی برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی تمهیدات الزم را انجام دهند«. وی افزود: »کاهش 
محسوس دما و ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته پیش بینی می شود«.»منوجان، کهنوج و عنبرآباد 
در شبانه روزگذشته با دمای ۲۴ درجۀ سانتیگراد، گرم ترین مناطق استان کرمان بودند و الله زار با 

دمای ۷ درجۀ سانتیگراد زیر صفر سردترین نقطۀ استان کرمان به ثبت رسیده است«.  

سرمااستان
کرمانرا
فرامیگیرد

افزایشابتالبهآنفلوانزادربینکودکانومحصلینافزایشابتالبهآنفلوانزادربینکودکانومحصلین
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، درباره سویه جدید ویروس آنفلوآنزا گفت: متاسفانه چند روزی است که دوباره  شاهد 
افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا هستیم.دکتر سعید صحبتی با بیان این مطلب که اغلب مبتالیان به آنفلوآنزا به صورت سرپایی 
درمان شده اند، اظهار کرد: این سویه بیشتر در بین کودکان و محصلین شیوع پیدا کرده است و تعدادی از مبتالیان نیز در 
بیمارستان های حوزه این دانشگاه بستری شده اند.وی با ابراز خرسندی از نداشتن فوتی ناشی از ابتال به آنفلوآنزا در حوزه این 
دانشگاه، عنوان کرد: آنفلوآنزا می تواند منجر به عفونت های ریه شود و عوارض منجر به بستری نیز داشته باشد.مدیر گروه 

بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گفت: در حال حاضر در کشور مشکلی از بابت کرونا نداریم

خبــر

پیامکی  چاه"  حفر  جهت  زیرزمینی  آب های  "شناسایی 
بود که در کمال ناباوری هفته ی گذشته روی گوشی اغلب 
یا  بی عملی  از  که  تبلیغاتی  پیامکی  رسید !  سیرجانی ها 
مسووالن  شعارهای  و  حرف ها  همه ی  بی اثری  کم  دست 
سیرجانی در موضوع آب پرده برمی دارد وگرنه که صاحب 
چراغ  و  می داشت  بیم  تبلیغش  دردسرهای  از  تبلیغ  این 

خاموش کارش را پیش می برد.
 چنانکه در سال های اخیر شاهد چاه آب داشتن بسیاری 
از خانه باغ ها برای پرکردن استخر در کل منطقه شهرستان 
بوده ایم. زیرا چند سالی بود که از فرمانداری تا اداره آبیاری 
پیرامون خاموشی دوره ای موتور پمپ ها، جلوگیری از حفر 
وضعیت  و  جدید  مجوزهای  صدور  توقف  غیرمجاز،  چاه 
حرف ها  زیرزمینی  آب های  سفره های  کننده ی  نگران 
بل  و  می کنیم  ال  که  می شد  خبری  زیادی  شعارهای  و 
می کنیم. پس کو ؟ تهش شد این؟ شاید مسووالن ما هنوز 
اگر  که  چندوجهی  بحرانی  را!  بحران  عمق  نکرده اند  باور 
یک جستجوی ساده در اینترنت هم کنند، عمق فاجعه در 
ابعاد مختلف بیشتر دست شان می آید. فاجعه ای که فقط به 
ورشکستگی آبی مربوط نیست. ورشکستکی خاک، مرتع، 
فرونشست زمین و پیشرفت شوره زار و در نتیجه بیابان زایی 

هم دنبال خود دارد. 
صنعتی  دانشگاه  همین  در  علمی  تحقیق  یک  چکیده ی 
سیرجان خودمان می گوید: حفر چاه های متعدد عمیق و 
و همچنین  زیرزمینی  آب  از سفره های  رویه  بی  برداشت 
خشکسالی در سالهای اخیر، باعث پایین رفتن بسیار شدید 
عوامل  این  است.  شده  زیرزمینی  آ ب های  سطح  سریع  و 
خطر کمبود آب آشامیدنی در شبکه آبرسانی را به دنبال 

خواهد داشت. 
دالیل  به  که  است  مناطقی  جمله  از  سیرجان  دشت 
فوق شدیداً تهدید می شود، به حدی که منطقه سیرجان 
و  شیرین  آب  سفره های  در  شدید  کاهش  خطر  نظر  از 
کارشناسان  نظر  از  شور،  آب  سفره های  سریع  پیشروی 
شده  معرفی  بحرانی  فوق  مناطق  از  یکی  عنوان  به  آب 
سیرجان  دشت  در  زیرزمینی  آب  سطح  زیاد  افت  است. 

به گونه ای چشمگیر و قابل تامل سبب نشست های شدید 
سفره های  احیای  امکان  عدم  درنتیجه  و  زمین  منطقه ای 
آب زیرزمینی در آینده می شود. دراین مقاله ضمن بررسی 
وضعیت افت آبهای زیرزمینی دشت سیرجان درگذر زمان، 
پیش بینی نشست منطقه ای زمین و پیشروی نشست با 

کمک داده های آماری ارائه شده است.
نقش مخرب مصرف بی رویه در کاهش کیفیت

 آب سیرجان و آلودگی به فلزات سنگین
علوم  دانشگاه  نشریه  که  دیگری  تحقیق  چکیده ی  در 
پیرامون دشت  تابستان ۱۳۹۳  در  تربت حیدریه  پزشکی 
به  محیط  آلودگي  است:  آمده  کرده،  منتشر  سیرجان 
قدرت  و  شیمیایي  ثبات  داشتن  بدلیل  سنگین  فلزات 
بهداشتي  مشکلي  زنده،  موجودات  بدن  در  پذیري  تجمع 

باعث  فلزات  این  باالي  است.مقادیر  جهاني  مقیاس  در 
افزایش مرگ و میر، اختالالت مرفولوژیکي، کاهش رشد و 
اثرات ژنتیکي در انسان مي شود. این تحقیق جهت بررسي 
غلظت فلزات سنگین منابع آب زیرزمیني دشت سیرجان و 

مقایسه نتایج با استاندارد هاي موجود صورت گرفت.
فعال شدن گسل ها

تحقیق دیگری در وزارت علوم منتشر شده که طبق آن 
گسل ها تأثیر گذار و تاثیرپذیر از سفره های آب زیرزمینی 
هستند. از یک طرف تاثیر مهمی بر منابع آب زیرزمینی 
می شوند.  آبی  سفره های  تشکیل  و  هدایت  باعث  و  دارند 
تعیین میزان ارتباط بین آنها می تواند در شناسایی منابع 
ارتباط  بررسی  پژوهش  این  آبی جدید کمک کند. هدف 
به  سیرجان  دشت  زیرزمینی  آب  ومنابع  گسل ها  بین 

صورت کاماًل کّمی و عددی بود. در دیگر سو از بین رفتن 
مستقیم  تاثیر  گسل  کردن  فعال  بر  می تواند  سفره  یک 

بگذارد .
پیامد شوری آب

زیرزمینی  آب های  کیفیت  و  کّمیت  دیگر  تحقیقی  در 
از  ناشی  پیامدهای  ارزیابی  و  شناسایی  سیرجان،  دشت 
برداشت بی رویه از سفره آب زیرزمینی و ارائه راهکارهای 

مفید برای مشکالت پیش رو بررسی شده است.
آب های  کیفیت  و  کّمیت  بررسی  تحقیق،  این  هدف 
پیامدهای  ارزیابی  و  شناسایی  سیرجان،  زیرزمینی دشت 
ارائه  و  زیرزمینی  آب  از سفره  رویه  بی  برداشت  از  ناشی 
راهکارهای مفید برای مشکالت پیش رو است. بدین منظور 
کلیه اطالعات هواشناسی، هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، 

تجزیه  و  آوری  جمع  منطقه  جغرافیایی  و  شناسی  زمین 
هم  و  شیمیایی  کیفیت  نقشه های  است.  شده  تحلیل  و 
افزار  نرم  کمک  به  منطقه  زیرزمینی  آب  سطح  عمق 
افت سطح  برداشت،  اضافه  از آن  ArcGIS رسم و پس 
زیرزمینی  آب  شوری  تغییرات  و  مخزن  کسری  ایستابی، 
در قسمت های مختلف دشت محاسبه گردید. حفرچاه های 
متعدد عمیق و برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی 
و همچنین خشکسالی و کاهش بارش در سال های اخیر 
آب های  سطح  سریع  و  شدید  بسیار  رفتن  پایین  باعث 
زیرزمینی دربسیاری از مناطق ایران شده است. این عوامل 
نه تنها خطر کمبود آب آشامیدنی درشبکه آبرسانی را به 
دنبال خواهد داشت بلکه سبب نشست های شدید زمین و 
در نتیجه عدم امکان احیای این سفره ها در آینده می شود. 
و  شور  آب  سفره های  پیشروی  وضعیت  این  دیگر  اشکال 
گسترش شوره زارها و پیشروی نسبتا سریع آنها در برخی 
مناطق است و دشت سیرجان از جمله مناطقی است که 
به دالیل فوق شدیدا تهدید می شود به حدی که منطقه 
یکی  عنوان  به  زیرزمینی  شرب  آب های  نظر  از  سیرجان 

ازمناطق بحرانی معرفی شده است.
دراین مقاله ضمن بررسی وضعیت افت آب های زیرزمینی 
زار  شوره  پیشرفت  و  گسترش  بینی  پیش  درگذرزمان 
است.  شده  ارایه  تحلیلی  بصورت  سیرجان  دردشت 
همچنین طبق محاسبات انجام شده سطح آب زیرزمینی 
دارای سیر  دشت سیرجان طّی سال های گذشته همواره 
 ۱۳۸۱-۱۳۸۰ آبی  سال  از  بطوری که  است،  بوده  نزولی 
 ۸۰ حدود  ساالنه  متوسط  طور  به  سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵  تا 
می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  است.  داشته  افت  سانتیمتر 
برداشت بی رویه از سفره آب زیرزمینی دشت، پیامدهایی 
مصرف  افزایش  زیرزمینی،  آب  کیفیت  تغییر  همچون 
پذیری  آسیب  افزایش  زیرزمینی،  آب  استحصال  انرژی 
رفتن  بین  از  زمین،  نشست  به خشکسالی،  نسبت  دشت 
اکوسیستم منطقه و خشک شدن باغات و... را نیز به دنبال 
داشته است. بنابراین چنانچه اقدام جدی و مؤثری در این 
زمینه صورت نگیرد، در آینده این منطقه نه تنها با تشدید 
نیز  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  با  بلکه  پیامدها،  این 

مواجه خواهد شد.

وضعیت وخیم آب های زیرزمینی دشت سیرجان
نیگذاشتیموزیرپایمانرامیمکیم!
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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: 2001005674000004     

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

1220325020/000/000/000

2220425020/000/000/000

3220525020/000/000/000

4220625020/000/000/000

5220724923/655/000/000

6221424923/655/000/000

7221525020/000/000/000

شماره فاز
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مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

8221625020/000/000/000

9221725020/000/000/000

10221825020/000/000/000

11225925021/250/000/000

12226125021/250/000/000

13451248/4523/602/750/000
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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.

خانم فخری ایزدآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 

شماره 210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از 

شش دانگ پالک  0 فرعی از 64  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان 

بنام خانم فخری ایزدآبادی  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: 1426333 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/30

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مجتبی پور گلزاری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 

شماره 6 بندعباس مدعی است که سند مالکیت سه دانگ  مشاع از   

شش دانگ پالک  86 فرعی از 5060  اصلی  واقع در بخش 36  کرمان 

بنام آقای مجتبی پور گلزاری  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: 1426334 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/30

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
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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 1401/09/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایـده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبــه  تاریخ 1401/10/20

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/10/21 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  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
 اجاره  یک باب رستوران در پایانه مسافربـری بعثـت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره  یک باب رستوران واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
5001091287000015  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مزایده محدود 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد 

)باقیمانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی واقع در تقاطع بلوار هجرت و خیابان وحید دارای کاربری 

مسکونی که فقط قابلیت الحاق به دو پالک 4145 فرعی از 5087 اصلی و پالک 20908 فرعی از 5087 

اصلی دارد ( را از طریق مزایده محدود  و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی setadiran.ir  بین دو پالک فوق به فروش برساند.شماره مزایده: 2001005674000005

تاریخ انتشار آگهی: 1401/09/30                                                                           تاریخ بازدید: 1401/10/01  الی  1401/10/18  
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/10/08 ساعت 12:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/10/19 ساعت 10
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/29 الی 1401/10/18 ساعت 14:00           تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/20 ساعت 12

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری 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.

قیمت پایه )ریال(مساحتمشخصات پالکردیف

101/3532/432/000/000  متر مربعباقی مانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی1



داستان های قطاری بخوانید
داستان  مجموعه 
نمونه"  "شهروند  کوتاه 
از  یکی  داستان  با  همراه 
با  سیرجانی  نویسندگان 
قطار  مسافران  موضوع 
همشهریان  و  شد  منتشر 
را  آن  می توانند  عالقمند 
معتبر  کتابفروشی های  از 
سطح شهر خریداری کنند. 

ماجرای انتشار این مجموعه داستان برمی گردد به "انجمن هنری 
ادبی ژو" که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ و تحت حمایت »نشر 
نَسک« آغاز کرده است. کتاب  های منتشرشده مجموعه داستان 
که همگی  است  مختلف  نویسنده ی  آثار چند  شامل  و  کوتاه 
مقطع  فارغ التحصیل  از  انجمن  این  اعضا  مکان محورند.تمامی 

کارشناسی ارشد رشته ی ادبیات نمایشی هستند.
حمید  آقای  جناب  انتشارات  مدیر  سرپرستی  به  گروه  این   
برای هر کتاب یک  شهیری در کنار هم جمع شده اند. گروه 
لوکیشن را به عنوان حلقه ی اشتراک داستان ها انتخاب می کند 
اما هر نویسنده فضا و جغرافیای مورد نظر خود را خلق می کند. 
قالب داستان ها کوتاه است زیرا گروه معتقد است در شرایط 
انسان  مواجهه  را  تنها  کوتاه  داستان  شاید  معاصر  زندگی 

شتاب زده با ادبیات باشد.
 این گروه از سال پیش تصمیم گرفت تا در هر مجموعه داستان 
از یک نویسنده ی مهمان دعوت به همکاری کند و در اولین 
مجموعه عاطفه صالحی مهمان مجموعه ای شد که قصه هایش 
در لوکیشن قطار رخ می دهد و گویا گروه قصد دارد در ادامه نیز 
از نویسندگان دیگری به عنوان مهمان برای مجموعه ها دعوت 
به عمل بیاورد. اعضا اصلی این انجمن شامل حمید شهیری، 
فروزان اسکندری، مژگان شعبانی، سارا رحمانی نهوجی و سپهر 
سهرابی هستند. و الزم به ذکر است که احمدرضا احمدوند در 
برخی از مجموعه های به چاپ رسیده حضور داشته اند. همچنین 
این گروه برای دو کتاب »ناصرخله، ناصرشاه« و »کافه رس« 
چشمه  نشر  در  ایرانمهر«  »علیرضا  حضور  با  رونمایی  جشن 

خیابان کارگر داشته است.
این  آثار  معرفی  برای  سهرابی  سپهر  آقای  جناب  همچنین 
انتشارات و مجموعه داستان های گروهی این انجمن، مهمانی 
داستان های  بوده اند.گفتنی ست  باز«  »کتاب  برنامه ها  از  یکی 
اعضای این گروه در طی سال های فعالیتشان بارها مورد توجه 
جشنواره های داستان نویسی داخلی قرار گرفته و برخی اعضا 

موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره شده اند.

    گذاره

سی وچهارمین جشنواره تئاتر استان کرمان با معرفی برگزیدگان روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه در کرمان 
نویسندگی رسول حق جو و کارگردانی مهدی  به  نمایش »تاکسیدرمی«  پایان داد. دو  به کار خود 
حشمتی و نمایش »ساختمان رز« به نویسندگی و کارگردانی علی صادقی زاده، به عنوان آثار برگزیدۀ 
این دوره از جشنواره تئاتر کرمان، به جشنواره تئاتر منطقه ای  فجر معرفی شدند.   مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: »هنرمندان و مردم دو ضلع مهم تئاتر هستند. مردم خواهان 

برگزاری رویدادهای هنری هستند و هنرمند واقعی کسی است که به نظر مردم احترام بگذارد«.

سیوچهارمین
جشنوارهتئاتر
کرمانپایان

یافت

نمایشگاهصنایعدستیدربازارقلعهمحمودکرمانبرگزارمیشودنمایشگاهصنایعدستیدربازارقلعهمحمودکرمانبرگزارمیشود
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و 
مشاغل خانگی خبر داد و گفت: »این نمایشگاه به مدت دو روز از تاریخ ۳۰ آذرماه تا یک دی ماه سال جاری در بازار تاریخی 
قلعه محمود کرمان برگزار می شود«. حسین زاده با بیان این که نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت شب یلدا و با حضور ۶۰ 
هنرمند صنایع دستی برپا می شود، افزود: »در این نمایشگاه آثار هنری رشته های شاخص و بومی استان کرمان به معرض 

نمایش و فروش درمی آید«.

خبــر

تا  می زنند  حرف  عکس ها  وقتی 
مردمانش  و  شهرمان  گذشته ی  از 
پوشش،  و  لباس  بگویند.  برای مان 
آیین ها  قدیم،  معماری  وضع،  و  سر 
مجموعه  گذر  کتاب  و...  جشن ها  و 
پهلوی  عصر  سیرجان  عکس های 
به کوشش  اول و دوم است که حاال 
خود  دوم  چاپ  به  سیوند  رضا 
رسیده. به همین بهانه با مولف گپی 

کوتاه زدیم. 
و  چیزی ست  چه  روایتگر  گذر    

تاریخ چاپ اولش چه زمانی بود؟
تاریخ  یا  و  شناسی  جامعه  در  ما   
گذار  و  گذر  زمانی  دوره  دو  نگاری 
دوره  بندی  صورت  این  در  داریم. 
حساب  گذر  دوره  را  شاه  رضاه 
دوره  یا  رضاشاه  می آورند.دوره 
مجموعه  این  و  بوده  مدرنیزاسیون 
است  گذر  دوران  بازنمایی  عکس ها 
در شهر کوچکی مثل سیرجان.چاپ 

اولش پاییز ۹۸ بود.
یا  کسی  چه  توسط  عکس ها    
سوژه شان  و  شده  گرفته  افرادی 

بیشتر چه موضوعاتی هست؟
برادر  دو  توسط  عکس ها  عمده 
کلیمی به نام های ماشااهلل و ابراهیم 
سوژه  شدند.  عکسبرداری  بروخیم 
 ۱۳۱۰ سالهای  اوایل  در  عکس ها 
سربازان  پرسنلی  عکس های  عمدا 
مراسم  آموزان،  دانش  وظیفه، 
مدارس،  فرهنگ،  اداره  نظامیان، 
حجاب،جشن های  کشف  مراسم 
سال های  میانه  از  ولی  سلطنتی 
۱۳۲۰ به بعد عکس های با محوریت 
تک  دوستان...عکس  و  خانواده ها 

چهره و این ها دیده می شود
  عکس ها رو چه طور جمع آوری 

کردی؟ کجا نگه داری  می شدند؟

شرح  کتاب  توی  رو  این ها   
داری  مجموعه  هر  دادم....خب 
بتواند  تا  وقت زیادی را می گذارد 
مجموعه مد نظرش را کامل کند، 
چند سال حدودا چهار سال زمان 
و  آوری  جمع  مجموعه  این  برد. 

ویرایش شود.
 این مجموعه ها پراکنده هستند. 
خصوصا  قدیم  عکاسان  از  عموما 
حاج  و  نیا  توحیدی  یداهلل  حاج 
عکاسان  این  موحدی.  هدایت 
قدیمی شهر خیلی به من محبت 
و  خانواده ها   از  خیلی  و  داشتند 
مجموعه  این  تا  نیز  دوستان 

سرانجامی به خود بگیرد.
  از ماشاهلل بروخیم بیشتر بگو. 
کجای  در  عکاسی اش  و  خانه اش 
کی  خانواده اش  با  بوده.  سیرجان 

مهاجرت کرده و چرا؟
از  بروخیم  ماشاهلل  مرحوم   

همراه  به  که  بوده  کرمان  کلیمیان 
مهاجرت  به سیرجان  مدتی  خانواده 
ای  بازارچه  رفته  رفته  و  می کنند 
می کنند  اجاره  َجهرو  بازار  جنب 
محله ای  داشتند.  کاری  و  کسب  و 
همان حول و حوش داشتند معروف 
کاماًل  قدیمی ها  جهودها.  محله  به 
بازار جهودها و کاسب های کلیمی را 
حول  اقلیت  این  می آورند.  خاطر  به 
کرمان  به   ۴۵ سال های  حوش  و 
کلیمیان  هم  هنوز  برمی گردند... 
اقوام  قدیمی ترین  از  یکی  کرمان 
حساب  به  کرمان  اقلیت های  و 
بروخیم  ماشاهلل  می آیند.عکاسی 
چهارراه  کهنساالن  گفته های  طبق 

اشکذری بوده.
دانش  از  آتلیه اش   در  بیشتر   
وظیفه  سربازان  و  آموزان 
ایشون  است.  می کرده  عکسبرداری 

است.  نداشته  دسترسی  عکس ها  به 
عکاسی  بروخیم(  خودش)مرحوم 
در  ایشان  عکس های  و  می کرده 
موجود  سیرجانی  شهروندان  نزد 
یکی  موحدی  حامد  آقای  است. 
عکاسی  تاریخ  به  عالقمندان  از 
سیرجان است که مجموعه  خوبی از 
عکس های تاریخی سیرجان در ادوار 
مختلف دارد که به صورت هر هفته 
بارگذاری  اینستاگرامش  صفحه  در 

می کند.
  فکر می کنی مخاطب کتاب هایی 
هستند  تاریخ  روایتگر  عکس  با  که 
اصوال   هستن؟  کسانی  چه  معموال 
زیست  از  جنبه  کدام  عکس ها  این 
روایت  را  دوران  آن  سیرجانی های 
به  مربوط  جذابش  بخش  و  می کند؟ 

کدوم دوره و کدوم سوژه هاست؟
این  مخاطب  می تواند  کسی  هر   

نوع آثار عکس محور باشد... چه بسا 
با  می توانند  بهتر  سواد  کم  آدم های 
این عکس ها و روایت جاری در آنها 
ارتباط بگیرند، عکس به خودی خود 
کارکردهای قائم به ذات  زیادی در 
در هر جایگاه  و هر کس  دارد  خود 
و سطح سوادی می تواند خوانشی از 
آنها داشته باشد. این عکس ها عمدتا 
بازنمایی دوران تجددخواهی  دوران 

پهلوی اول و دوم هستند. 
مثل  هم  سیرجانی ها  دوره   آن 
پوشیدند،  شلوار  و  کت  ممکت  همه 
کاله پهلوی سرگذاشتند... و خالصه 
به  گرفتند.  خود  به  جدیدی  ظاهر 
نظر لباس مدرن بر تن ها زار می زند. 
کفش گیوه و کت و شلوار و عینک 
همین  راوی  عکس ها  انگار  گرد. 
زورگویی در تغییر لباس هستند!این 
موضوع پیچیده ای است و نمی شود  

طرفی  از  داد.  آن  به  قطعی  جواب 
گذاری  تاثیر  عنصر  لباس  همیشه 
اهداف  برد  پیش  برای  است  بوده  
قرار  مدنظرشان  مادام  و  حاکمان 
داشته است، اما خب گاهی سنت ها 
هم آنقدر کهنه می شوند که جا برای 

فضای تازه تنگ می کنند.
لباس  یا  دوره  آن  مردم  تیپیکال   
نوعی  رضاشاهی  الشکل  متحد 
در  ولی  می آید.  حساب  به  استبداد 
معناهای  فراخور  به  زمانی  دوره  آن 
داشته  وجود  اجتماعی  و  سیاسی 
است، این جور لباس پوشیدن حکم 
به  بی توجهی  مثال  بود،  شده  داده 
و  قاجار  دستگاه  در  غرب  پیشرفت 
پایبند بودن به سنت های کهنه یکی 
پهلوی  که   است  خوانش هایی  از 
کل  در  بود.  کرده  برائت  آن  از  اول 
چندهزار  تمدنی  سابقه  با  کشوری 

و  قومیت ها  تنوع  و  ایران  مثل  ساله 
بدون  کورکورانه  پیروی  فرهنگ ها، 
پیشرفته  دولت های  از  نخبگان  نظر 

معنای قابل توجهی ندارد.
قدیم  سیرجان  عکس های  در    
و  در  و  ساختمان ها  برخی  نمای 
نیست.  امروز  که  هست  پنچره ها 
دست  از  حسرت  گاهی  آدم 

رفتن شان را می خورد؟
پس  در  عکس ها  دقیقاً.   
و  سنتی  بافت  با  زمینه هاشان 
و  یزد  )معماری  ایرانی  معماری 
مثال  می شویم.  مواجه  کرمانی( 
شهرداری  ساختمان  یا  پنبه  گاراژ 
دیده می شوند که کامال از بین رفته 
را  ابنیه  این  حسرت  آدم  واقعا  اند. 

می خورد. 
  جذاب ترین بخش عکس ها کدام 

است؟
عکاسخانه  از  خارج  عکس های   
عکس ها  آرایه های  و  چیدمان  که 
مقابل  مردها  بعضا  و  افراد  ژست  و 
دوربین مرحوم بروخیم خیلی جالب 

است.
  در این شرایط اقتصادی و گرانی 
پس  از  چطور  چاپ،  و  کاغذ 
گذر  کتاب  انتشار  هزینه های 

برآمدی؟
در  فرهنگی  مسوولیت  به  عمل 
است که  قبال سیرجان، چند سالی 
شرکت های  برخی  کار  سرلوحه ی 
معدنی قرار گرفته است. مدیر روابط 
عمومی شرکت گل گهر مهندس ابوذر 
حلوایی پور، که در این راه همدلی و 
همکاری کردند و همین جا از ایشان 
همچنین  می کنم،  سپاسگزاری 
گهر  هلدینگ  و  حدیدی  دکتر  از 
من  یاور  و  یار  همواره  که  عمران 

بودند تشکر ویژه دارم.

بهبهانهچاپدومکتابگذر؛

تاریخ معاصر سیرجان را به تماشا ورق بزنید
      سمیرا سرچمی
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تاریخ انتشار آگهی: 1401/09/23                                                                         تاریخ بازدید: 1401/09/24 الی 1401/10/22  

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/10/10 ساعت 14:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/10/25 ساعت 10

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/23 الی 1401/10/24 ساعت 14:00           تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/26 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: 2001005674000004     

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

1220325020/000/000/000

2220425020/000/000/000

3220525020/000/000/000

4220625020/000/000/000

5220724923/655/000/000

6221424923/655/000/000

7221525020/000/000/000

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

8221625020/000/000/000

9221725020/000/000/000

10221825020/000/000/000

11225925021/250/000/000

12226125021/250/000/000

13451248/4523/602/750/000

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

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.

خانم فخری ایزدآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 

شماره 210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از 

شش دانگ پالک  0 فرعی از 64  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان 

بنام خانم فخری ایزدآبادی  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: 1426333 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/30

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مجتبی پور گلزاری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 

شماره 6 بندعباس مدعی است که سند مالکیت سه دانگ  مشاع از   

شش دانگ پالک  86 فرعی از 5060  اصلی  واقع در بخش 36  کرمان 

بنام آقای مجتبی پور گلزاری  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: 1426334 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/30

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
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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 1401/09/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایـده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبــه  تاریخ 1401/10/20

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/10/21 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  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
 اجاره  یک باب رستوران در پایانه مسافربـری بعثـت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره  یک باب رستوران واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
5001091287000015  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مزایده محدود 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد 

)باقیمانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی واقع در تقاطع بلوار هجرت و خیابان وحید دارای کاربری 

مسکونی که فقط قابلیت الحاق به دو پالک 4145 فرعی از 5087 اصلی و پالک 20908 فرعی از 5087 

اصلی دارد ( را از طریق مزایده محدود  و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی setadiran.ir  بین دو پالک فوق به فروش برساند.شماره مزایده: 2001005674000005

تاریخ انتشار آگهی: 1401/09/30                                                                           تاریخ بازدید: 1401/10/01  الی  1401/10/18  
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/10/08 ساعت 12:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/10/19 ساعت 10
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/29 الی 1401/10/18 ساعت 14:00           تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/20 ساعت 12

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری 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.

قیمت پایه )ریال(مساحتمشخصات پالکردیف

101/3532/432/000/000  متر مربعباقی مانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی1
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 معاون اموراقتصادی استانداری کرمان از تشدید نظارت ها بر بازار شب یلدا در استان خبر داد و گفت: 
گشت های مشترکی نظارت در این ایام تقویت و تشدید شده است. مهرابی  با اشاره به تمهیدات اندیشیده 
شده برای نظارت بر بازار شب یلدا در استان کرمان، اظهار داشت: در ادامه روند نظارت بر قیمت ها و 
همچنین نظارت بر مسائل بهداشتی، کم فروشی، کیفیت کاالها و غیره در حوزه بازار در استان کرمان، به 
دلیل اینکه در آستانه شب یلدا قرار داریم، این نظارت ها بیشتر شده است. وی با بیان اینکه چهار گروه 
نظارتی از سوی دستگاه ها و نهادهای مختلف، نظارت بر بازار را به عهده دارند، گفت: سازمان صنعت، 

معدن و تجارت یکی از این سازمان ها است و البته سامانه ۱۲۴ این سازمان نیز در اختیار مردم است.

تشدیدنظارتها
بربازارشبیلدا
دراستانکرمان

نوسازیحملونقلدردستورکارشهرداریاستنوسازیحملونقلدردستورکارشهرداریاست
علی اکبر کریمی پور با اشاره به تسهیل امور حوزه حمل ونقل توسط شهرداری، اظهار کرد: مسائل حمل ونقل جاده ای و شهری 
و مباحث ترافیکی با موضوعات زیرساختی و عمرانی دخیل است و تالش در این رابطه را در کنار حوزه انتظامی، راهنمایی و 
رانندگی و پلیس راه، یکی از وظایف شهرداری برشمرد.وی تصریح کرد: نوسازی تاکسی ها و اتوبوس ها، همکاری با حمل ونقل 
جاده ای و پایانه ها، ساماندهی ترافیک شهر سیرجان و انجام کارهای زیرساختی عمرانی در این زمینه با بهره گیری از مشاوران 
خبره در دستور کار شهرداری است.شهردار سیرجان گفت: استفاده از تکنولوژی بروز حمل ونقل و ایجاد سامانه هوشمند در 

مجموعه تاکسیرانی نظیر تاکسی های اینترنتی از دیگر موضوعات مورد تاکید مدیریت شهری است.

خبــر

تاریکای  در  کم  کم  تاریکی می رود،  به  رو  هوا 
فضای  در  می شود.  پیدا  کله شان  و  سر  پارک، 
بی رنگ و سیاه و سفید پارک و در بین درختان 
قد َعلم می کنند. نه ترسی از تاریکی دارند و نه 
احتمال مزاحمتی را می دهند. زنان بی خانمانی 
که پارک ها و بوستان های سطح شهر را مأمنی 

برای گذران شب  شان می دانند.
و  پارک ها  توالِت   جز  گرمخانه ای  گویا 
بوستان های شهر برای آن ها تعریف نشده است. 
برای  گزاف،  هزینه های  صرف  با  بوستان هایی 

میهمانان ِ بی خانماِن شب.
تاریک و بی سر  پارک های  برای  کاربری مفید 
پارک  شرقی  نیمه ی  تاریکی  شهر.  سامان  و 
کاربری ای؛  چنین  برای  می دهد  جان  بوستان، 
اسکاِن بی خانمان ها.  یا باز نیمه ی شرقی پارکی 
پارک  یک درمیان   روشنایی  وحید.  خیابان  در 
در  روشنایی ها  شده ی  منقضی  زرِد  نوِر  ملت، 
پارک الله، شاید پارک مسافر هم از این قاعده 
مستثنا نباشد، پارک 17 شهریور هم در لیست 
می توان اضافه کرد. البته این پارک های پرتردد 
و مرکزی شهر هستند، بماند پارک های حاشیه 
ای که وضعی ناجورتر از این دارند. این جا و در 
این شهر، پارک ها مرکزی برای رعب و وحشت 

اند.
 گرمخانه ی زنان، نداریم

هر چند که در شهرهای دیگر چندین گرمخانه 
البته  شده،  گرفته  نظر  در  بی خانمان ها  برای 
برای  را  مکانی  چنین  دارد  قصد  هم  سیرجان 
خانم ها راه اندازی کند، اما به دلیل ارایه ی نظرات 
ارگان شهرداری، فرمانداری و  متفاوت بین سه 
منتظرگرمخانه ی  باید  و  تعطیل  فعال  بهزیستی 

جدید بود.
گرمخانه نمی خواهم، مرا سر و سامان دهید

مورد  کمتر  هم  مردان  گرمخانه ی  همان  اما 
دعوا  جز  چیزی  چون  می گیرد.  قرار  استقبال 

و  نیست  آن  در  آتش  و  چاقو  و  جیغ  و  تیغ  و 
گرمخانه  به  تمایلی  که  خانمانی ست  بی  کمتر 
صبح  تا  را  شب  حاضرند  و  باشد  داشته  رفتن 
زیر  برای خودشان  بگذرانند که  بیغوله هایی  در 
کور  نقاط  یا  پارک ها  بهداشتی  سرویس  پل ها، 
و  سر  بی  جای  در  اما  کرده اند،  درست  شهر 
این  از  برخی  نباشند.  برنامه ای،  بدون  و  سامان 
بی خانمان ها خواسته ای بیشتر از گرمخانه رفتن 
بگویید  یکی  »به  می گوید:  شان  یکی  دارند. 
شوم.  سالم  می خواهم  ببرد،  کمپ  به  مرا  بیاید 
درست  می خواهد  دلم  و  آواره ام  خسته شده ام، 
زندگی کنم، اما فقط مرا به گرمخانه می برند و 
صبح دوباره بدون هیچ حامی و خانواده ای باید 
زندگی کنم.« او می خواهد که برای افرادی مثل 
او فکری اساسی شود تا بعد از ترک اعتیاد، شغل 

داشته باشند و روی پای خودشان بایستند.
بوستان های  در  دلخراشی  صحنه های  دیدن   
کاری  کم  از  را  شهروندان  توقع  شهر،  مرکزی 
مسووالن دوچندان کرده. می توانید به سرویس 
بهداشتی پارک های شهر سری بزنید. به بوستان 
صبوری که چادری در میان توالت کشیده شده 
استخوان سوز  سرمای  تا  برپا،  آن  در  آتشی  و 
زمستان را با شعله ای از آتش، از بین ببرد. گویا 
خانه ای  گرم  پارک ها،  بهداشتی های  سرویس 

شده اند برای بی خانمان های سیرجان.
بی خانمان ها هم خسته اند

معضل  این  چون  باشد  باید  مددکاری  شاید   
اجتماعی، خوِد بی خانمان ها را هم خسته کرده 
سامان  و  سر  که  هستند  تلنگری  دنبال  به  و 
بگیرند. چون در جایی قرار گرفته اند که از آن 
چیزی  که  می کنند  یاد  خط«  »آخر  عنوان  به 

برای از دست دادن ندارند.
برای زنان بی خانمان چه کردید

اما زنان بی خانمانی که بسیار آسیب پذیرترند 
چه؟ آن ها جایی دارند؟ چگونه با معضالتی که 
دارند، دست و  برابر مرداِن بی خانمان  چندین 
اجتماعی،  آسیب های  با  می کنند؟  نرم   پنجه 

اجتماعی،  طرد  و  شدن  قربانی  تجربه  چون 
گرایش  مکرر،  بزه دیدگی های  تجربه  احتمال 
فرزندآوری   بزهکاری،  و  پرخطر  رفتارهای  به 
برنامه  چه  بزه کار،  کودکانی  به  آن،  تبدیل  و 

ای ست؟
چرا این ناهنجاری اجتماعی تمام نمی شود و 
همچنان در شهر کوچکی همانند سیرجان که 
می تواند قابل کنترل باشد اما رو به ترویج است 
افزوده  بی خانمان،  زنان  تعداد  به  روز  به  روز  و 

می شود؟
سیرجان و فراوانی مکان های ناامن

در  البته  نباشد  تاثیر  بی  مهاجرت  شاید 
تعلِق  حس  و  ناامن  مکان های  فراوانی  کناِر 
بی خانمان ها به این مکان ها. یعنی یک رابطه ی 
عدم  امنیت،  نبود  است،  شده  ایجاد  سویه  دو 
حضور مردم در مکانهای عمومی، تفرجگاه ها، و 
گردشگاه ها و به تبع آن خلوت شدن این اماکن 
میزان  و  امنیت  بین  پس  ناامنی.  گسترش  و 

و  عمومی  مکانهای  به  شهروندان  مراجعه ی 
تفریحی رابطه ای دو سویه و مکملی پابرجاست.

ما مکانی را اجاره کردیم اما بهزیستی گفت ما 
متولی هستیم

با مسوول سازمان ساماندهی مشاغل تماس و 
پاسخ  در  الهیان  دادیم.  انجام  گفتگوی کوتاهی 
به این سوال که چرا برای بی خانمان های خانم 
می گوید:  چنین  نگرفتید،  نظر  در  را  مکانی 
نظر  در  خانه  گرم  عنوان  به  را  مکانی  »پارسال 
گرفتیم، مکان موقتی را برای خانم ها، که قصد 
زمان   همان  اما  کنیم  تجهیز  را  آن  داشتیم 
بهزیستی جلسه ای در فرمانداری گذاشتند بر این 
مبنا که متولی امر ما هستیم و خودمان جایی را 
انتخاب، اجاره و بهره برداری می کنیم. قرار شد 
که دو مکان را انتخاب و شهرداری اجاره ی آن را 
پرداخت کند. اکنون مکانی را برای آقایان  دارند 
با این  اما برای خانم ها در حال تدارک هستند 
حال خودرویی هم در اختیارشان گذاشتیم ولی 

نمی دانم به کجا رسیده است؟ باید با بهزیستی 
صحبت کرد چون متولی این کار هستند.«

اما اداره ی بهزیستی سیرجان که نه رییسی و نه 
معاونی در اداره است و نه روابط عمومی و اپراتور 
اورژانس  پاسخگو؛ و حتا ۱۲۳ که شماره ی  آن 
اجتماعی است هم هیچ سر و سامانی ندارد باید 
دید چگونه می تواند  چنین آسیب اجتماعی را 

سر و سامان دهد؟
کارتن خواب هایی که عادت به گرمخانه ندارند

که  است  جامعه شناسی  احمدنیا  شیرین  اما 
نگاه جامع تری به پدیده بی خانمانی دارد و علت 
نابرابر  ساختارهای  در  را  آن  آمدن   وجود  به 
تحقق  در  که  ساختارهایی  می بیند.  اجتماعی 
را  آن  حتی  و  بوده   ناکارآمد  اجتماعی  عدالت 
اقتصادی،  بسترهای  از طرفی  کرده اند.  تضعیف 
وجود  حاضر  حال  در  که  فرهنگی  و  اجتماعی 
پدیده ای  چنین  تشدید  زمینه ساز  نیز  دارد 

می داند.

مادی،  ارزشی  نظام  »غلبه  می گوید:  او 
شهر  به  روستا  از  که  گسترده ای  مهاجرت های 
انجام شده است، نبود اشتغال کافی که مهاجران 
را به حاشیه رانده و ضعف سرمایه اجتماعی که 
را تضعیف کرده  به شیوه قدیم  هویت محله ای 
از جمله این عوامل اجتماعی در سطح کالن و 
خرد هستند. در اثر همین مهاجرت ها می بینیم 
تنها  و  رفته  بین  از  محله ای  اصالت های  که 
تعیین  نقش  اجتماعی  و  اقتصادی  جایگاه های 
احساس  است.  کرده   پیدا  افراد  بین  را  کننده 
بخاطر  هویت  داشتن  متقابل،  آشنایی  تعلق، 
ساکن بودن در یک محله و احساس مسوولیتی 
که این حس هویت برای مان به وجود می آورد 
باعث  امروز  آن  نبود  که  است  چیزی  آن  تمام 
طرد افرادی از مرکز به حاشیه شهر شده است. 
بروز  زمینه  که  است  اجتماعی  رفتارهای  این 
می کند.  ایجاد  را  شدن ها  غریبه  و  ناآشنایی ها 
غریبگی هایی که باعث می شود در اثر مواجه با 
از خود  را  آن ها  کارتن  خواب ها  و  بی خانمان ها 
البته  از کنارشان رد شویم.  راحتی  به  و  ندانیم 
این موضوع تنها به بی خانمان ها اختصاص ندارد. 
به طوری که در شهر کاشان هم می بینم که به 
دور محله بزهکارها و خالفکارها دیوار کشیده اند. 
با  دیوار  سوی  این  جامعه  می گوید  که  دیواری 
افراد آن سوی دیوار فرق دارد و آن ها شایستگی 

زندگی جمعی را ندارند.
»کارتن  می دهد:  ادامه  شناس  جامعه  این 
وقتی  اما  است  بی خانمان  سال   ۱۱ که  خوابی 
او را به گرمخانه آوردیم شب ها وجود سقف را 
باالی سرش تاب نمی آورد و به حیاط می رفت. 
باشد،  سرم  باالی  سقفی  ندارم  عادت  می گفت 
این  و در  ندیده ام  را  و روشنایی در شب  المپ 
حالت نمی توانم بخوابم. کارتن خواب ها بیشتر از 
سخت  بسیار  دارند.  احتیاج  امنیت  به  چیز  هر 
است آن ها را از شرایط ذهنی که برای پذیرش 
بی خانمانی به آن روی آوردند و عادت کرده اند 

دور کنیم.«

گزارشیازوضعیتوخیمپارکخوابهاوکارتنخوابهایشهر؛

زمستاِن جانکاِه بی خانمان ها
      گروه شهر

  عکس: سید محسن فروزنده
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5077  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 خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا سـاعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ  1401/10/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دو شنبــــه  تاریخ 1401/10/12 
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 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
بهســــازی پــــارک بنفشــــــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                      )شرح مختصر؛ بهســــازی پــــارک بنفشــــه( 
2001005674000187  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

طرح زمستانه مدیریت مصرف بـرق آغاز شد
طرح زمستانی مدیریت مصرف برق با هدف تامین برق مستمر وپایدار در جنوب استان کرمان با همکاری مالکان صنایع و کارخانجات  آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت برق سیرجان مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  گفت در این خصوص برنامه ریزی به گونه 
ای تدوین شده است که عالوه  بر پیشبرد اهداف مدیریت مصرف برق  صنایع نیز با حداکثر توان به تولید و فعالیت خود بپردازند.

 وی افزود: صنایع کوچک و بزرگ در حوزه  فعالیت شرکت توزیع برق  جنوب استان کرمان  همکاری خوب و قابل تقدیری در اجرای طرح های مدیریت مصرف 
برق  در تابستان سال جاری داشتند و پاداش همکاری این بزرگواران به زودی در قبوض برقشان اعمال خواهد شد.او در ادامه گفت:  با توجه به روند تامین سوخت 
نیروگاه ها ولزوم حفظ پایداری شبکه برق کشورکلیه مشترکین صنعتی حوزه فعالیت این شرکت می بایست در بازه زمانی ۲۶ آذر لغایت ۱۲ اسفندماه  حداقل ۳۰ 

درصد کاهش مصرف انرژی داشته باشند.
 ثمره اعالم نمود، در همین راستا بازدیدی  از برخی صنایع و کارخانجات شهرستان سیرجان به عمل آمد ومدیران محترم صنایع و کارخانجات قول مساعد  همکاری  
با صنعت برق داده و مقرر گردید دراین راستا ضمن تغییر شیفت های کاری،استفاده از روشنایی طبیعی روز  همچنین در صورت لزوم از المپ های ال ای دی استفاده 
نمایند وی همچنین اظهار کرد: باتوجه به نصب کنتورهای هوشمند  بروی کارخانجات و صنایع پایش عملکرد این مشترکین به صورت بر خط انجام  و روند مصرف  

به صورت لحظه ای قابل پایش می باشد.
 مهندس ثمره در پایان تاکید کرد: مشترکین اداری نیز با تو به میزان ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق بایستی داشته باشند

شایان ذکر است ، مصرف برق ادارات نیز به صورت لحظه ای قابل مشاهده است.

با هدف تامین برق مستمر و با همکاری صنایع و کارخانجات؛

رپرتاژ گل گهر

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

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

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

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار



ویترین آخر

لحظات  حساس ترین  لحظات در  حساس ترین  در  داننده-  مصطفی  داننده- عصرایران؛  مصطفی  عصرایران؛ 
فینال رویایی آرژانتین - فرانسه، محمد رضا احمدی گزارشگر فینال رویایی آرژانتین - فرانسه، محمد رضا احمدی گزارشگر 
بازی گفت که »تلوبیون رکورد بازی گفت که »تلوبیون رکورد ۲۲ میلیون بازدید را شکست«  میلیون بازدید را شکست« 
بعد خودش با صدایی پایین خندید و گفت: »نمی دانم چرا بعد خودش با صدایی پایین خندید و گفت: »نمی دانم چرا 

این را گفتم.این را گفتم.
برای  تلوبیون  پلتفرم  در  این حضور  از  برای رضایت صداوسیما  تلوبیون  پلتفرم  در  این حضور  از  رضایت صداوسیما 
دیدن بازی جام جهانی، آدمی را یاد دونده ای می اندازد که تنها دیدن بازی جام جهانی، آدمی را یاد دونده ای می اندازد که تنها 
مسابقه می دهد و مدام رکورد خود را جا به جا می کند و از این مسابقه می دهد و مدام رکورد خود را جا به جا می کند و از این 

جابه جایی خوشحال است. جابه جایی خوشحال است. 
یا به طور مثال افتخار کنیم که فروش ماشین های تولیدی یا به طور مثال افتخار کنیم که فروش ماشین های تولیدی 
سایپا و ایران خودرو بیشتر از ماشین های خارجی است و به سایپا و ایران خودرو بیشتر از ماشین های خارجی است و به 
خاطر همین جشن بگیریم و دستاوردهای مان را ردیف کنیم. خاطر همین جشن بگیریم و دستاوردهای مان را ردیف کنیم. 
حرفه ای  کار  دادن  پُز  ندارد،  حضور  رقیب  که  دنیایی  حرفه ای در  کار  دادن  پُز  ندارد،  حضور  رقیب  که  دنیایی  در 
به  دسترسی  و  بودند  خانه  از  بیرون  که  کسانی  به نیست.  دسترسی  و  بودند  خانه  از  بیرون  که  کسانی  نیست. 
تلویزیون و ماهواره نداشتند، بازی فینال جام جهانی را از این تلویزیون و ماهواره نداشتند، بازی فینال جام جهانی را از این 
پلتفرم دیدند. انتخاب مردم دلیل مشخصی هم دارد چون، پلتفرم دیدند. انتخاب مردم دلیل مشخصی هم دارد چون، 
دیگر پلتفرمی نیست که این بازی ها را به صورت زنده پخش دیگر پلتفرمی نیست که این بازی ها را به صورت زنده پخش 

کند.کند.
انحصار پخش در اختیار صداوسیماست و مردم هم مجبور انحصار پخش در اختیار صداوسیماست و مردم هم مجبور 
هستند برای دیدن فوتبال به شبکه سه یا تلوبیون مراجعه هستند برای دیدن فوتبال به شبکه سه یا تلوبیون مراجعه 
کنند. اگر به طور مثال در ایران تلویزیون خصوصی داشتیم کنند. اگر به طور مثال در ایران تلویزیون خصوصی داشتیم 
و آنها هم حق پخش را می خریدند یا نه به همین فیلیمو یا و آنها هم حق پخش را می خریدند یا نه به همین فیلیمو یا 
نماوا اجازه پخش فوتبال ها را می دادند، آن زمان بود که آمار نماوا اجازه پخش فوتبال ها را می دادند، آن زمان بود که آمار 

معنا پیدا می کرد و می شد به تعداد مخاطب افتخار کرد. معنا پیدا می کرد و می شد به تعداد مخاطب افتخار کرد. 
وضعیت امروز صداوسیما حاصل انحصار است. این انحصار وضعیت امروز صداوسیما حاصل انحصار است. این انحصار 
حتی در شنیده شدن صداها هم وجود دارد و تنها جریانی حتی در شنیده شدن صداها هم وجود دارد و تنها جریانی 
خاص می تواند در تلویزیون و رادیو حرف بزند و دیگران تنها خاص می تواند در تلویزیون و رادیو حرف بزند و دیگران تنها 

باید نظاره گر باشند.باید نظاره گر باشند.
نماد دفع  این سال  ها  در  نماد دفع متاسفانه مدیران صداوسیما که  این سال  ها  در  متاسفانه مدیران صداوسیما که 
مخاطب شده است، می خواهند شبکه های مخاطب دار را که مخاطب شده است، می خواهند شبکه های مخاطب دار را که 
مردم حاضرند برای دیدن شان پول پرداخت کنند، در اختیار مردم حاضرند برای دیدن شان پول پرداخت کنند، در اختیار 
خود بگیرند. به قول سعدی: »تو بر اوج فلک چه دانی چیست خود بگیرند. به قول سعدی: »تو بر اوج فلک چه دانی چیست 

/ که ندانی که در سرایت کیست.«/ که ندانی که در سرایت کیست.«
و  بشکنند  را  انحصار  پیله  اهالی صداوسیما،  است  بهتر  و   بشکنند  را  انحصار  پیله  اهالی صداوسیما،  است  بهتر   
سعی کنند با ایجاد رقابت هم خود را باال بکشند و هم کمک سعی کنند با ایجاد رقابت هم خود را باال بکشند و هم کمک 

کنند دیگران باال بیایند.کنند دیگران باال بیایند.
 مردم در عصر جدید حق انتخاب دارند و خودشان انتخاب  مردم در عصر جدید حق انتخاب دارند و خودشان انتخاب 
می کنند چه ببیند و کجا بروند. مبنای این دیدن و انتخاب می کنند چه ببیند و کجا بروند. مبنای این دیدن و انتخاب 
کردن هم دو اصل جذابیت و صداقت است. دو اصلی که این کردن هم دو اصل جذابیت و صداقت است. دو اصلی که این 
روزها صداوسیما زیاد عالقه ای به آنها ندارد و تنها تبدیل شده روزها صداوسیما زیاد عالقه ای به آنها ندارد و تنها تبدیل شده 

است به رسانه تفکری خاص با عالیقی خاص تر.است به رسانه تفکری خاص با عالیقی خاص تر.

       گوناگون

 ایلنا:  ایلنا: منصور حقیقت پور فعال سیاسی منصور حقیقت پور فعال سیاسی 
از  هدف  که  سوال  این  به  پاسخ  از در  هدف  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
حکمرانی نو که توسط آقای قالیباف مطرح حکمرانی نو که توسط آقای قالیباف مطرح 
شده چیست و اساسا منظور از حکمرانی نو شده چیست و اساسا منظور از حکمرانی نو 
ایشان چه منظوری  اینکه  ایشان چه منظوری چیست، گفت:  اینکه  چیست، گفت: 
دارد باید از خودشان سوال کنید. اما اینکه دارد باید از خودشان سوال کنید. اما اینکه 
ما نیازمند این هستیم که نظام حکمرانی ما نیازمند این هستیم که نظام حکمرانی 
را به روز کنیم درست است. نظام حکمرانی را به روز کنیم درست است. نظام حکمرانی 
ما باید به روز شود و جلوی کارهای تکراری ما باید به روز شود و جلوی کارهای تکراری 
است  قرار  که  آنجا  بگیریم.  را  بیهوده  است و  قرار  که  آنجا  بگیریم.  را  بیهوده  و 
کوچک کنیم، کوچک کنیم. آنجا که قرار کوچک کنیم، کوچک کنیم. آنجا که قرار 
امروز  ما  کنیم.  بزرگ  کنیم،  بزرگ  امروز است  ما  کنیم.  بزرگ  کنیم،  بزرگ  است 
هزینه های خیلی از کارهای تکراری را پس هزینه های خیلی از کارهای تکراری را پس 
می دهیم.  در حکمرانی، خیلی از جاها، در می دهیم.  در حکمرانی، خیلی از جاها، در 

مسیر مشخص و معینی نداریم.مسیر مشخص و معینی نداریم.
این فعال سیاسی گفت: اقتصاد با دستور این فعال سیاسی گفت: اقتصاد با دستور 
دالر ۲۳۲۳هزار هزار  با  را  دولت  نمی شود.  دالر درست  با  را  دولت  نمی شود.  درست 
تومان تحویل گرفت امروز تومان تحویل گرفت امروز ۳۸۳۸ هزار تومان  هزار تومان 
را رد کرده است یعنی نصف ثروت ایرانیان را رد کرده است یعنی نصف ثروت ایرانیان 
به کاه تبدیل شد. کاش کاه بود که حداقل به کاه تبدیل شد. کاش کاه بود که حداقل 
نفر  تصریح کرد: یک  نفر می ارزید.حقیقت پور  تصریح کرد: یک  می ارزید.حقیقت پور 
کار می کند کار می کند ۱۰۱۰ نفر ناظر است؛ این درست  نفر ناظر است؛ این درست 
است؟ اگر در این مسائل صرفه جویی کنیم است؟ اگر در این مسائل صرفه جویی کنیم 

چقدر از نظر قوا جلو می افتیم؟ چقدر از نظر قوا جلو می افتیم؟ 
وی افزود: ما ایرانی ها در کارهای تعاونی وی افزود: ما ایرانی ها در کارهای تعاونی 
و دسته جمعی ضعیف هستیم. باید قبول و دسته جمعی ضعیف هستیم. باید قبول 
کنیم، بگوییم که نباید کنیم، بگوییم که نباید ۲۵۲۵ درصد اقتصاد  درصد اقتصاد 
ما در  انجام شود.  تعاونی ها  توسط  ما در کشور  انجام شود.  تعاونی ها  توسط  کشور 
یعنی  داریم،  دولتی  اقتصاد  یعنی قانون اساسی  داریم،  دولتی  اقتصاد  قانون اساسی 
اقتصاد دولتی داریم که آن را به  اقتصاد دولتی داریم که آن را به مدیریت  مدیریت 
دولتی  و  تعاونی  خصوصی،  قسمت  دولتی سه  و  تعاونی  خصوصی،  قسمت  سه 

بخش  باید  من  نظر  به  کردیم.  بخش تقسیم  باید  من  نظر  به  کردیم.  تقسیم 
درصد  درصد    ۹۰۹۰ بگوییم  و  برداریم  را  بگوییم دولتی  و  برداریم  را  دولتی 
این  باید  و  تعاونی  این  درصد  باید  و  تعاونی  و ۱۰۱۰ درصد  و خصوصی  خصوصی 
موضوع را اصالح کنیم. آیه و قرآن خدا را که موضوع را اصالح کنیم. آیه و قرآن خدا را که 
برعکس نکردیم، یک اصالح انجام دادیم. به برعکس نکردیم، یک اصالح انجام دادیم. به 
است،  دوره ای  است،   دوره ای  رئیس جمهور ۲۲  مثال  رئیس جمهور طور  مثال  طور 
چرا  باشد  الیق  رئیس جمهور  یک  چرا شاید  باشد  الیق  رئیس جمهور  یک  شاید 
نباید نباید ۳۳ دوره بماند؟ چرا باید قانون جلوی  دوره بماند؟ چرا باید قانون جلوی 

آن را بگیرد؟آن را بگیرد؟
موارد  یکسری  افزود:  فعال سیاسی  موارد این  یکسری  افزود:  فعال سیاسی  این 
قانون  خود  که  هستند  اساسی  قانون  قانون در  خود  که  هستند  اساسی  قانون  در 
اساسی به صراحت گفته این موارد غیرقابل اساسی به صراحت گفته این موارد غیرقابل 
تغییر است و همه ما آن را قبول داریم و تغییر است و همه ما آن را قبول داریم و 
از  بزند  آن دست  به  نمی تواند  از هیچ کس  بزند  آن دست  به  نمی تواند  هیچ کس 
جمله اصل والیت فقیه، حاکمیت مذهب جمله اصل والیت فقیه، حاکمیت مذهب 
جمهوریت  اصل  و  جعفری  حقه  جمهوریت شیعه  اصل  و  جعفری  حقه  شیعه 
است. نکته ای که وجود دارد این است که است. نکته ای که وجود دارد این است که 
ننوشتند  را متخصصین  ما  اساسی  ننوشتند قانون  را متخصصین  ما  اساسی  قانون 
که  صورتی  در  نوشتند  حقوقدانان  که بلکه  صورتی  در  نوشتند  حقوقدانان  بلکه 
باید موارد مربوط به اقتصاد را اقتصاددانان، باید موارد مربوط به اقتصاد را اقتصاددانان، 
بخش اجتماعی را جامعه شناسان، فرهنگ بخش اجتماعی را جامعه شناسان، فرهنگ 
فرهنگی  حوزه  در  متخصص  افراد  فرهنگی را  حوزه  در  متخصص  افراد  را 
قانون  حقوقدانان  آن  از  بعد  قانون بنویسند  حقوقدانان  آن  از  بعد  بنویسند 
اساسی را به شکل ادبی تنظیم کنند. آیا اساسی را به شکل ادبی تنظیم کنند. آیا 
یک حقوقدان، مسائل اقتصادی، اجتماعی، یک حقوقدان، مسائل اقتصادی، اجتماعی، 
را  امنیتی  مسائل  همچنین  و  را فرهنگی  امنیتی  مسائل  همچنین  و  فرهنگی 
تخصصی  شکل  به  بخواهد  که  تخصصی می داند  شکل  به  بخواهد  که  می داند 

قانون اساسی را بنویسد؟ قانون اساسی را بنویسد؟ 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  که حقیقت پور  سوال  این  به  پاسخ  در  حقیقت پور 
هم  حکمرانی  شیوه  به  نیز  رئیسی  هم آقای  حکمرانی  شیوه  به  نیز  رئیسی  آقای 
رئیس  او  اینکه  به  توجه  با  رئیس انتقاد داشتند  او  اینکه  به  توجه  با  انتقاد داشتند 

که  نقدی  و  بوده  کشور  اجرایی  که دستگاه  نقدی  و  بوده  کشور  اجرایی  دستگاه 
کاری  شیوه  که  است  این  می شود  کاری مطرح  شیوه  که  است  این  می شود  مطرح 
او حالت دستوری پیدا کرده فکر می کنید او حالت دستوری پیدا کرده فکر می کنید 
گفت:  است،  کارساز  ادامه  در  شیوه  گفت: این  است،  کارساز  ادامه  در  شیوه  این 
خیر، کارساز نیست. مگر با دستور توانسته خیر، کارساز نیست. مگر با دستور توانسته 
یک میلیون مسکن بسازد؟ مگر توانسته یک میلیون مسکن بسازد؟ مگر توانسته 
و  کند  متوقف  را  خارج  رده  از  و خودروهای  کند  متوقف  را  خارج  رده  از  خودروهای 
این  خیر،  دهد؟  افزایش  را  ماشین  این تولید  خیر،  دهد؟  افزایش  را  ماشین  تولید 
سخنرانی.  نه  دارد  الزم  تصمیم  سخنرانی. مسائل  نه  دارد  الزم  تصمیم  مسائل 
رئیس جمهور به جای آنکه سخنرانی کند رئیس جمهور به جای آنکه سخنرانی کند 

باید هفته ای باید هفته ای ۵۵ تصمیم درست بگیرد.  تصمیم درست بگیرد. 
درست  دستور  با  اقتصاد  افزود:  درست وی  دستور  با  اقتصاد  افزود:  وی 
تومان  هزار  تومان   هزار  با دالر ۲۳۲۳  را  دولت  دالر نمی شود.  با  را  دولت  نمی شود. 
رد  را  تومان  هزار  رد   را  تومان  هزار  امروز ۳۸۳۸  گرفت  امروز تحویل  گرفت  تحویل 
به  ایرانیان  ثروت  نصف  یعنی  است  به کرده  ایرانیان  ثروت  نصف  یعنی  است  کرده 
کاه تبدیل شد. کاش کاه بود که حداقل کاه تبدیل شد. کاش کاه بود که حداقل 
خوب  دستوری  شیوه  بنابراین  خوب می ارزید.  دستوری  شیوه  بنابراین  می ارزید. 
جمهوری  ریاست  حوزه  تصیمات  جمهوری نیست.  ریاست  حوزه  تصیمات  نیست. 
اندیشه دارد. اگر آقای  اندیشه دارد. اگر آقای نیاز به عقالنیت و  نیاز به عقالنیت و 
دانشگاه  دانشگاه    ۱۰۱۰ باید  می زند  حرفی  باید رئیسی  می زند  حرفی  رئیسی 
پشت آن حرف را امضا کنند. قبل از آنکه پشت آن حرف را امضا کنند. قبل از آنکه 
آقای رئیسی بگوید این باید بشود آن باید آقای رئیسی بگوید این باید بشود آن باید 
تایید  را  باید آن حرف  تایید  دانشگاه  را  باید آن حرف  بشود، بشود، ۱۰۱۰ دانشگاه 
کنند.حقیقت پور تصریح کرد: آقای رئیسی کنند.حقیقت پور تصریح کرد: آقای رئیسی 
واحد  میلیون  ده  سالی  می گویند  واحد امروز  میلیون  ده  سالی  می گویند  امروز 
به  را  این حرف  تولید می کنیم  به مسکونی  را  این حرف  تولید می کنیم  مسکونی 
را  حرف  این  آیا  ببینید  ببرید،  را دانشگاه  حرف  این  آیا  ببینید  ببرید،  دانشگاه 
دانشگاهیان تایید می کنند؟ دانشگاه مرکز دانشگاهیان تایید می کنند؟ دانشگاه مرکز 
توده علم است، هیچ چیز با دستور درست توده علم است، هیچ چیز با دستور درست 
نمی شود. باید خوب فکر کرد، مشورت کرد نمی شود. باید خوب فکر کرد، مشورت کرد 

و بعد تصمیم درست را اتخاد کرد.و بعد تصمیم درست را اتخاد کرد.

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

دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی09133791625
ویراستار:ساراسرمد
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

وضعیت تلفن های همگانی امروز!

رییس جمهور چین و کاربرد واژه جعلی به جای خلیج فارس !
اعتماد:اعتماد: شي جین پینگ، رییس جمهور چین همزمان با سفر به عربستان  شي جین پینگ، رییس جمهور چین همزمان با سفر به عربستان 
سعودي و دیدار با مقام هاي کشور میزبان و شرکت در نشست دوره اي شوراي سعودي و دیدار با مقام هاي کشور میزبان و شرکت در نشست دوره اي شوراي 
حکام خلیج فارس یادداشتي در روزنامه الریاض منتشر کرد که در این یادداشت حکام خلیج فارس یادداشتي در روزنامه الریاض منتشر کرد که در این یادداشت 
نگاه استراتژیک و بلندمدت چین در دوران جدید به عربستان و دنیاي عرب به نگاه استراتژیک و بلندمدت چین در دوران جدید به عربستان و دنیاي عرب به 
روشني به تصویر کشیده شده است. رییس جمهور چین در این یادداشت از لفظ روشني به تصویر کشیده شده است. رییس جمهور چین در این یادداشت از لفظ 

خلیج عربي به جای خلیج فارس استفاده کرده است.خلیج عربي به جای خلیج فارس استفاده کرده است.

زوم

با این قیمت دالر،  
نصف ثروت ایرانیان به کاه تبدیل شده است ایسنا:ایسنا: سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که در حال حاضر هیچ برنامه ریزی  سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که در حال حاضر هیچ برنامه ریزی 

برای برگزاری مذاکرات احیای برجام انجام نگرفته است.  ایسنا به نقل از خبرگزاری برای برگزاری مذاکرات احیای برجام انجام نگرفته است.  ایسنا به نقل از خبرگزاری 
آناتولی، فرانسیسکا اوبرمایر معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه آناتولی، فرانسیسکا اوبرمایر معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه 
در گفت وگو با خبرنگاران تاکید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه ریزی برای برگزاری در گفت وگو با خبرنگاران تاکید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه ریزی برای برگزاری 
مذاکرات ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان برای احیای برجام مذاکرات ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان برای احیای برجام 

صورت نگرفته و هیچ نقطه شروعی برای از سرگیری چنین مذاکراتی وجود ندارد.صورت نگرفته و هیچ نقطه شروعی برای از سرگیری چنین مذاکراتی وجود ندارد.

خبرآنالین:خبرآنالین: محمدحسن آصفری نایب رییس کمیسیون امور داخلی مجلس  محمدحسن آصفری نایب رییس کمیسیون امور داخلی مجلس 
از ارائه طرح تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسالمی خبر داد از ارائه طرح تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسالمی خبر داد 
و گفت: به دلیل مشکالت فراوانی که امروز در امور اقتصادی کشور به ویژه در و گفت: به دلیل مشکالت فراوانی که امروز در امور اقتصادی کشور به ویژه در 
اقتصاد در مجلس شورای  وزیر  استیضاح  دارد، طرح  ارز وجود  و  اقتصاد در مجلس شورای بازار سرمایه  وزیر  استیضاح  دارد، طرح  ارز وجود  و  بازار سرمایه 
اسالمی کلید خورد. وی افزود: توجه نکردن وزیر اقتصاد به وعده های خود در اسالمی کلید خورد. وی افزود: توجه نکردن وزیر اقتصاد به وعده های خود در 
خصوص افزایش ارزش پول ملی و کاهش قیمت ارز از جمله محورهای مهم خصوص افزایش ارزش پول ملی و کاهش قیمت ارز از جمله محورهای مهم 

این طرح استیضاح است.این طرح استیضاح است.

ذوق صداوسیما از مسابقه با خودش

آلمان: برگزاری مذاکرات احیای برجام در دستور کار نیست

وزیر اقتصاد در آستانه خروج از دولت

آمریکا: مواضع ایران مانع توافق برای احیای برجام شد
ایسنا:ایسنا: به نقل از وبگاه نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، رابرت وود، معاون  به نقل از وبگاه نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، رابرت وود، معاون 
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: ما چند ماه مشغول مذاکراتی جدی بودیم نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: ما چند ماه مشغول مذاکراتی جدی بودیم 
که هدف آن بازگشت دوجانبه به اجرای کامل برجام بود. با این وجود، عملکرد که هدف آن بازگشت دوجانبه به اجرای کامل برجام بود. با این وجود، عملکرد 
و مواضع خود ایران مسبب جلوگیری از رقم خوردن این نتیجه بوده است. وی و مواضع خود ایران مسبب جلوگیری از رقم خوردن این نتیجه بوده است. وی 
افزود: درخواست های تازه ایران باعث شد توافقی در این زمینه انجام نشود. افزود: درخواست های تازه ایران باعث شد توافقی در این زمینه انجام نشود. 

متاسفانه، اقدامات ایران نشان می دهد که این اولویت آن ها نیست.متاسفانه، اقدامات ایران نشان می دهد که این اولویت آن ها نیست.

استقبال چین از انعطاف پذیری ایران
به گزارش وب سایت سازمان ملل،به گزارش وب سایت سازمان ملل،  گنگ شوآنگ نماینده چین در سازمان ملل گنگ شوآنگ نماینده چین در سازمان ملل 
با تاکید بر لزوم خرد دیپلماتیک، از انعطاف پذیری اخیر ایران درخصوص مسایل با تاکید بر لزوم خرد دیپلماتیک، از انعطاف پذیری اخیر ایران درخصوص مسایل 
باقیمانده استقبال کرد و گفت: آمریکا و سایر طرف های ذی ربط می بایست از این باقیمانده استقبال کرد و گفت: آمریکا و سایر طرف های ذی ربط می بایست از این 
فرصت استفاده کرده و در نیمه راه با ایران دیدار کنند. وی افزود: »ما باید اصول فرصت استفاده کرده و در نیمه راه با ایران دیدار کنند. وی افزود: »ما باید اصول 
اولیه انصاف را رعایت کنیم« و ایاالت متحده به عنوان طرفی که باعث بحران اولیه انصاف را رعایت کنیم« و ایاالت متحده به عنوان طرفی که باعث بحران 

هسته ای ایران شد، باید از مسوولیت خود آگاه باشد.هسته ای ایران شد، باید از مسوولیت خود آگاه باشد.

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

تلفن: 42231335
 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی
Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5077  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 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2( 
2001005674000188  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی

خانواده  و  جنابعالی  حضور  را  گرانقدرتان  پدر  درگذشت  ضایعه 
متعال  خداوند  درگاه  از  نموده،  عرض  تعزیت  و  تسلیت  محترمتان 
برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسئلت داریم.
ااتق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی 

دفتر سیرجان

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:30 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5077  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 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آبـــاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آباده( 
2001005674000186  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/09/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایـده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبــه  تاریخ 1401/10/20

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/10/21 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  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
 اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
5001091287000014  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


