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"چطو شد که ئی طو شد"ی بر اتفاقات اخیر کشور؛
راه گفت وگو بسته شد

 که ئی طو شد

نقدیبهسیاستجدیدوزارتصمتوخطریکهاستانکرمانراتهدیدمیکند

حراج محیط زیست سیرجان
  محیط زیست بکر و طبیعی کوهشاه در منطقه ی سردسیر کرمان که در سال های اخیر محیط زیست رسما با بهره برداری معدن در این نقطه مخالفت کرده و اداره کل منابع طبیعی   محیط زیست بکر و طبیعی کوهشاه در منطقه ی سردسیر کرمان که در سال های اخیر محیط زیست رسما با بهره برداری معدن در این نقطه مخالفت کرده و اداره کل منابع طبیعی 

نیز به طور علنی آن را مصداق بارز کوه خواری اعالم کرده است اما همچنان در پاشنه ی تداوم بهره برداری معدنی می چرخد.           . نیز به طور علنی آن را مصداق بارز کوه خواری اعالم کرده است اما همچنان در پاشنه ی تداوم بهره برداری معدنی می چرخد.           . 
   منطقه ی سابقا وسیع پاریز و چهارگنبد با آن جنگل های کوهی و تنوع زیستی جانواری شان که در طول دو سه دهه ی اخیر هر روز کوچک و کوچکتر شده و تاثیرش را بر میزان  منطقه ی سابقا وسیع پاریز و چهارگنبد با آن جنگل های کوهی و تنوع زیستی جانواری شان که در طول دو سه دهه ی اخیر هر روز کوچک و کوچکتر شده و تاثیرش را بر میزان 

بارش و در نتیجه تغذیه نشدن منابع آب سیرجان هم گذاشته است.بارش و در نتیجه تغذیه نشدن منابع آب سیرجان هم گذاشته است.

فضای سبز سیرجان
 »برون سپاری« شد
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آگهی مزایــده عمومـــی 
شمــاره :  1401/17/ز

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد« 300،000 )سيصد هزار( تن سنگ آهن با عيار آهن 36 درصد« موجود 

در انبارهای مجتمع خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزایده به وبسایت این 

شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات تا ساعت 

14:00 روز یکشنبه مــورخ 1401/08/22 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

مزایده  موضوع  انبارهای  محل  از  بازدید  ضمناً 

شده  مقرر   1401/08/16 مورخ  دوشنبه  روز 

است. شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه های 

فرمت  با  مطابق  عينأ  بایستی  مزایده  در  شركت 

تهيه گردد. شركت  ارائه شده در اسناد مزایده 

معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد
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 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان دربارۀ این که کدام بیماری ها استان کرمان را تهدید 
می کنند؟، گفت: »با توجه به قاچاق گوسفند از کشور افغانستان، همیشه استان با تب 
کریمه کنگو دست وپنجه نرم می کند و همچنین باوجود آن که هنوز آبله میمونی در ایران 
اپیدمی نشده است ولی باید حواسمان به این بیماری نیز باشد«.دکتر مهدی احمدی نژاد 
ادامه داد: »در سال گذشته بیماری سرخک در کشور شیوع پیدا کرد که مجبور به 
واکسیناسیون اورژانسی شدیم؛ گفتنی است که بیماری ماالریا در جنوب استان کرمان و 

سیاه زخم نیز از دیگر بیماری هایی است که استان را تهدید می کنند«.   

تبکریمهکنگو
هموارهاستانرا
تهدیدمیکند

خبــر
اتباعخارجیباسرمایهگذاریاتباعخارجیباسرمایهگذاری۱۰۰۱۰۰هزاردالریاقامتهزاردالریاقامت۵۵سالهمیگیرندسالهمیگیرند

 هیات دولت، وزارت کشور را موظف کرد حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یک صد هزار دالر به ارزهای 
دیگر سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید و اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
مجوز اقامت ۵ ساله صادر کند.، بر این اساس، وزارت کشور )فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران( موظف است حداکثر 
ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یک صد هزار دالر به ارزهای دیگر سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در 

ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید و اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت ۵ ساله صادر کند. 

کارشناس  نسب،   مهنی  محمدرضا 
فوتبال  ملی  تیم  عضو  و  روانشناسی 
در  سالگی  از سن 14  را  فوتبال  نابینایان، 
این رشته ی ورزشی شروع و در 19 سالگی 
ساله   27 که  اکنون  شد.  ملی  تیم  عضو 
فوتبال  رشته  در  متعددی  مدال های  است 
روشندالن دارد. مهنی نسب عالوه بر ورزش 
دوستدار هنر است و از صدای خوبی بهره 
مند است.حال، این بازیکن خوب همشهری 
راهی مسابقات قهرمانی آسیایی به میزبانی 

کشور هند است.
در گفت و گویی که با سخن تازه داشت 
در  تا  باعث شد  فوتبال  به  ام  گفت: عالقه 
شدم  متوجه  وقتی  و  بردارم  گام  راه  این 
پیگیر  با جدیت  است  نابینایان  فوتبال  که 
تحصیل  به  همراه  شدم.  مندی  عالقه  این 
در کرمان، در برنامه ی استعدادیابی فوتبال 
ی  نقطه  همین  و  کردم  شرکت  نابینایان 
نهایت  در  بود.  فوتبال  در  پیشرفتم  عطف 
پس از ۵ سال تالش در 19 سالگی توانستم 

به تیم ملی راه پیدا کنم. 
وی نخستین بار مسابقات آسیایی اینچئون 
کره جنوبی در سال 2014 تیم ملی فوتبال 
عنوان  کسب  با  توانست  کشور  نابینایان 
قهرمانی به مسابقات 201۵ توکیوی ژاپن 
راه پیدا کرده و مجدد مقام قهرمانی کسب 
سال  توکیو  قهرمانی  مقام  کسب  با  کند. 
 2016 المپیک  سهمیه  شد  موفق   201۵

ریودوژانیرو را بدست آورد.
دو  در سال 2016  نسب می گوید:  مهنی 
مسابقه بود یک جام جهانی کوچک و بین 
قاره ای. سه ماه پس از آن مسابقات المپیک 
قهرمان  کوچک  جهانی  جام  در  که  بود 
مقام  توانستیم  هم  المپیک  در  و  شدیم 
دوم را از آن خود کنیم. مجدد در مسابقات 
آسیایی سال 2017 به میزبانی کشور مالزی 
صاحب عنوان قهرمانی شدیم و با کسب این 
عنوان مجدد سهمیه ی جام جهانی 2018 

مادرید اسپانیا را به دست آوردیم.
وی که عازم مسابقات آسیایی امسال که 
از 17 آبان ماه به میزبانی هند آغاز خواهد 

سالهایی  در  می گوید:  و  کرده  شرکت  شد 
که کرونا به طور جهانی همه گیر شده بود 
مسابقه ای برگزار نشد؛ نخست از برگزاری 
امیدوارم  و  خرسندم  رقابت ها  ی  دوباره 
قهرمانی  به  هم  مسابقات  این  در  بتوانیم 
برسیم و با کسب این عنوان هم سهمیه ی 
پاراالمپیک خود را قطعی کنیم و هم بتوانیم 
انگلستان  بیرمنگام  جهانی  مسابقات  در 

شرکت کنیم.
موسیقی  به  عالقمند  که  نسب  مهنی 
گفت:  اینگونه  سوالم  جواب  در  می باشد 
عالقه ی همیشگی  دو  موسیقی  و  فوتبال 
من بودند و از همان دوران کودکی در این 
عرصه وارد شدم و دوره های سلفژ، پیانو و 
کیبورد را گذراندم. اکنون هم در سیرجان 
به کودکان نابینا موسیقی تدریس میکنم اما 
است.  فوتبال  و  ورزش  با  اولویتم  همچنان 
اینجا باید یک تشکر ویژه از خانواده ام داشته 
باشم که در تمام این زمینه ها همواره حامی 
ام بودند و من با این حمایت ها توانستم به 

چنین پیشرفت های دست پیدا کنم.

به شهرداری  پور  با ورود دکتر کریمی   
سیرجان احیا و رسیدگی به فضای سبز 
شهری در دستور کار سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهرداری قرار گرفت و بودجه 
خوبی به آن اختصاص یافت. این سازمان 
امور  انجام  به  زبده  مشاوران  دستور  به 
سبز  فضای  احیای  در خصوص  اصالحی 
پرداخت.  شهر  سطح  خشک  درختان  و 
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری هم به منظور نگهداشت فضای 
سبز خبر از برون سپاری داد و اینک این 
وعده عملی شد تا جانی دوباره به درختان 

و فضای سبز سیرجان برگردد.
ارتباطات شهرداری  مدیریت  گزارش  به 
سیرجان، رسول پور مهدی با ابراز رضایت 

از توسعه و ایجاد فضای سبز شهری طی 
سال های گذشته، گفت: سرانه فضای سبز 
به  مربع  متر  از 21  بیش  سیرجان  شهر 
مربع  متر   ۵40 جمعا  و   فرد   هر  ازای 
سبز  فضای  عمده  مشکل  وی  می باشد. 
و  نگهداشت  بودن  سخت  را  سیرجان 
سبز  فضای  کارگران  تعداد  بودن  ناکافی 
دانست و افزود: تاکنون نگهداشت فضای 
سبز توسط شهرداری انجام گرفته است. 
آیتم   86 شهری  سبز  فضای  نگهداشت 
در  کامل  به طور  آیتم ها  این  اما  دارد 

سیرجان رعایت نشده است. 
در  نیرو  نفر   100 تعداد  از  همچنین   
ندارند و  فضای سبز برخی کارایی کامل 
در بحث نگهداشت به خوبی عمل نشده 
معضل  این  پیمانکاران  ورود  با  اما  است 

برطرف خواهد شد. 
فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
سبز شهرداری نابودی و افت فضای سبز 
این  در  نکردن  هزینه  را  سیرجان  شهر 
احیای  و  راه حفظ  تنها  و  دانست  زمینه 
عنوان  برون سپاری  را  شهر  سبز  فضای 

سال های  بایستی  وی،  گفته  به  کرد. 
قبل برون سپاری فضای سبز در سیرجان 
همانند سایر شهرهای کشور نظیر کرمان 

و رفسنجان انجام می گرفت.
ارتباطات  مدیریت  به  پورمهدی   
برون سپاری،  بحث  در  گفت:  شهرداری، 
شهر به 8 فاز تقسیم شده و کار برداشت 
تعداد  از  اعم  شهر  سبز  فضای  اطالعات 
درختان، مبلمان شهری و پارکی به اتمام 
رسیده و دو شرکت پیمانکاری با صالحیت 
نگهداشت فضای  و کار  مشخص گردیده 

سبز شهر را شروع کرده اند. 
سال های  در  کرد:  اظهار  پورمهدی   
گذشته تنش زیادی به فضای سبز شهر 
وارد شده است بنابراین نقص فضای سبز 
نتیجه  و  نمی شود  رفع  کوتاه مدت  در 
برون سپاری  بخش  پیمانکاران  عملکرد 
می شود.  مشخص  آینده  ماه  چند  ظرف 
زمستان  نیز  اصالحی  اقدامات  یکسری 
امسال انجام می گیرد و سال آینده شاهد 
نتایج خوبی در فضای سبز شهر خواهیم 
از نظارت سازمان سیما، منظر  بود.  وی 
و  مناطق  شهرداری های  سبز،  فضای  و 
حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری و 
نظارت متخصصان و مشاوران بر عملکرد 

پیمانکاران بخش خصوصی خبر داد.

مهنینسب،روشندلاعزامیتیمملیفوتبالنابینایان،بهمسابقاتکشوریدرگفتگوباسخنتازهعنوانکرد،

به کودکان روشندل موسیقی درس می دهم
"چطو شد که ئی طو شد"ی بر اتفاقات اخیر کشور؛

راه گفت وگو بسته شد که ئی طو شد
"چطو شد که ئی طو شد" یک جمله ی پرسشی با گویش محلی سیرجان و حومه 
است که از طرف مقابل ارائه ی یک تحلیل به زبان ساده را خواهان است تا درکی از 

اوضاع پیدا کند و چگونگی به شرایط کنونی رسیدن را بفهمد.
یک  شرایط  به  ما  کشور  که  شد  چه  بگوییم  ساده  زبان  به  بخواهیم  اگر  حاال   
این مسووالن خودشان تمام  از  بگوییم پیش  باید  ماه و چهل ر وز گذشته رسید، 
راه های نرم مخالف خوانی با برخی سیاست ها را به روی مردم بسته بودند و مردم 
برای رساندن مطالبات و اعتراض شان به گوش مسووالن، دیگر هیچ راهی نداشتند. 
به  اعتمادی  نه  برای تغییر شرایط و  از معنا تهی شده  راِی  امیدی به صندوق  نه 

رسانه های داخلی. 
خود مسووالن در خانه ی تک تک ملت ما را به روی من وتو و سعودی اینترنشنال 
گشودند. با تحمل نکردن زمزمه های هر انتقادی در رسانه های داخلی که به جایی 
برنمی خورد و امنیت و قدرت یک کشور مقتدر را برهم نمی زد. بر همین اساس نباید 
تصور کرد که اگر روزنامه نگار و خبرنگار داخلی خبر فوت مهسا امینی را منتشر 
نمی کرد، خبر از منبع شهروندخبرنگاران به گوش رسانه های آن طرفی نمی رسید و 

دیگر اتفاقات بعدی نمی افتاد. 
مگر در این سال ها شاهد پخش گزارش های مردم عادی که با گوشی موبایل تهیه 
نبودیم؟  خارج کشور  ماهواره ای  رسانه های  در  می شد  ارسال  اینترنت  از طریق  و 
را  را قاضی کنند که چرا روزنامه ها  از همه کاله خودشان  اول  بنابراین مسووالن 
و  بی بی سی  دادن  جوالن  آمادا ی  را  فضا  و  تکصدا  را  صداوسیما  و  کردند  تعطیل 

من وتو!
 همین سخن تازه به خاطر انتقادهای معمولی اش در این سال ها چقدر توقیف شد و 
دادگاه رفت؟ حتما تا حاال هم مسووالن تا حدودی و گاهی جو الدوز را کنار گذاشته  
و یک سوزن به خود زده اند که این روزها بی سر و صدا ممنوع از تصویری خاتمی 
برطرف شد تا حرف های او آبی بر آتش حوادث باشد. یا احمد زیدآبادی استاد علوم 
سیاسی و همشهری خودمان که روزگاری توسط خود مراکز قدرت از دانشگاه اخراج 
شد چون نظرات و انتقادها و پیشنهادهایش توسط مسووالن ما تحمل نمی شد ولی 
حاال توسط صداوسیما دعوت می شود و برای سخنرانی به دانشگاه شریف فراخوانده 
می شود. چرا؟ تا دانشجویان ساختارشکن را دعوت به آرامش و همان گفت وگویی 

کند که زمانی خود مسووالن رشته ی ارتباط آن را چیده بودند. 
اخیر و  برای حوادث  از گشتن دنبال هر مقصری  بنابراین مسووالن کشور بیش 
خسارت های فراوان جانی و مالی و اعتباری اش، خودشان را و کارنامه ی گذشته شان 
را جلوی آیینه بگذارند  و یاد آن عقاب معروف شعر ناصر خسرو بیفتند.  پرنده ی 
مغرور بر نوک تیری که بالش را زخمی کرده بود، پر خویش دید و فهمید از خود 
اوست که بر اوست. بنابراین امیدواریم در ادامه مسووالن کشور برای بهبود اوضاع 
پیام را با زبر و زرنگی و تیزی گرفته باشند و این راهی که بر روی خاتمی ها و احمد 
زیدآبادی ها گشوده اند را در ادامه هم گشوده بگذارند و با رفتن این آتش به زیر 

خاکستر گمان نکنند ماجرا تمام شد و بازگردند به روش سابق.
 زمانی مهندس بازرگان در دادگاه رژیم شاه سابق گفت، انتقادهای نسل ما را در 
دانشگاه ها و وزارتخانه ها تحمل کنید و گرنه بعد ما نسلی می آید که دیگر با زبان 

گفت وگو با شما سخن نخواهد گفت...

  یادداشت

باتصمیمشهرداری؛

فضای سبز سیرجان »برون سپاری« شد

صفحه 2
?

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2
 0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

ئی ا خد

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

09135320842-09132794372

از  یک منشی خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر  فروش کولرهای گازی و 

جاروی مرکزی 
  دعوت به عمل می آید:

0913   945   4731   
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م موسسـه اعتبـاری نــور استـان کرمان در نظر دارد یک واحد 
آپارتمان واقع در بلوار دکتر صادقی طبقه فوقانی شعبه 

دکتر صادقی سیرجان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

پالک ثبتی/بخشآدرسنوع سند مالکیتعنوان ملک/پروژه

آپارتمان مسکونی
 واقع در سیرجان

در شرف صدور
 سند تک برگی

بلوار دکتر صادقی، صادقی 19
جنب پاساژ کندو، طبقه فوقانی  

شعبه دکتر صادقی

678/44
بخش 35 کرمان

نوع تصرفنوع واگذاریقیمت پایه مزایدهمتراژ

1-نقدی27/000/000/000ریال135/67
2-اجاره به شرط تملیک)حداقل 50 درصد نقد و الباقی اقساط 
حداکثر 60 ماهه با احتساب حداکثر نرخ سود شورای پول و اعتبار(

تخلیه

توضیحات ملک

1-ملک مورد مزایده با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها در طبقه اول شعبه دکتر صادقی سیرجان واقع و 
دارای پایانکار با شماره 2781 مورخ 1380/02/06می باشد        2- ملک با وضعیت موجود و بدون تجهیزات و منصوبات موجود در آن واگذار می گردد.

 3- پیشنهاد خرید نقدی، مشمول 10 درصد تخفیف در قیمت پایه مزایده می باشد.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 8035 3243 - 034 آقای صباغ تماس حاصل نمایند

ل (
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:00 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 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 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  ( 
500109872000013  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ، تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد که متولی بیمه  کشاورزان ساکن و 

غیرساکن در روستا ، جوانان باالی ۱۸ سال ، دانشجویان ، ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی، رانندگان ، شاغالن حوزه های صنایع دستی، زنبورداری، زنان خانه دار و... است. بنابراین افرادی که مشمول قانون کار نبوده و دسترسی به بیمه تامین 

اجتماعی ندارند و یا توانایی و تمکن مالی برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی را نداشته باشند، می توانند از خدمات این صندوق استفاده نمایند.

  مزیت های این صندوق: 
1-ارزان بودن بیمه2- دولتی بودن این بیمه3- پرداخت دو برابری حق بیمه ای که شخص می پردازد ، توسط دولت  .

4- اخذ »مستمری پیری« ، »مستمری ازکار افتادگی« و »مستمری برای بازماندگان پس از فوت«5- قابلیت نقل و انتقال سوابق بیمه ای.

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به میدان امام حسین ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی اتحادیه شرکت های تعاونی تولید و یا هر کدام از 

شرکت های تعاونی تولید مناطق مختلف مراجعه و از مزایای این بیمه استفاده نمایند. شماره تماس : 09382948799 و 03442200003 داخلی 2

13 آبان ماه امسال متقارن شده است با شهادت مظلومانه؛
 دانـش آموز شهیــد علی اصغـر لری گوئینی

فرارسیدن یوم اهلل 13 آبان را گرامی داشتــه و یاد و خاطره شهدای
 دانش آموز سنگر اسالم و انقالب را زنده نگه می داریم.

آگهــی تجدیــد مزایـــده 

شمـــاره  1401/004/م.ز
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛ » تجهیــزات کارخانــه یــخ مطابـــق جــدول ذیــل« خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. 
لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و 
مزایده دانلود نمایند .)متقاضیانی  که قصد شرکت در مزایده را دارند، درخواست خود مبنی بر تحویل اسناد که در آن موضوع و شماره مزایده به صورت 
0 )آقای هاشمــی پور(  9 1 2 9 5 4 1 5 2 2 دقیق قید شده است، را طی نامه رسمی از طریق واتس آپ برای نماینده این شرکت با شماره تماس 

ارسال نموده و متعاقباً اسناد شرکت در مزایده  مذکور برای ایشان ارسال خواهد گردید.(
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 500.000.000 ریال 

مهلت تحویل پاکات: روز سه شنبه مورخ 1401/08/24 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، 
پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانه-آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز شنبه مورخ1401/08/14 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان 
بالمانع می باشد.محل بازدید : کیلومتر 40 جاده سیرجان –شیراز،نرسیده به پاسگاه خیرآباد ،محل احداث کترینگ صنعتی شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه 

قیمت کارشناسیمقدار تقریبی به کیلوگرمشرح  کاالردیف
)ریال(

3/0005/100/000/000لوله های مسی سیستم تبرید کارخانه یخ سازی1

7/000770/000/000مخزن وقالب های یخ کارخانه یخ سازی2

شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
2-شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه اقالم مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید کسب اطالعات فنی با شماره 5322  956  0913 آقای مهندس محیاپور تماس حاصل نمایند.

* جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 4328  4142 -034 تماس حاصل نمایید.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

آگهی شناسایی  فرد واجد شرایط
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سیرجان در نظر دارد 

ساخت و تجهیز یک واحد کارواش و یک واحد  
سرویس های دوره ای خودرو  

را در سایت دانشگاه بر بلوار ، به فرد واجد شرایط  
به صورت  مشارکت واگذار نماید که در ازاء ساخت 
فرد   استفاده  و  تصرف  تحت  معلوم  مدت  به   ، آن 
می توانند  مندان  عالقه  گیرد  قرار  شرایط   واجد 
واحد  عمرانی  و  فنی  دفتر  به  را  خود  پیشنهادات 
با شماره  یا  نمایند.  تحویل  تا تاریخ 1401/08/18  

0تماس حاصل نمایند. 9 1 3 3 4 5 5 8 1 5 تلفن 

از دفتر اسناد رسمی شماره 14 سیرجان  ارائه دو برگ استشهادیه  با  آقای علی پورمند 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  13  فرعی  از 5088 اصلی واقع در بخش 
36  کرمان بنام آقای علی پورمند   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: 1400963 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمود مومنی زاده با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  16107  فرعی  از 5087 اصلی واقع در 
بخش 36  کرمان بنام آقای محمود مومنی زاده 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: 1402821 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای روح اله برزه کار  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  510  فرعی  از 4711 اصلی واقع در بخش 
36  کرمان بنام آقای روح اله برزه کار  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: 1402822 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای روح اله برزه کار  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  3704  فرعی  از 2310 اصلی واقع در بخش 
35  کرمان بنام آقای روح اله برزه کار  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: 1402823 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محمود مفیدی برابر وکالت26835 – 1401/08/03 دفتر 153 سیرجان از ناصر اسدی  
با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک  1194  فرعی  از 2312 اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام 
آقای  ناصر اسدی   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: 1402926 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای احمد ارجمند  قهستانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  2144  فرعی  از 6518 اصلی واقع 
در بخش 37  کرمان بنام آقای احمد ارجمند   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: 1402930 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای یزدان رضا وندی نیک برابر وکالت 47473 – 1397/11/23 دفتر 210 سیرجان از یحیی 
نصرت ابادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک  11  فرعی  از 1686 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام 
آقای یحیی نصرت آبادی 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: 1400965 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آگهی فراخوان مناقصه 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 2001092962000026  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 1401/08/11  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/08/19 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز سه شنبه تاریخ 1401/09/01                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/02 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/08/24

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

      زهرا شهسواری
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شماره 716
11آبان1401 زیست بوم 

میان  که  تفاهمنامه ای  طبق  گفت:  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
مالکیت  سند  و  نقشه  تهیه  هزینه  شده  منعقد  مسکن  بنیاد  و  ثبت  سازمان 
نمی کنیم.،  دریافت  هزینه  روستایی  هیچ  از  و  است  ثبت  سازمان  عهده  بر 
تعویض  برای  روستائیان  امسال  بودجه  قانون  در  کرد:  اظهار  محمودی  علی 
معاف  هزینه ها  پرداخت  از  امسال  پایان  تا  برگ  تک  به  دفترچه ای  مالکیت  اسناد 
نماید.     پرداخت  را  هزینه  باید  آینده  سال  در  نکند  مراجعه  کسی  اگر  و  شدند 

هزینهتهیهنقشه
وسندمالکیت
برایروستاییان

رایگانشد

گزارشیمبنیبرشیوعِشِپِشدرکرماننداشتیمگزارشیمبنیبرشیوعِشِپِشدرکرماننداشتیم
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره شیوع شپش در بین دانش آموزان استان کرمان با توجه به بازگشایی مدارس 
گفت: خوشبختانه اخیرا گزارشی مبنی بر شیوع ِشِپِش در استان کرمان نداشتیم.طبق اعالم سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان، ارتباط نزدیک )خانواده، دوستان، همکالسی ها و ...(، استفاده از وسایل مشترک )شانه، مقنعه، روپوش و ...( و روپوش 
صندلی سرویس مدارس از جمله راه های انتقال شپش است.صحبتی تصریح کرد: شپش یک نوع انگل است و تخم آن رشک 

گفته می شود و تخم شپش منتقل شده و تکثیر پیدا می کند.

خبــر

خوشبخاته ذخایر خیلی خوبی کشف شده که باید 
محدوده بندی کنیم و به مزایده بگذاریم . ۵ هزار 
مزایده از مهرماه برای استخراج و بالفاصله فرآوری 

معادن انجام شده است
این بخشی از سخنان اخیر فاطمی امین وزیر صمت 
بود که نه تنها جای خوشبختانه گفتن نداشت که 
حتا باید تاسف عمیق خود را نسبت به ابراز آن اعالم 
کنیم و متوجه شویم حمایت ایرانیان خارج نشین از 
تحریم ها، سند مبارزاتی شان علیه یک دولت خاص 
نیست بلکه خیانت شان است به آینده ی میهنی به 

نام ایران است.
چرایی اش آشکار است  زیرا دولت ها نسبت به کل 
روند تاریخ یک ملت کهن،  مستعجل" به حساب 
می آیند و برای دو روز در راس بودن خود توان جبران 
کسر بودجه را ندارند و ناچار همه ی فشار تحریم های 
غرب روی دوش مردم است، یک نمونه اش همین 
کاهش درآمد کشور پس از هر تحریم تازه است که 
هربار هم قرار است فشارش از روی دولت برداشته 

شود و روی گرده ی ملت بیفتد . 
یک راهش افزایش مالیات بوده و راه دیگرش اصرار 
بیشتر بر معدن کاوی و معدن داری و استفاده ی هر 
چه بیشتر از ذخایر معدنی کشور به اسم اشتغالزایی! 
یعنی مسووالن ما به جای اینکه به فکر درآمد پایدار 
باشند،  با جهان  بهبود روابط  از طریق  برای کشور 
ساده ترین راه را در این می بینند که با ایران به مثابه ی 
آن میوه ای برخورد کنند که تا جایی شدنی ست باید 
فشردش و آبش را تا ته گرفت، اگر روزی هم رسید 
که تفاله ای بیشتر تهش نماند، که حاال چو فردا شود 
فکر فردا کنیم. تا آن روز کی زنده و کی مرده و کی 

ایران است و کی کانادا!؟
حق  کردن  سوخت  و  نیندیشی  دور  همه  این 
آیندگان یک سرزمین در هیچ تاریخ و جغرافیایی 

دیده نشده است. 
نگاه  را  خودمان  کرمان  استان  و  سیرجان  همین 
کنید. از هر مسیر و جاده چه شرق باشد و چه غرب 
و چه شمال و چه جنوب، بروید، اشتباه نرفته اید و 

حتما  در مسیرتان به یک تا چندین و چند معدن 
کشف شده یا در حال استخراج بر می خورید. 

یک نمونه منطقه ی سابقا وسیع پاریز و چهارگنبد 
با آن جنگل های کوهی و تنوع زیستی جانواری شان 
که در طول دو سه دهه ی اخیر هر روز کوچک و 
کوچکتر شده و تاثیرش را بر میزان بارش و در نتیجه 

تغذیه نشدن منابع آب سیرجان هم گذاشته است.
تحریم ها و تن دادن و سازگار شدن با آن به زبان 
ساده، اقتصاد کشور را خمار استخراج هرچه بیشتر 
کرده است و این سوال را ایجاد کرده که واقعا چرا 
مسووالن کشور ما به اسم حفظ استقالل ایران، یکی 
شدن اقتصاد کشور را در اقتصاد جهانی نمی پذیرند 
اما به جای فکری برداشتن برای رفع تحریم، تن به 
روابط نابرابر شبه استعماری با بلوک شرق می دهند! 
این تفسیر و تحریِف معنای استقالل عجیب نیست؟! 
ایران به جای رفتن به راهی که آینده اش جز نابودی 
زیست بوم و آلودگی و فقیر کردن آب و خاک و منابع 
و ذخایر نیست، می توانست در صورت عادی شدن 
روابطش با جهان درآمدهای پایدار زیادی را نصیب 
خود کند. درآمدهایی که هوای سالم انسان ایرانی را 

نشانه نمی روند و طبیعتش را نابود نمی کنند.
همین فرصت همسایگی با کشور برگزار کننده ی 
جام جهانی مگر کم فرصتی برای کسب درآمد بود که 
با مخابره شدن تصویر آشفته از ایران از دست رفت. 

تخت  دیدن  عاشق  که  هستند  جهانگرد  کلی 
ماهان  شازده ی  باغ  و  عالی قاپو  و  ابیانه  و  جمشید 
هستند اما وقتی خبرهای خوبی از ایران نمی شنوند، 

جرات آمدن ندارند. 
نشان دادن چهره ی بدی از ایران در کنار تحریم 
که  مسائلی  است.  شکسته  را  کشور  اقتصاد  کمر 
از ذخایر گاز  نبودند فقط همین درآمد کشور  اگر 
و نفت از میدان های مشترک با کشورهای حوزه ی 
خلیج فارس، بهرمندمان می کرد از سود سرشاری 
باز  ایران می شد.پس چرا  و ملت  که نصیب دولت 
مسووالن کشور اصرار دارند راه ساده را کنار بگذارند 
و لقمه را دور گردن بچرخانند؟! اسمش را هم بگذارند 
دور زدن تحریم ها! تو خود حدیث مفصل بخوان از 

این مجمل.
نیاز به اصالح قانون

از اوایل دهه نود بود که قرار شد به غیر از مناطق 
چهارگانه، استعالمی از سوی سازمان محیط زیست 
بخش  بنابراین  نشود!  گرفته  معدنی  فعالیت  برای 
آغاز شد.   ایران  زیستی  از مشکالت محیط  بزرگی 
اتفاقا بسیار هم  بخش عمده ای از خاک کشور که 

مهم هستند، زیرنظر مناطق چهارگانه قرار ندارند و 
در نتیجه سازمان محیط زیست زمانی متوجه مشکل 
می شود که مردم یا سازمان های مردم نهاد اعتراض و 
شکایت خود را از فعالیت معدنی اعالم می کنند. بعد 
از آگاهی از این مشکالت هم کار چندانی نمی تواند 
انجام بدهد . نکته مهم دیگر این است که بر اساس 
یکی از بندهای این ماده قانونی، استعالم فقط یکبار و 

آن هم در مرحله اکتشاف انجام می گیرد و در مرحله 
بهره برداری از نظر قانونی نیاز به استعالم نیست! این 

در حالی است که در گذشته چنین نبود.
دشوار  را  کار  مستمر  نظارت  و  استعالم  حذف 
کرده است. در کنار این موارد، ماده 24 مکرر قانون 
معادن هم کارگروهی دارد که در صورت مخالفت 
سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی، پرونده به 
این کارگروه ارجاع داده می شود و آنجا مورد بررسی 
قرار می گیرد. اما در این کارگروه فقط افراد معدنی 
حاضرند و در نتیجه اینجا هم مشکالت بسیاری ایجاد 
شده است. از سویی در سال های اخیر تالش بسیاری 
داشتیم تا ماده 24 مکرر در مناطق چهارگانه اعمال 
نشود و با اینکه تاکید بر این است که دریافت پروانه 
جدید باید به تایید شورای عالی محیط زیست   برسد 

اما همه این اتفاقات به سختی رخ می دهد.
نکته دیگر در بحث قانون و اصالح این مواد است.

این  از مشکالت است که تالش یک بخش از دولت را 
بخش دیگر از دولت خنثا می کند.  تالش ناکام برای 
حفظ محیط زیستی که آیندگان به آن نیاز دارند و 
این محیط زیست نباید فدای منافع و درآمدهای آنی 
شود اما در عمل دارد می شود و می بینیم در مجلس 
اراده ای برای ایستادن جلوی این ماجرا وجود ندارد 
و تغییرات و اصالحاتی که صحبت از آن است هم 
به نفع محیط زیست نیست و همه این موارد نگران 

کننده است.
اما در تقابل حامیان این افراط کاری و زیاده روی در 
اکتشاف و بهره برداری در کشور همواره کوشبده اند 
منافع شخصی و سود سرشار در جیب مبارک رفته ی 
به  و  کنند  رنگ  ملی  منافع  عنوان  به  را  خودشان 
مثل  کلماتی  پنهان شدن پشت  کنند.  قالب  ملت 
اشتغالزایی و کمک به اقتصاد کشور و جهاد مقدس 
و... همه و همه توجیهاتی است که مکتشفان بتوانند 

بهره برداری شان را انجام دهند.
همین ماجرای محیط زیست بکر و طبیعی کوهشاه 
در منطقه ی سردسیر استان را نگاه کنید. در سال های 
اخیر محیط زیست رسما با بهره برداری معدن در لین 
نقطه مخاافت کرده و اداره کل منابع طبیعی نیز به 

طور علنی آن را مصداق بارزکوه خواری اعالم کرده 
بهره برداری  تداوم  پاشنه ی  در  همچنان  اما  است 
معدنی می چرخد و حتا برخی مسئوالن اداره کل 
وقاحت  با  معدن  حوزه ی  سرمایه گذران  و   صمت 
گالیه هم می کنند که چرا عده ای از هم استانی ها 
با عنوان این که ما حافظ محیط زیست هستیم جلوی 
کار اکتشاف بعضی معادن را گرفته اند؟! زیرا مدعی اند 
که اگر دوستان محیط زیست اجازه دهند درواقع 
این معادن چرخ های اقتصاد مملکت را می چرخانند. 
لزوم پیوستن استان کرمان به فهرست استان های 

ممنوع در اکتشاف
 پیش از آغاز به کار این دولت، شورای عالی معادن، 
معادن  بهره برداری  و  اکتشاف  جدید  مجوز  صدور 
طبقه یک و دو در پنج استان را متوقف اعالم کرد که 
شامل استان های شمالی کشور است . دلیل این کار 
نیز تخریب محیط زیست جنگلی و شکننده بودن 
اکوسیستم این استان ها اعالم شده بود. مردم استان 
ما نیز باید پیوستن استان کرمان را به این قانون از 
مسئوالن شهر و استان و کشور مطالبه کنند زیرا 
بیخ  معادن  تفنگ  لوله ی  اینکه  از  است  هشداری 
گوش استان کرمان قرار گرفته و موطن ما سال ها با 

تبلیغات فریبنده بهشت معادن خوانده شده. 
در حالی که تداوم افراط در معدنکاوی و معدنکاری، 
و  آب  و  جانوری  گیاهی،  ذخایر  و  کوهستان ها 
هوای استان ما را به خطر می اندازد و سیرجان را 
به عنوان یک شهر معدنی بیشتر از همه با آسیب 
روبرو می کند. فراموش نکنیم شهر ما یک شهری بود 
که سابقا در محاصره ی کوهستان های خوش آب و 
هوا بود و از این مزیت بهرمند و حاال در محاصره ی 
معادن و انواع آلودگی  خاک و آب و هوا و تخریب 
گیاهان و کوه خواری ست. پس  از این شرایط جدید 
هم بی نصیب نمی ماند. چنانچه اگر اخبار  درگیری ها 
و مشکالت مردم پاریز و چهارگنبد را در سال های 
اخیر دنبال کرده باشید، متوجه می شوید که تا همین 
اینکه دولت  به  برسد  االن هم کمی دیر شده چه 
بخواهد هنوز توی هر کوی و برزن و هر دشت و دمن 

و کوه یک معدن تازه هم راه اندازی کند.

نقدیبهسیاستجدیدوزارتصمتوخطریکهاستانکرمانراتهدیدمیکند

حراج محیط زیست سیرجان
صفحه 3      حسام الدین اسالملو

؟
صفحه 4

؟
با توجه به شروع فصل پاییز و بازگشایـی مدارس و مراکز آموزشی،  استقبال شهروندان نسبت به حمل ونقل عمومی رشد بسزایـی داشته است .در همین 

خصوص جهت رفاه حال همشهریان گرامی سازمان مدیریت حمل ونقل جهت رفع نواقص سیستم گرمایشی اتوبوس های درون شهــری از ابتدای 

مهر ماه اقدام نموده است و جهت اطالع رسانی بیشتر جدول زمانبندی ناوگان خط واحد در شش ماهه دوم سال جاری حضور شهروندان اعالم می گردد .

جــدول سرویــس دهـــی ناوگــان خـــط واحـــد سازمـــان مدیریــت حمــل ونقــل  بــار و مسافـــر شهـــرداری سیرجــــان ) نیمســـال دوم 1401  (
تعداد مسیر خدمات رسانی

مسیر حرکت اتوبوسساعت حرکت اتوبوس ازپارک سوارساعت حرکت اتوبوس از مسیرشیفتاتوبوس

چهار راه سید جمال الدین اسد آبادی - بلوار صادقی - کمربندی شاهد12:2010:3009:0007:5007:0012:4010:4509:1508:1007:15صبح1بلوار قاآنی - صادقی
18:0017:0016:0015:0018:3017:2016:2015:20عصر1

دانشگاه پردیس، بلوار هجرت ، چهار راه مهدیه ، پارک سوار11:3010:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:5011:1010:1009:1008:10صبح 2شهرک مهر 
17:3016:3015:0018:4017:1515:45عصر1

دانشگاه پیام نور، بلوار صادقی  ، پارک سوار11:1510:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:4511:0010:1509:1508:1507:45صبح 2رزمندگان - مشتاق
17:3016:4015:0018:4017:1516:15عصر1

بلوار حمزه سیدالشهدا، بلوار صفار زاده ، پارک سوار11:3010:3009:3008:3008:0007:3007:0012:3011:4511:0010:1509:1508:1507:45صبح 2مکی آباد
17:3016:3015:1518:4017:1516:15عصر1

کمربندی ، خ ابوریحان ، پارک سوار 11:1510:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:5011:0010:1509:1508:1507:45صبح 2آباده
18:0017:0016:0015:0018:4017:4516:4515:45عصر1

شهرک سمنگان

خرم آباد

بلوار شیخ فضل اهلل ، میدان سنایی ، میدان شهرداری ،  پارک سوار11:1510:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:4511:0010:1509:1508:1507:45صبح 2
18:0017:0016:0015:0018:4017:4516:4515:45عصر1

پلیس راه ، بلوار مالک اشتر  ، پارک سوار 11:1510:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:4511:0010:1509:1508:1507:45صبح 1الغدیر
17:3016:3015:3018:4017:1516:15عصر1

شهرک ثاراهلل 
 سی بی جی

کمربندی ، شهرک سمنگان  ، میدان شهرداری ،  پارک سوار1008:3007:0012:4509:4508:15صبح 1
17:3016:1515:1518:4017:1516:00عصر1

شهرک ابوالفضل 
دهیادگار

شهرک آب ، دهیادگار ،پل دفاع مقدس ، خ غفاری ، پارک سوار 11:0010:0009:0008:001210:4509:4508:45صبح 1

اصناف -عباسپور 
وحید

  بلوار عباسپور ، چهار راه موحدی ، پارک سوار9811:4508:45صبح1

اکبرآباد، سلیمانیه ، پلیس راه ، بلوار سید جمال ،چهار راه موحدی ،پارک سوار811:40صبح 1اکبر آباد- سلیمانیه 

فخرآباد- شریف آباد  
حجت آباد

باسفهرجان - کمربندی شاهد ،خ ابوریحان ،پارک سوار811:40صبح1

کهن شهر ، پلیس راه ،بلوار سید جمال ،پارک سوار 811:40صبح 1بلورد - کهن شهر

حسن آباد ،میدان کشتی ،خ شریعتی ، خ امام ،بازار11:40صبح1هماشهر - ُکران
عزت آباد-ایزد آباد 

ُخسروانی
ایزدآباد، قاسم آباد، خسروانی، عزت آباد، امامزاده علی، بلوار سید جمال 11:40صبح1

آگهي استعالم  عمومي )نوبت اول(
 شمــاره  401/10/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

» چکاپ قلبی و عروقی  پرسنل کارفرما طبق نظر پزشک طب کار«  
را از طريق برگزاري استعالم عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند 

جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل 

ارزيابي كيفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  

دانلود نمايند . 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز  يکشنبه مــورخ 1401/08/15 در محــل دفتركميسيون معـامالت 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول 

و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

ل (
 او

ت 
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ن ) 
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ی 
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ده 
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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 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 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 مزایده عمومی
 اجــاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 



4
شماره 716
11آبان1401 شهر

سرهنگ مرتضی امیرسبتکی گفت: در پی وقوع چندین مورد سرقت سیم و کابل و قطعات 
ترانس برق در چند نقطه از شهر و مناطق روستایی، ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات 
تخصصی و بررسی های میدانی 4 متهم دخیل در این سرقت ها را شناسایی و آنان را طی یک 
چند 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 ضمن معرفی دو مالخر مرتبط با خود 
به 42 فقره سرقت سرقت سیم و کابل و قطعات ترانس برق اعتراف کردند.   

کشف۴۲فقره
سرقتکابلو

قطعات
ترانسبرق

خسارتبیمهشدگانسرمازدگیباغاتباتاخیرپرداختمیشودخسارتبیمهشدگانسرمازدگیباغاتباتاخیرپرداختمیشود
معاون خدمات بیمه ای کشاورزی بانک کشاورزی کرمان دربارۀ علت تاخیر در پرداخت جبران خسارات ناشی از سرمازدگی 
گفت: »بازدیدها برای برآورد میزان خسارت های امسال از باغات خسارت دیده استان کرمان انجام شده و در این زمینه 
عملیات پایش و ارزیابی طی دوره ای انجام می گیرد تا خسارت ها به صورت دقیق و بر اساس منابع علمی انجام گیرد و نتایج 
آن در سامانه ای بارگذاری می شود«. جواد احمدزاده  فرسنگی افزود: »اکنون در مراحل پایانی عملیات و تایید مجوزها برای 
برآورد و دسته بندی خسارت ها هستیم که در صورت تکمیل، پرونده برای جبران خسارت ها به تهران ارسال و غرامت پرداخت 

می شود«.

خبــر

شهر،  مناطق  برخی  در  زباله  مخازن  وجود 
چهره ی بسیار نازیبایی را ایجاد کرده بود. عالوه 
بر سرازیر شدن شیرابه ها، پخش شدن زباله ها در 
اطراف مخازن، وجود کودکانی بود که تا کمر در 
این مخازن خم می شدند و به دنبال زباله های قابل 
بازیافت بودند. بنابراین تصمیم شهرداری بر این 
شد که مخازن از سطح شهر، جمع آوری شوند. 
بنرهایی  نصب  علیرغم  که  پسندیده ای  اقدام 
در  زباله  گذاشتن  بیرون  از  که  توسط شهرداری 
زمانی غیر از زمان تعیین شده خودداری شود، باز 
شاهد انباشت پالستیک زباله هایی توسط برخی 
گذاشتن  بیرون  از  که  هستیم  همشهریانی  از 
و  مانده اند،  جا  شده  تعیین  ساعت  سر  زباله ها 
باید  برای حفظ حقوق شهروندی  که  دانند  نمی 
تا نوبت بعدی جمع آوری زباله صبر و زباله ها را 

سرکوچه ها نگذارند. 
تفکیک زباله باید جدی تر اجرا شود

 این نکته را باید مورد توجه قرار داد که با توجه 
در  روزبه روز  شهری  مناطق  جمعیت  که  این  به 
حال افزایش است و نتیجه اش تولید مقدار زیاد 
زباله های شهری که بزرگترین گروه پسماند ها را 
تشکیل می دهند، بنابراین آلودگی محیط زیست 
انسان ها  گرفتن سالمت  قرار  معرض خطر  در  و 
را در پی دارد. در حال حاضر  زنده  و موجودات 
برابر تجزیه آن ها دارد.  تولید زباله سرعتی چند 
اگر مدیریت زباله ها به درستی انجام نشود از بین 
رفتن منابع طبیعی، آلودگی محیط زیست، شیوع 
انواع بیماری ها و عفونت ها و مرگ موجودات زنده 
بود.  خواهد  زباله  روزافزون  تولید  پیامدهای  از 
و  دولت  وظیفه  صرفاً  زباله ها  کنترل  و  مدیریت 
شهرداری ها نیست و مردم عادی نیز نقش مهم 
و موثری در این زمینه دارند، در نتیجه آگاهی از 
مدیریت پسماند و شناخت انواع زباله ها و چگونگی 
کاهش میزان زباله از جمله موضوعاتی ست که هر 
کاهش  بنابراین  باشد.  مطلع  آن  از  باید  شهروند 
زباله  مناسب  دفع  نهایت  در  و  تفکیک  تولید، 

می تواند کمک شایانی داشته باشد.
زیر ساخت ها را باید آماده کرد

نظر یک کارشناس و برنامه ریز شهری را در این 
رابطه جویا شدیم. صالحه حسینی در پاسخ گفت: 
»زباله گردی  پدیده ای است که طی چند سال 
اخیر بیش از پیش در سطح شهر ها دیده می شود 
کمر  تا  که  می بیند  را  افرادی  انسان  گاهی  و 
درمخزن  زباله خم شده اند وانسان از دیدن این 
صحنه ها متاثر می گردد. و اما این پدیده از کجا 

نشات می گیرد و برای کاهش آن چه باید کرد؟ 
به  که  افرادی  این  از  کمی  بسیار  درصد  شاید 
فقیری  بسیار  افراد  هستند  مشغول  گردی  زباله 
انجام  را  اقدام  این  ناچاری  روی  از  که  باشند 
می دهند و متاسفانه بخش زیادی از این افراد به 
نوعی در قالب یک کار سازماندهی شده در این 
نبود اشتغال مناسب  حوزه فعالیت می کنند. که 
و وضعیت اقتصادی در این پدیده بی تاثیر نیست. 
البته نبود زیر ساخت های الزم در مدیریت پسماند 
نموده  فراهم  گردی  زباله  پدیده  برای  را  زمینه 
غیراصولی  جایگزین  متاسفانه  زباله گردی  است. 
بخشی از مراحل مدیریت پسماند یعنی تفکیک 
کم  کم  متاسفانه  زباله گردی  است.  مبدا شده  از 
به یک چالش بهداشتی و معضل اجتماعی تبدیل 

می شود.
در گذشته زباله ها از درب منزل راس ساعت 9 
زباله،  با آمدن سطل های  اما  جمع آوری می شد 
و  پا گذاشته   زیر  را  قانون  این  افراد  از  بسیاری 
هر زمان که از کنار مخازن زباله رد می شویم آنها 
یکباره  آوری   اما جمع  می بینیم   زباله  از  پر  را 
مخازن زباله به نوعی باعث سردر گمی شهروندان 
شده است. و در سطح شهر خصوصا مجتمع های 
حتی  می بینیم  هنوز  را  زباله ها  تجمع  آپارتمانی 
با اینکه مخزن جمع آوری شده است و هچنین 
اتومبیل  عقب  صندوق  روی  بر  زباله  گذاشتن 
پدیده ای جدید است که هر روز در سطح شهر 

شاهد آن هستیم .

و  فرهنگی  کار  باید  که  است  این  قدم  اولین 
کنیم.  شروع  را  مبدا  از  زباله  تفکیک  آموزش 
تولید  میزان  خانواده ها  آموزش  با  باید  همچنین 
زباله را  کم کنیم. متاسفانه هم اکنون میزان تولید 

زباله در ایران بسیار باال هست.
باعث  دنیا  در  زباله  صنعت  باالی  مالی  گردش 
با  که  است.  شده  حوزه  این  در  مافیا  حضور 
همکاری بین شهرداری و نیروی انتظامی می توان 
مواد  و  ضایعات  این  محلی  آوری  جمع  پاتوق 
برد.  بین  از  را  مافیا  این  و  شناسایی  را  بازیافتی 
همچنین باید برای تفکیک زباله از مبدا بسته های 
تشویقی و تخفیف های عوارضی را در نظر گرفت 
تا مردم در این زمینه تشویق و با انگیزه بیشتری 
و  کارگاه ها  توسعه  دهند.   انجام  را  تفکیک  کار 
و  کود  به  زباله  تبدیل  و  کمپوست  کارخانجات 

دیگر فرآورده های آن. «
مخازن زباله، معضل بودند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان هم 
درصدد این کار برآمده و نظر رضایی، مدیر این 
و  زباله  مخازن  آوری  جمع  با  رابطه  در  سازمان 
اینکه آیا جایگزینی برای این مخازن وجود دارد 

یا خیر، چنین است: 
»نیاز به مخازن زباله دیگر در شهر نیست. چرا 
بعد،  به  شب   9 ساعت  از  هفته  در  روز  سه  که 
منازل شهروندان  مقابل  زباله هایی که  پالستیک 
اگر  و  می شوند.  آوری  جمع  شده  گذاشته 
شهروندان به این اصل پایبند باشند دیگر نیازی به 
مخزن زباله نخواهد بود.چرا که وجود این مخازن 
تبدیل به یک معضل شده بود. وجود این مخازن 
برای خود مردم هم  تبدیل به معضلی شده بود، 
عالوه بر بوی نامطبوعی که اطراف این مخازن به 
وجود  و  شیرابه ها  سرازیر شدن  می رسید،  مشام 
حشرات و حیوانات موذی  و سگ و گربه ها هم 
آزاردهنده بود و حتا پاتوقی برای زباله گردها هم 
بود. پالستیک زباله ها را پاره می کردند و کل زباله 
روی زمین پخش می شد که هم زحمت نیروهای 
این  چرخ  هم  و  می کرد  دوچندان  را  شهرداری 

مخزن ها خراب و هم چهره ی بسیار ناپسندی را 
ایجاد کرده بود. بنابراین تصمیم به جمع آوری این 
مخازن از سطح شهر گرفته شد و مردم می باید 
زباله های خود را در روز و ساعات مشخص بیرون 
موظف  شهرداری  نیروهای  و  بگذارند  منزل  از 
هستند که این زباله ها را جمع آوری کنند که در 
صورت جمع آوری نشدن می توانند با شماره 137 
در  تا  گزارش دهند  را  نظر  مورد  و محل  تماس 

اسرع وقت جمع آوری شوند.«
بنرهایی برای فرهنگ سازی

»البته  داد:  ادامه  شهرداری  پسماند  مدیریت   
جهت اطالع رسانی شهروندان بنرهایی در سطح 
شهر و جاهایی که محل انباشت زباله ها بود نصب 
زباله ای  هیچ  که  شود  فرهنگ سازی  تا  کردیم 
خارج از وقت اعالم شده جایی از شهر دیده نشوند. 
و تا 10 روز آینده باز اقداماتی جهت فرهنگ سازی 

بیشتر انجام خواهد شد.« 
راه اندازی کارخانه بازیافت زباله تا ماه های آینده 

در سیرجان
تاکنون  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رضایی 
سامان  یا  جمع آوری  برای  پیمانکاری  شهرداری 

دادن زباله های خشک در شهرستان داشته است؟ 
گفت: »بله قبل از این پیمانکاری برای جمع آوری 
پسماند خشک وجود داشت که متاسفانه به دلیل 
نبودن کارخانه در شهرستان و جمع آوری پسماند 
توسط دوره گردها، نتوانست پاسخ گوی هزینه های 
کرایه و تعمیر ماشین آالت، پرداخت حقوق نیروها، 
و حتا مبلغ قرارداد با  شهرداری و سایر هزینه ها را 
بپردازد، بنابراین این شرکت بسته شد. ولی اکنون 
داریم  نظر  در  زباله های خشک  برای  برنامه هایی 
و با راه اندازی کارخانه ای برای بازیافت زباله های 
خشک و راه اندازی طرح MRF هستیم که زمین 
مورد نظر آن، مشخص و تا مرحله ی ساخت سوله 
و اتاق نگهبان پیش رفته است که امیدواریم تا یک 
ماه آینده کار ساخت آن انجام و سپس مرحله ی 

جذب سرمایه گذار را خواهیم پیمود.  
زباله های  تفکیک  جهت  که  مدتی ست  البته 
گرفته  نظر  در  تفکیک  طرح  سطل های  خشک، 
شده که چندین مخزن مخصوص بنا به درخواست 
افراد یا موسسات و یا بنا به صالحدید  خودمان 
است  شده  گذاشته  شهر  از  منطقه  چندین  در 
که شهروندان می توانند در این مخازن زباله های 

در  حتا  یا  و  بگذارند  شده  تفکیک  را  خشک 
پالستیک زباله ی جداگانه درب منزل هم بگذارند 
این  اندازی  راه  با  که  شد  خواهند  آوری  جمع 
سامان  شهرستان  در  خشک  زباله های  کارخانه 

داده می شوند.«
خواهند  پلمپ  پسماند خشک  انبار  کارگاه های 

شد
محل  که  کارگاه هایی  با  رابطه  در  رضایی 
جمع آوری و انباشت زباله های خشک بود، افزود: 
انبار  محل  که  کارگاه هایی  به  قانون  اساس  »بر 
سه  مهلت  اماکن  طرف  از  بود،  خشک  پسماند 
روزه ای داده شده که صاحبان آن، این کارگاه ها را 
ببندند و اگر پس از این مهلت، کارگاهی باز ماند، 

این کارگاه پلمب خواهد شد.«  
داد:   1 ناحیه  ساکنین  به  را  نوید  این  رضایی 
به  موظف  پیمانکار   2 ناحیه  در  که  »مدتی ست 
تنظیف کلیه کوچه هایی که آسفالت و قابل رفت 
به  را  نوید  این  اما  است.  شده  هستند،  روب  و 
آینده  تا 20 روز  ناحیه 1 می دهیم که  ساکنین 
شاهد تنظیف کلیه کوچه های قابل ُرفت و روب 

در این ناحیه هم خواهیم بود.«
بازیافت زباله، ایجاد اشتغال، کاهش آلودگی

توجه به طبیعت به خصوص مناطق بکر و رعایت 
موارد و اصول بهداشتی جزو اقدامات اساسی جهت 
از مزیت های  یکی  حفظ محیط زیست می باشد 
اصلی بازیافت زباله، مربوط به کاهش محیط های 
آلوده به زباله می باشد. وقتی عملیات بازیافت زباله 
خواهند  آلوده  کمتری  محل های  بگیرد،  صورت 
منابع  به  نیاز  زباله  بازیافت  براین،   عالوه  شد. 
انسانی دارد. در نتیجه باعث می شود که بسیاری 
از افراد بتوانند در این حوزه مشغول به کار شده 
و باعث گسترش مشاغل و کسب درآمد می شود. 
که  دارد  کارشناسی  و  ریزی  برنامه  به  نیاز  البته 
و  دوره گرد  ماشین های  توسط  باز  زباله  تفکیک 
از  بلکه زباله ها  مواردی مشابه این صورت نگیرد 
درب منازل تفکیک و تحویل نیروهای شهرداری 

داده و از آنجا راهی کارخانه شوند.

نتیجهیاقدامشهرداریبهجمعآوریمخازنزبالهازسطحشهر:

به امید ساماندهی زباله ها 
      لیال گلزاری

  عکس: سید محسن فروزنده
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با توجه به شروع فصل پاییز و بازگشایـی مدارس و مراکز آموزشی،  استقبال شهروندان نسبت به حمل ونقل عمومی رشد بسزایـی داشته است .در همین 

خصوص جهت رفاه حال همشهریان گرامی سازمان مدیریت حمل ونقل جهت رفع نواقص سیستم گرمایشی اتوبوس های درون شهــری از ابتدای 

مهر ماه اقدام نموده است و جهت اطالع رسانی بیشتر جدول زمانبندی ناوگان خط واحد در شش ماهه دوم سال جاری حضور شهروندان اعالم می گردد .

جــدول سرویــس دهـــی ناوگــان خـــط واحـــد سازمـــان مدیریــت حمــل ونقــل  بــار و مسافـــر شهـــرداری سیرجــــان ) نیمســـال دوم 1401  (
تعداد مسیر خدمات رسانی

مسیر حرکت اتوبوسساعت حرکت اتوبوس ازپارک سوارساعت حرکت اتوبوس از مسیرشیفتاتوبوس

چهار راه سید جمال الدین اسد آبادی - بلوار صادقی - کمربندی شاهد12:2010:3009:0007:5007:0012:4010:4509:1508:1007:15صبح1بلوار قاآنی - صادقی
18:0017:0016:0015:0018:3017:2016:2015:20عصر1

دانشگاه پردیس، بلوار هجرت ، چهار راه مهدیه ، پارک سوار11:3010:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:5011:1010:1009:1008:10صبح 2شهرک مهر 
17:3016:3015:0018:4017:1515:45عصر1

دانشگاه پیام نور، بلوار صادقی  ، پارک سوار11:1510:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:4511:0010:1509:1508:1507:45صبح 2رزمندگان - مشتاق
17:3016:4015:0018:4017:1516:15عصر1

بلوار حمزه سیدالشهدا، بلوار صفار زاده ، پارک سوار11:3010:3009:3008:3008:0007:3007:0012:3011:4511:0010:1509:1508:1507:45صبح 2مکی آباد
17:3016:3015:1518:4017:1516:15عصر1

کمربندی ، خ ابوریحان ، پارک سوار 11:1510:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:5011:0010:1509:1508:1507:45صبح 2آباده
18:0017:0016:0015:0018:4017:4516:4515:45عصر1

شهرک سمنگان

خرم آباد

بلوار شیخ فضل اهلل ، میدان سنایی ، میدان شهرداری ،  پارک سوار11:1510:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:4511:0010:1509:1508:1507:45صبح 2
18:0017:0016:0015:0018:4017:4516:4515:45عصر1

پلیس راه ، بلوار مالک اشتر  ، پارک سوار 11:1510:3009:3008:3008:0007:3007:0012:4511:4511:0010:1509:1508:1507:45صبح 1الغدیر
17:3016:3015:3018:4017:1516:15عصر1

شهرک ثاراهلل 
 سی بی جی

کمربندی ، شهرک سمنگان  ، میدان شهرداری ،  پارک سوار1008:3007:0012:4509:4508:15صبح 1
17:3016:1515:1518:4017:1516:00عصر1

شهرک ابوالفضل 
دهیادگار

شهرک آب ، دهیادگار ،پل دفاع مقدس ، خ غفاری ، پارک سوار 11:0010:0009:0008:001210:4509:4508:45صبح 1

اصناف -عباسپور 
وحید

  بلوار عباسپور ، چهار راه موحدی ، پارک سوار9811:4508:45صبح1

اکبرآباد، سلیمانیه ، پلیس راه ، بلوار سید جمال ،چهار راه موحدی ،پارک سوار811:40صبح 1اکبر آباد- سلیمانیه 

فخرآباد- شریف آباد  
حجت آباد

باسفهرجان - کمربندی شاهد ،خ ابوریحان ،پارک سوار811:40صبح1

کهن شهر ، پلیس راه ،بلوار سید جمال ،پارک سوار 811:40صبح 1بلورد - کهن شهر

حسن آباد ،میدان کشتی ،خ شریعتی ، خ امام ،بازار11:40صبح1هماشهر - ُکران
عزت آباد-ایزد آباد 

ُخسروانی
ایزدآباد، قاسم آباد، خسروانی، عزت آباد، امامزاده علی، بلوار سید جمال 11:40صبح1

آگهي استعالم  عمومي )نوبت اول(
 شمــاره  401/10/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

» چکاپ قلبی و عروقی  پرسنل کارفرما طبق نظر پزشک طب کار«  
را از طريق برگزاري استعالم عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند 

جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل 

ارزيابي كيفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  

دانلود نمايند . 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز  يکشنبه مــورخ 1401/08/15 در محــل دفتركميسيون معـامالت 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول 

و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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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 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 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 مزایده عمومی
 اجــاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2
 0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

ئی ا خد

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

09135320842-09132794372

از  یک منشی خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر  فروش کولرهای گازی و 

جاروی مرکزی 
  دعوت به عمل می آید:

0913   945   4731   
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م موسسـه اعتبـاری نــور استـان کرمان در نظر دارد یک واحد 
آپارتمان واقع در بلوار دکتر صادقی طبقه فوقانی شعبه 

دکتر صادقی سیرجان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

پالک ثبتی/بخشآدرسنوع سند مالکیتعنوان ملک/پروژه

آپارتمان مسکونی
 واقع در سیرجان

در شرف صدور
 سند تک برگی

بلوار دکتر صادقی، صادقی 19
جنب پاساژ کندو، طبقه فوقانی  

شعبه دکتر صادقی

678/44
بخش 35 کرمان

نوع تصرفنوع واگذاریقیمت پایه مزایدهمتراژ

1-نقدی27/000/000/000ریال135/67
2-اجاره به شرط تملیک)حداقل 50 درصد نقد و الباقی اقساط 
حداکثر 60 ماهه با احتساب حداکثر نرخ سود شورای پول و اعتبار(

تخلیه

توضیحات ملک

1-ملک مورد مزایده با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها در طبقه اول شعبه دکتر صادقی سیرجان واقع و 
دارای پایانکار با شماره 2781 مورخ 1380/02/06می باشد        2- ملک با وضعیت موجود و بدون تجهیزات و منصوبات موجود در آن واگذار می گردد.

 3- پیشنهاد خرید نقدی، مشمول 10 درصد تخفیف در قیمت پایه مزایده می باشد.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 8035 3243 - 034 آقای صباغ تماس حاصل نمایند
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:00 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 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 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  ( 
500109872000013  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ، تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد که متولی بیمه  کشاورزان ساکن و 

غیرساکن در روستا ، جوانان باالی ۱۸ سال ، دانشجویان ، ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی، رانندگان ، شاغالن حوزه های صنایع دستی، زنبورداری، زنان خانه دار و... است. بنابراین افرادی که مشمول قانون کار نبوده و دسترسی به بیمه تامین 

اجتماعی ندارند و یا توانایی و تمکن مالی برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی را نداشته باشند، می توانند از خدمات این صندوق استفاده نمایند.

  مزیت های این صندوق: 
1-ارزان بودن بیمه2- دولتی بودن این بیمه3- پرداخت دو برابری حق بیمه ای که شخص می پردازد ، توسط دولت  .

4- اخذ »مستمری پیری« ، »مستمری ازکار افتادگی« و »مستمری برای بازماندگان پس از فوت«5- قابلیت نقل و انتقال سوابق بیمه ای.

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به میدان امام حسین ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی اتحادیه شرکت های تعاونی تولید و یا هر کدام از 

شرکت های تعاونی تولید مناطق مختلف مراجعه و از مزایای این بیمه استفاده نمایند. شماره تماس : 09382948799 و 03442200003 داخلی 2

13 آبان ماه امسال متقارن شده است با شهادت مظلومانه؛
 دانـش آموز شهیــد علی اصغـر لری گوئینی

فرارسیدن یوم اهلل 13 آبان را گرامی داشتــه و یاد و خاطره شهدای
 دانش آموز سنگر اسالم و انقالب را زنده نگه می داریم.

آگهــی تجدیــد مزایـــده 

شمـــاره  1401/004/م.ز
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛ » تجهیــزات کارخانــه یــخ مطابـــق جــدول ذیــل« خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. 
لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و 
مزایده دانلود نمایند .)متقاضیانی  که قصد شرکت در مزایده را دارند، درخواست خود مبنی بر تحویل اسناد که در آن موضوع و شماره مزایده به صورت 
0 )آقای هاشمــی پور(  9 1 2 9 5 4 1 5 2 2 دقیق قید شده است، را طی نامه رسمی از طریق واتس آپ برای نماینده این شرکت با شماره تماس 

ارسال نموده و متعاقباً اسناد شرکت در مزایده  مذکور برای ایشان ارسال خواهد گردید.(
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 500.000.000 ریال 

مهلت تحویل پاکات: روز سه شنبه مورخ 1401/08/24 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، 
پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانه-آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز شنبه مورخ1401/08/14 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان 
بالمانع می باشد.محل بازدید : کیلومتر 40 جاده سیرجان –شیراز،نرسیده به پاسگاه خیرآباد ،محل احداث کترینگ صنعتی شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه 

قیمت کارشناسیمقدار تقریبی به کیلوگرمشرح  کاالردیف
)ریال(

3/0005/100/000/000لوله های مسی سیستم تبرید کارخانه یخ سازی1

7/000770/000/000مخزن وقالب های یخ کارخانه یخ سازی2

شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
2-شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه اقالم مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید کسب اطالعات فنی با شماره 5322  956  0913 آقای مهندس محیاپور تماس حاصل نمایند.

* جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 4328  4142 -034 تماس حاصل نمایید.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

آگهی شناسایی  فرد واجد شرایط
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سیرجان در نظر دارد 

ساخت و تجهیز یک واحد کارواش و یک واحد  
سرویس های دوره ای خودرو  

را در سایت دانشگاه بر بلوار ، به فرد واجد شرایط  
به صورت  مشارکت واگذار نماید که در ازاء ساخت 
فرد   استفاده  و  تصرف  تحت  معلوم  مدت  به   ، آن 
می توانند  مندان  عالقه  گیرد  قرار  شرایط   واجد 
واحد  عمرانی  و  فنی  دفتر  به  را  خود  پیشنهادات 
با شماره  یا  نمایند.  تحویل  تا تاریخ 1401/08/18  

0تماس حاصل نمایند. 9 1 3 3 4 5 5 8 1 5 تلفن 

از دفتر اسناد رسمی شماره 14 سیرجان  ارائه دو برگ استشهادیه  با  آقای علی پورمند 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  13  فرعی  از 5088 اصلی واقع در بخش 
36  کرمان بنام آقای علی پورمند   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: 1400963 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمود مومنی زاده با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  16107  فرعی  از 5087 اصلی واقع در 
بخش 36  کرمان بنام آقای محمود مومنی زاده 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: 1402821 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای روح اله برزه کار  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  510  فرعی  از 4711 اصلی واقع در بخش 
36  کرمان بنام آقای روح اله برزه کار  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: 1402822 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای روح اله برزه کار  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  3704  فرعی  از 2310 اصلی واقع در بخش 
35  کرمان بنام آقای روح اله برزه کار  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: 1402823 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محمود مفیدی برابر وکالت26835 – 1401/08/03 دفتر 153 سیرجان از ناصر اسدی  
با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک  1194  فرعی  از 2312 اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام 
آقای  ناصر اسدی   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: 1402926 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای احمد ارجمند  قهستانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  2144  فرعی  از 6518 اصلی واقع 
در بخش 37  کرمان بنام آقای احمد ارجمند   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: 1402930 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای یزدان رضا وندی نیک برابر وکالت 47473 – 1397/11/23 دفتر 210 سیرجان از یحیی 
نصرت ابادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک  11  فرعی  از 1686 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام 
آقای یحیی نصرت آبادی 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: 1400965 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آگهی فراخوان مناقصه 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 2001092962000026  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 1401/08/11  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/08/19 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز سه شنبه تاریخ 1401/09/01                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/02 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/08/24

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



ویترین آخر

مجلس  در  آباد  بستان  مردم  مجلس نماینده  در  آباد  بستان  مردم  نماینده  عصرایران:  عصرایران:    
شورای اسالمی گفت: االن کسب و کارها آسیب جدی شورای اسالمی گفت: االن کسب و کارها آسیب جدی 
ویژه  به  استارتآپ ها  بنیان،  دانش  اند. شرکت های  ویژه دیده  به  استارتآپ ها  بنیان،  دانش  اند. شرکت های  دیده 
آنهایی که حجم شان کوچک است به شدت آسیب دیده آنهایی که حجم شان کوچک است به شدت آسیب دیده 
مهاجرت  آستانه  در  و  اند  داده  انجام  نیرو  تعدیل  مهاجرت اند؛  آستانه  در  و  اند  داده  انجام  نیرو  تعدیل  اند؛ 
هستند. ما کلی سرمایه گذاری در کشور برای این کسب هستند. ما کلی سرمایه گذاری در کشور برای این کسب 
وکارها انجام داده ایم، اینها پیشران های پیشرفت کشور وکارها انجام داده ایم، اینها پیشران های پیشرفت کشور 
در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد هستند و به همین در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد هستند و به همین 

راحتی از دست می روند.راحتی از دست می روند.
 وی با بیان اینکه فیلترینگ حتی در این شرایط قابل  وی با بیان اینکه فیلترینگ حتی در این شرایط قابل 
از  نگرانی  فیلترینگ  از  هدف  اگر  گفت:  نیست؛  از دفاع  نگرانی  فیلترینگ  از  هدف  اگر  گفت:  نیست؛  دفاع 
مسائل امنیتی است که در حال حاضر با همین شرایط مسائل امنیتی است که در حال حاضر با همین شرایط 
این  و  می شود  منعکس  اخبار  و  تصاویر  همه  این فیلترینگ  و  می شود  منعکس  اخبار  و  تصاویر  همه  فیلترینگ 

فقط اذیت کردن کسب وکارها و مردم است.فقط اذیت کردن کسب وکارها و مردم است.
این  مجازی  فضای  عالی  شورای  گفت:  قزلجه  نوری  این   مجازی  فضای  عالی  شورای  گفت:  قزلجه  نوری   
این  اسم  شاید  داشت.  فیلترینگ  برای  را  این اختیارات  اسم  شاید  داشت.  فیلترینگ  برای  را  اختیارات 
است  داده  انجام  مجازی  فضای  عالی  شورای  که  است کاری  داده  انجام  مجازی  فضای  عالی  شورای  که  کاری 
نیز  قانون  نیز   قانون   1010 از  آن  اهمیت  ولی  نباشد  از قانونگذاری  آن  اهمیت  ولی  نباشد  قانونگذاری 
قوانین مجلس،  از  و در عمل خیلی مهمتر  است  قوانین مجلس، بیشتر  از  و در عمل خیلی مهمتر  است  بیشتر 
قانون وضع می کند و اتفاقا سریعتر از قوانین مجلس نیز قانون وضع می کند و اتفاقا سریعتر از قوانین مجلس نیز 

اجرایی می شود.اجرایی می شود.
 وی تصریح کرد: امیدواریم حاکمیت این مسیر را برای  وی تصریح کرد: امیدواریم حاکمیت این مسیر را برای 
اطالعات  آزاد  و گردش  و متوسط  وکارهای خرد  اطالعات کسب  آزاد  و گردش  و متوسط  وکارهای خرد  کسب 
در جامعه نبندند. برخی، راهکار طبقاتی کردن اینترنت در جامعه نبندند. برخی، راهکار طبقاتی کردن اینترنت 
کاری  هم  کردن  طبقاتی  این  که  می کنند  مطرح  کاری را  هم  کردن  طبقاتی  این  که  می کنند  مطرح  را 
نامطلوب و آثار بدی را در جامعه می گذارد. نوری قزلجه نامطلوب و آثار بدی را در جامعه می گذارد. نوری قزلجه 
پس  است  تکنولوژی  اینجا  بحث  مبنای  چون  پس گفت:  است  تکنولوژی  اینجا  بحث  مبنای  چون  گفت: 
ممنوعیت ها جواب نمی دهد. ما می گوییم نه خودتان و ممنوعیت ها جواب نمی دهد. ما می گوییم نه خودتان و 
نه ملت را اذیت کنید چرا که اینجا بحث تکنولوژی است نه ملت را اذیت کنید چرا که اینجا بحث تکنولوژی است 
و در تکنولوژی هر روز یک ابداع جدیدی اتفاق می افتد و در تکنولوژی هر روز یک ابداع جدیدی اتفاق می افتد 

که سریعا همه اینها را پشت سر می گذارد.که سریعا همه اینها را پشت سر می گذارد.
آثار  اینکه  بیان  با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  آثار عضو  اینکه  بیان  با  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
سوء این فیلترینگ در اقتصاد کشور قابل مشاهده است سوء این فیلترینگ در اقتصاد کشور قابل مشاهده است 
گفت: اینگونه رفتار کردن با مردم درست نیست. اینکه گفت: اینگونه رفتار کردن با مردم درست نیست. اینکه 
بخواهیم مدام به مردم بگوییم فالن کار را انجام دهید یا بخواهیم مدام به مردم بگوییم فالن کار را انجام دهید یا 
فالن کار را انجام ندهید یا درفالن پلتفرم بروید و نروید فالن کار را انجام ندهید یا درفالن پلتفرم بروید و نروید 
داشته  گذاری  سیاست  می توانیم  نیست.  آنها  شان  داشته در  گذاری  سیاست  می توانیم  نیست.  آنها  شان  در 
آن  در  نیز  ملی  منافع  که  حاکمیت  اهداف  که  آن باشیم  در  نیز  ملی  منافع  که  حاکمیت  اهداف  که  باشیم 
است پیش برود ولی به این شکل اولیه جواب نمی دهد.است پیش برود ولی به این شکل اولیه جواب نمی دهد.

       گوناگون

مجلس،  در  میانه  مردم  مجلس، نماینده  در  میانه  مردم  نماینده 
انتظار  انقالبی  دولت  از  مردم  انتظار گفت:  انقالبی  دولت  از  مردم  گفت: 
داشتند بتوانند مانند سایر کشورها به داشتند بتوانند مانند سایر کشورها به 
خودروهای مجهز و دارای استاندارد روز خودروهای مجهز و دارای استاندارد روز 
دنیا دسترسی داشته باشند، چرا ملت دنیا دسترسی داشته باشند، چرا ملت 
ما باید مجبور باشد از ارابه های مرگ ما باید مجبور باشد از ارابه های مرگ 

استفاده کند.استفاده کند.
خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  خبرآنالین، به  خبرگزاری  گزارش  به 
با  موافقت  در  حسینی  مرتضی  با سید  موافقت  در  حسینی  مرتضی  سید 
صمت،  وزیر  امین  فاطمی  صمت، استیضاح  وزیر  امین  فاطمی  استیضاح 
گفت: با گذشت گفت: با گذشت 33 ماه امروز استیضاح  ماه امروز استیضاح 
کنندگان به عنوان بهتر شدن شرایط و کنندگان به عنوان بهتر شدن شرایط و 
بهبود وضعیت صنعت، معدن و تجارت بهبود وضعیت صنعت، معدن و تجارت 
از  الزم  اصالحات  و  تغییرات  انجام  از و  الزم  اصالحات  و  تغییرات  انجام  و 
پیگیری استیضاح صرفه نظر نکرده اند پیگیری استیضاح صرفه نظر نکرده اند 
و مهلتی به دولت داده اند اما متاسفانه و مهلتی به دولت داده اند اما متاسفانه 
آقای وزیر و دولت محترم به وعده های آقای وزیر و دولت محترم به وعده های 

خود عمل نکرد.خود عمل نکرد.
وی افزود: آقای رئیس جمهور مردم وی افزود: آقای رئیس جمهور مردم 
و نمایندگان امید زیادی به دولت شما و نمایندگان امید زیادی به دولت شما 
داشتند و خصوصا در بحث تنظیم بازار داشتند و خصوصا در بحث تنظیم بازار 
نگاه ویژه ای به دولت بود، همچنین در نگاه ویژه ای به دولت بود، همچنین در 
بخش کنترل قیمت ها و سر و سامان بخش کنترل قیمت ها و سر و سامان 
زیادی  امید  به معادن و خودرو  زیادی دادن  امید  به معادن و خودرو  دادن 
به دولت داشتند و انتظار داشتند تولید به دولت داشتند و انتظار داشتند تولید 
در بخش های مختلف با افزایش کمی در بخش های مختلف با افزایش کمی 
و کیفی روبه رو شود و موانع موجود و کیفی روبه رو شود و موانع موجود 
ولی  شود  برداشته  آن  پای  پیش  ولی از  شود  برداشته  آن  پای  پیش  از 
تنها  نه  گفت  باید  تاسف  و  تلخی  تنها با  نه  گفت  باید  تاسف  و  تلخی  با 
در  توجهی  قابل  و  چشمگیر  در حرکت  توجهی  قابل  و  چشمگیر  حرکت 
به  کار  بلکه  نشد  مشاهده  زمینه  به این  کار  بلکه  نشد  مشاهده  زمینه  این 
جایی رسید که عده ای از کارآفرینان جایی رسید که عده ای از کارآفرینان 
و تولیدکنندگان راه خروج از کشور را و تولیدکنندگان راه خروج از کشور را 

در پیش گرفتند.در پیش گرفتند.
با  خود  صحبت های  ادامه  در  با وی  خود  صحبت های  ادامه  در  وی 
در  معدن  بخش  مشکالت  به  در اشاره  معدن  بخش  مشکالت  به  اشاره 
نیز  معادن  از  بسیاری  گفت:  نیز کشور،  معادن  از  بسیاری  گفت:  کشور، 
بهره  برای  الزم  تجهیزات  آنکه  بهره ضمن  برای  الزم  تجهیزات  آنکه  ضمن 
برداری را ندارند با کمبود نیروی انسانی برداری را ندارند با کمبود نیروی انسانی 
نیز مواجه اند، همچنین خام فروشی و نیز مواجه اند، همچنین خام فروشی و 
عدم فرآوری همچنان در اغلب معادن عدم فرآوری همچنان در اغلب معادن 
کارنامه  مرور  و  است  جاری  و  کارنامه ساری  مرور  و  است  جاری  و  ساری 
آقای وزیر صمت نشان می دهد که وی آقای وزیر صمت نشان می دهد که وی 
به هیچ یک از وعده هایی که در زمان به هیچ یک از وعده هایی که در زمان 
رأی اعتماد داده است عمل نکرده است، رأی اعتماد داده است عمل نکرده است، 
وعده هایی مانند کم اثر کردن تحریم ها، وعده هایی مانند کم اثر کردن تحریم ها، 
حذف امضاهای طالیی، تامین مصالح حذف امضاهای طالیی، تامین مصالح 
ساختمانی، تنوع بخشی به شرکت های ساختمانی، تنوع بخشی به شرکت های 
خودروسازی، افزایش تولید و باالبردن خودروسازی، افزایش تولید و باالبردن 
کیفیت خودرو و رقابتی شدن بازار از کیفیت خودرو و رقابتی شدن بازار از 

جمله وعده های عملی نشده است.جمله وعده های عملی نشده است.
نماینده مردم میانه در مجلس خطاب نماینده مردم میانه در مجلس خطاب 
به فاطمی امین، تصریح کرد: شما در به فاطمی امین، تصریح کرد: شما در 
این این 1414 ماه عالوه بر اینکه نتوانستید بر  ماه عالوه بر اینکه نتوانستید بر 
مافیای خودروسازی غلبه کنید بلکه در مافیای خودروسازی غلبه کنید بلکه در 
شکم این مافیا هضم و در جهت منافع شکم این مافیا هضم و در جهت منافع 
از  بعد  مردم  و  کردید  حرکت  از آن ها  بعد  مردم  و  کردید  حرکت  آن ها 
سال ها نارضایتی از صنعت خودروسازی سال ها نارضایتی از صنعت خودروسازی 
و کیفیت پایین آن ها از دولت انقالبی و کیفیت پایین آن ها از دولت انقالبی 
انتظار داشتند بتوانند مانند مردم سایر انتظار داشتند بتوانند مانند مردم سایر 
کشورها به خودروهای مجهز و دارای کشورها به خودروهای مجهز و دارای 
داشته  دسترسی  دنیا  روز  داشته استاندارد  دسترسی  دنیا  روز  استاندارد 
ماشین  یک  داشتن  حسرت  و  ماشین باشند  یک  داشتن  حسرت  و  باشند 

خوب را به گور نبرند.خوب را به گور نبرند.
وی با تاکید بر لزوم برخورد با فساد وی با تاکید بر لزوم برخورد با فساد 
در صنعت، گفت: اگر در بخش برخورد در صنعت، گفت: اگر در بخش برخورد 

با فساد که عمده ترین آن در وزارت با فساد که عمده ترین آن در وزارت 
باندهای  بردن  بین  از  و  است  باندهای صمت  بردن  بین  از  و  است  صمت 
نکنیم  جدی  اقدام  خوار  المال  نکنیم بیت  جدی  اقدام  خوار  المال  بیت 
نخواهیم  موفق  نیز  بخش ها  سایر  نخواهیم در  موفق  نیز  بخش ها  سایر  در 
بارها عرض کردم ما سال ها  بارها عرض کردم ما سال ها شد، من  شد، من 
است که مافیاهایی را در کشور داریم، است که مافیاهایی را در کشور داریم، 
مافیای خودروسازی که هر دولتی را در مافیای خودروسازی که هر دولتی را در 
شکم خود حذف می کند و کدامیک از شکم خود حذف می کند و کدامیک از 
نماینده ها و شهروندان و کدام یک از نماینده ها و شهروندان و کدام یک از 
آحاد ملت از این صنعت راضی است، آحاد ملت از این صنعت راضی است، 
اما چطور است که این دو خودروساز اما چطور است که این دو خودروساز 
در  را  کشور  تولیدات  تمام  در دولتی  را  کشور  تولیدات  تمام  دولتی 
انحصار گرفته اند و نمی گذارند واردات انحصار گرفته اند و نمی گذارند واردات 
انجام  سایر کشورها  در  که  انجام به شکلی  سایر کشورها  در  که  به شکلی 
صحیحی  و  آزاد  شکل  به  صحیحی می پذیرد  و  آزاد  شکل  به  می پذیرد 
صنعت  می گذارند  نه  و  شود  صنعت انجام  می گذارند  نه  و  شود  انجام 
رونق  کشور  در  دیگری  رونق خودروسازی  کشور  در  دیگری  خودروسازی 
بگیرد و چرا ملت ما باید مجبور باشد بگیرد و چرا ملت ما باید مجبور باشد 

از ارابه های مرگ استفاده کند.از ارابه های مرگ استفاده کند.
حسینی تصریح کرد: دومین مافیایی حسینی تصریح کرد: دومین مافیایی 
که در کشور همچنان به هیچ صراطی که در کشور همچنان به هیچ صراطی 
مستقیم نیست مافیای نظام بانکی است مستقیم نیست مافیای نظام بانکی است 
چرا که هیچ یک از مصوبات مجلس را چرا که هیچ یک از مصوبات مجلس را 
به درستی اجرا نمی کند و همچنان به درستی اجرا نمی کند و همچنان 
مبتال به ربا است و همچنان در بحث مبتال به ربا است و همچنان در بحث 
که  اشخاصی  و  کالن  تسهیالت  که ارائه  اشخاصی  و  کالن  تسهیالت  ارائه 
خودشان مایلند اقدام می کنند اما در خودشان مایلند اقدام می کنند اما در 
زوج های  برای  تسهیالت  ارائه  زوج های بحث  برای  تسهیالت  ارائه  بحث 
مافیای  و  می نمایند  کارشکنی  مافیای جوان  و  می نمایند  کارشکنی  جوان 
سومی که رهبر معظم انقالب نیز بارها سومی که رهبر معظم انقالب نیز بارها 
به آن اشاره کردند مافیای قاچاق کاال به آن اشاره کردند مافیای قاچاق کاال 

و واردات است.و واردات است.

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

دو تابلو با یک مفهموم...

با کندی اینترنت، ۹۰ درصد تورها سفرشان به ایران را لغو کرده اند
ایلنا:ایلنا: امیر پویان رفیعی شاد رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی،  امیر پویان رفیعی شاد رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، 
گردشگری و زیارتی استان تهران با اشاره به آنکه این روزها حال صنعت گردشگری گردشگری و زیارتی استان تهران با اشاره به آنکه این روزها حال صنعت گردشگری 
خوب نیست، از کندی اینترنت و تصویرسازی که این روزها از ایران در جهان می شود خوب نیست، از کندی اینترنت و تصویرسازی که این روزها از ایران در جهان می شود 
و تاثیر آن بر حوزه گردشگری سخن گفت و ادامه داد: بیش از و تاثیر آن بر حوزه گردشگری سخن گفت و ادامه داد: بیش از 9090 درصد تورهای  درصد تورهای 
ورودی کنسل شدند و شاهد رکود در گردشگری داخلی، خروجی و تورهای ورودی ورودی کنسل شدند و شاهد رکود در گردشگری داخلی، خروجی و تورهای ورودی 

هستیم.هستیم.

زوم

آقای فاطمی امین! چرا مردم باید ارابه مرگ سوار شوند؟
بهارنیوز:بهارنیوز: با وجود تشدید فیلترینگ، تعداد کاربران فعال توییتر فارسی  با وجود تشدید فیلترینگ، تعداد کاربران فعال توییتر فارسی 4646 درصد،  درصد، 
تعداد الیک تعداد الیک 183183 درصد و تعداد کل محتوا  درصد و تعداد کل محتوا 163163 درصد رشد داشته است. با وجود  درصد رشد داشته است. با وجود 
تشدید فیلترینگ از پایان شهریور ماه امسال و دسترسی سخت تر به شبکه های تشدید فیلترینگ از پایان شهریور ماه امسال و دسترسی سخت تر به شبکه های 
اجتماعی فیلتر شده مثل توییتر، تعداد کاربران فعال توییتر فارسی اجتماعی فیلتر شده مثل توییتر، تعداد کاربران فعال توییتر فارسی 4646 درصد رشد  درصد رشد 
پیدا کرده است. این موضوع در حالی است که تعداد کاربران فعال اینستاگرام در پیدا کرده است. این موضوع در حالی است که تعداد کاربران فعال اینستاگرام در 

همین بازه زمانی همین بازه زمانی 6969 درصد کاهش داشته است. درصد کاهش داشته است.

به گزارش اسکای، کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اوکراین از فیفا درخواست به گزارش اسکای، کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اوکراین از فیفا درخواست 
کرده تا ایران را از حضور در جام جهانی کرده تا ایران را از حضور در جام جهانی 20222022 محروم کند. زیرا ایران در حال  محروم کند. زیرا ایران در حال 
ارسال تسلیحات به روسیه است. در بخشی از بیانیه اتحادیه فوتبال اوکراین ارسال تسلیحات به روسیه است. در بخشی از بیانیه اتحادیه فوتبال اوکراین 
آمده است: »با توجه به قطعنامه آمده است: »با توجه به قطعنامه 22312231 شورای امنیت و ادعای دخالت ایران در  شورای امنیت و ادعای دخالت ایران در 
تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، ما از فیفا درخواست می کنیم که موضوع تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، ما از فیفا درخواست می کنیم که موضوع 

حذف تیم ملی ایران از جام جهانی حذف تیم ملی ایران از جام جهانی 20222022 را بررسی کند« را بررسی کند«

در تکنولوژی، 
ممنوعیت جواب نمی دهد

رشد 46 درصدی کاربران فعال توییتر فارسی با اعمال فیلترینگ

اقدام جدی اوکراین برای حذف ایران از جام جهانی!

روزنامه ایران: تا امروز هیچ معترضی کشته نشده!!
روزنامه ایران:روزنامه ایران: طی آشوب های اخیر در کشور، مدافعان امنیت حداقل  طی آشوب های اخیر در کشور، مدافعان امنیت حداقل 3۵3۵ شهید  شهید 
را تقدیم ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران کرده اند. اما کسی از طرف مقابل را تقدیم ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران کرده اند. اما کسی از طرف مقابل 
کشته نشد. این امر درعین حال به معنای موفقیت نیرو های حافظ امنیت، و کشته نشد. این امر درعین حال به معنای موفقیت نیرو های حافظ امنیت، و 
نشان دهنده مظلومیت این نیرو ها نیز هست. زیرا این وضعیت، بیانگر این است نشان دهنده مظلومیت این نیرو ها نیز هست. زیرا این وضعیت، بیانگر این است 
که این نیروها، نه تنها هیچ گاه از سالح های جنگی استفاده نکرده اند، بلکه در موارد که این نیروها، نه تنها هیچ گاه از سالح های جنگی استفاده نکرده اند، بلکه در موارد 

بسیاری، مانع تحقق پروژه های کشته سازی در طرف مقابل نیز شده اند.بسیاری، مانع تحقق پروژه های کشته سازی در طرف مقابل نیز شده اند.

استیضاِح بی نتیجه: فاطمی امین وزیر ماند
با رای  امین  پایاین جلسه استیضاح فاطمی  از  با رای  پس  امین  پایاین جلسه استیضاح فاطمی  از  خبرگزاری خبرانالین:خبرگزاری خبرانالین: پس 
نمایندگان همچنان وزیر ماند. جلسه استیضاح فاطمی امین با تاخیری بیش از نمایندگان همچنان وزیر ماند. جلسه استیضاح فاطمی امین با تاخیری بیش از 
چهار ماهه ، دیروز در حالی برگزار شد که همچنان طرح احیای وزارت بازرگانی چهار ماهه ، دیروز در حالی برگزار شد که همچنان طرح احیای وزارت بازرگانی 
در هاله ای از ابهام است و این مهم از سوی دولت پیگیری نشده است. فاطمی در هاله ای از ابهام است و این مهم از سوی دولت پیگیری نشده است. فاطمی 
امین با امین با 184184 رای مخالف استیضاح همچنان وزیر صنعت، معدن و تجارت باقی  رای مخالف استیضاح همچنان وزیر صنعت، معدن و تجارت باقی 

ماند. ماند. 8484 نماینده به استیضاح وی رای موافق دادند. نماینده به استیضاح وی رای موافق دادند.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

آگهی مزایــده عمومـــی 
شمــاره :  1401/17/ز

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد« 300،000 )سيصد هزار( تن سنگ آهن با عيار آهن 36 درصد« موجود 

در انبارهای مجتمع خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزایده به وبسایت این 

شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات تا ساعت 

14:00 روز یکشنبه مــورخ 1401/08/22 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

مزایده  موضوع  انبارهای  محل  از  بازدید  ضمناً 

شده  مقرر   1401/08/16 مورخ  دوشنبه  روز 

است. شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه های 

فرمت  با  مطابق  عينأ  بایستی  مزایده  در  شركت 

تهيه گردد. شركت  ارائه شده در اسناد مزایده 

معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد


