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مهر: مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از تصویب ۲ هزار و ۸۷۵ میلیارد ریال 
اعتبار برای تکمیل طرح های تأمین آب اضطراری استان کرمان در جلسه اخیر هیئت 
وزیران خبر داد. سعیدی عنوان کرد: این مبلغ برای اجرای پروژه های مذکور برای ۶۰ شهر 
شمالی و جنوبی استان مصوب شده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان ادامه 
داد: یک هزار میلیارد ریال از این مبلغ در اختیار شرکت آب منطقه ای استان برای کمک 

به تکمیل آبرسانی به شهرهای شمالی استان کرمان قرار می گیرد.

بیش از 2 میلیارد 
ریال برای طرح های 
تأمین آب اضطراری 

کرمان مصوب شد

دستگیری عامل برداشت غیرمجاز شارژ رایگان اینترنت
گفتارنو: رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: مردی که با برداشت غیرمجاز 3۰ میلیون ریال از حساب بانکی یک شهروند 

کرمانی اقدام به خرید شارژ و بسته اینترنت کرده بود شناسایی و دستگیر شد.  رئیس پلیس فتا استان کرمان اظهار داشت: در 
پی شکایت یک شهروندان کرمانی مبنی بر برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب بانکیش توسط فرد یا افرادي لذا رسیدگی به 

این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. وي افزود: طي تحقیق از مالباخته و پی جویی فنی و پلیسی، عامل 
برداشت غیر مجاز اینترنتی به صورت خرید شارژ از حساب بانکی شاکی بود، شناسایی و با هماهنگی با مقام قضایی ، متهم که 

یک جوان ۲۷ ساله بود به جرم خود که نتیجه سوء استفاده از اعتماد شاکی بود دستگیر و اعتراف کرد.       

شدن  رسانه ای  از  نمی گذرد  بیشتر  سال  چند 
موضوع بازنشستگان مشغول در شرکت های معدنی 
و مسکوت گذاشتن عامدانه ی قانون درباره ی آن ها 
بود  بگوییم عروس خوشگل  باید  در سیرجان. حاال 
تیترسکو هم در آورد!! چرا که باد آمد و بوی عنبر 
یک دسته گل دیگر را با خود آورد و مشام ها را آزرد 
که  نبوده اند  بازنشستگان  فقط  این  شود  آشکار  تا 
جای جوانان را در شرکت های ریز و درشت معدنی 

در سیرجان اشغال کرده اند. 
شیفتگان ناگهانی خدمت این روزهای انتخاباتی آن 
قدر زیاد شده اند که آدم شیفتگان همیشگی خدمت 
در دو جا را از یادش برود. یعنی خدمت به توان ۲ 
یا خدمت ضرب در دو!  کارمندانی بیشتر در سطح 
مدیر یا معاون اداره ها و سازمان ها که با حفظ سمت 
و تنها گرفتن مرخصی سعی می کنند به شغل های 
این نمد  از  نگویند و نمی توانند  نه  پردرآمد معدنی 

چشم بپوشند و کالهی برای خودشان نسازند. 
حدود دو ماه و نیم پیش بود که شنیده شد رییس 
حفظ  با  سیرجان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره 
معدنی  صنعتی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  سمت 
قانون  طبق  که  حالی  در  است.  شده  نیز  گل گهر 
در  دیگر  دولتی  شغل  هرنوع  در  همزمان  عضویت 
مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق 
به دولت و یا مؤسسات عمومی است، ممنوع اعالم 

شده است مگر به حکم مقام معظم رهبری.
پس از آن بود که نامه احمد آبیار بازرس کل استان 
کرمان در فضای مجازی دست به دست شد. نامه از 
سازمان بازرسی خطاب به مدیران کل دستگاه های 
شرکت ها،  مدیرعامالن  شهرداران،  اجرایی، 
و  دانشگاه ها  سازمان ها،  روسای  فرمانداری ها، 

بانک های سراسر استان بود.
به  توجه  »با  است:  آمده  نامه  این  از  بخشی  در 
با  کارمندان  از  برخی  است  شده  مشاهده  اینکه 
در  استحقاقی  یا  و  حقوق  بدون  مرخصی  اخذ 
دوران مرخصی در شرکت ها و دستگاه های اجرایی 

و  شاغل  استان  معدنی  شرکت های  باالخص  دیگر 
)بیشتر  شده اند  شرکت ها  مدیره  هیات  عضویت  یا 
در  دولت  کارکنان  مداخله  منع  قانون  در  آنچه  از 

معامالت دولتی تعیین شده.( 
در  مقرر  ممنوعیت  شمول  در  دسته  این  اشتغال 
اصل 141 قانون اساسی و الیحه قانونی منع تصدی  
بیش از یک شغل مصوب  11 / 1۰ /13۷3 مجلس 
شورای اسالمی بوده و به استناد تبصره های ۵ و ۷ 
ماده واحده قانون مذکور جرم محسوب می گردد و 
فرد خاطی و همچنین ذی حسابان و یا مسوول امور 
کارمند  اشتغال  و  اطالع  صورت  )در  دستگاه  مالی 
خواهند  قانونی  مسوولیت  دیگر(  دستگاه های  در 

داشت.«
بازرسی  سازمان  نظر  طبق 
احراز  که  »درصورتی 
قانون  افرادی  گردد 
نقض  را  مذکور 
 » ند ه ا د کر

اقدامات الزم پیگیری می شود. 
خاطیان  مجازات  برای  قانون  در  که  اقداماتی 
و  خدمت  از  موقت  انفصال  یکی  شده  پیش بینی 
و  است  دوم  شغل  از  حاصل  درآمد  بازپس گیری 
مشاغل  از  دایم  انفصال  تکرار،  صورت  در  دیگری 

دولتی.
اما پس از آن که تالش خبرنگار ما برای تماس ما 
با رییس اداره صنعت و معدن سیرجان به بن بست 
خورد، روابط عمومی این اداره از استعفای خواجویی 
با  همزمان  او  ادعای  به  که  استعفایی  داد.  خبر 
اما  او در هیات مدیره گل گهر نوشته شده  عضویت 
پذیرفته نشده و چند ماه بالتکلیف مانده است تا دو 
روز پیش که خبر قطعی استعفا و انتصاب سرپرست 
برای اداره صنعت، معدن و تجارت سیرجان از سوی 

اداره کل استان به طور رسمی اعالم شد. 
به  آگاه  منبع  اما یک  باره  ه در همین  ز سخن تا

دو  بگوییم  شفاف تر  یا  دوشغله ها  موضوع  که  گفت 
مورد  یک  همین  به  فقط  سیرجان  در  حکمه ها 
نمونه های کوچک  مورد  این  در  و  نمی شود  منتهی 
و بزرگ زیادی داریم که مسکوت مانده اند و علنی 
موجب  شدن شان  رسانه ای  بسا  چه  و  نمی شوند 
متخلفان  با  قاطعانه تر  برخورد  و  بیش تر  شفافیت 

شود. 
سیرجان  فرمانداری  پیش   چندی  که  گفتنی ست 
حکمه  دو  مورد  در  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در 
صمت،  اداره  رییس  مثل  کارمندان  برخی  بودن 
و  برداشته  کشور  وزارت  دوش  از  را  مسوولیت 
بود  دانسته  اداره  هر  مربوطه ی خود  وزارت  متوجه 
باز پای  اما حتا اگر این پیش فرض را هم بپذیریم، 
به  هم  کشور  وزارت  بالطبع  و  سیرجان  فرمانداری 
این است  از  زیرا شنیده ها حاکی  آمد  میان خواهد 
و  سیرجان  فرمانداری  سابق  معاونان  از  برخی  که 
این  کارمند  هنوز  اینکه  ضمن  سیرجان  شهرداری 
دو جا محسوب می شوند، چند سالی هست که در 
شرکت های ریز و درشت معدنی مشغول هستند و 
کردن  تنگ  و  پردرآمد  جایگاه  دو  کردن  اشغال  با 
توبره  از  هم  قدیمی ها  قول  به  جوان ترها،  برای  جا 

می خورند و هم از آخور!

وقتی جای جوانان سیرجانی را دو شغله ها در معادن اشغال کرده اند

شیفتگان دو خدمت!
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

 ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.

 تبصره 1 - سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و 
تحقیقاتی از این حکم مستثنی می باشند.

 تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به 
پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام 

می شود.
عمومی،  مجامع  عالی،  شوراهای  در  عضویت  و  شرکت   تبصره 3 - 
به  که  دولتی  و شرکت های  و شوراهای مؤسسات  مدیره  هیأت های 

عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون
و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و یا شغل سازمانی 
صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت 

حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
 تبصره 4 - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا 
قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی 
و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های 
کارکنان  برای  مؤسسات  و  ادارات  تعاونی  جز شرکت های  خصوصی 

دولت ممنوع است.
از ۶ ماه  انفصال خدمت موقت  از این قانون به   تبصره 5 - متخلف 
از مشاغلی که در یک  تا یکسال محکوم می گردد و وجوه دریافتی 
زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی 
مسترد می گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، عالوه بر استرداد وجوه 

موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد.
 تبصره 6 - آمر و صادرکننده احکام در صورت اطالع به نصف مجازات 

مذکور در صدر تبصره محکوم می گردند.
 تبصره 7 - مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه های دولتی 
در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع 

بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3
تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.

به  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  مستقیماً  که  افرادی   -  8  تبصره 
سمت هائی در دستگاه های مختلف منصوب می گردند از شمول مفاد 

این قانون  مستثنا خواهند بود.
 تبصره 9 - کلیه سازمان ها، نهادها و ارگان هائی که به نحوی از بودجه 
عمومی استفاده می نمایند و شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته 
به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است 

مشمول این قانون می باشند.
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه 
شورای  مجلس  سه  و  هفتاد  و  سیصد  و  هزار  یک  ماه  دی  یازدهم 
نگبهان  شورای  تأیید  به   13۷3.1۰.14 تاریخ  و در  تصویب  اسالمی 

رسیده است.

    خبر

      حسام الدین اسالملو
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آ   رفاخوان مناقصه عمومی  یک رمحله ای

 آسفالت معبر آرامستان شهر اپرزی - نوبت اول

روابط عمومی شهرداری اپرزی

)شرح مختصر: تهیه مصالح، حمل و اجرای  شهرداری پاریز در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 
را از طریق سامانه   2 0 0 0 0 9 3 8 6 6 0 0 0 0 0 آسفالت معبر آرامستـان شهـر پاریـز( به شماره 1

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایـی پاکت ها
www.setadiran.ir  انجام   از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/03/24 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 10:00 روز دوشنبـــه تاریخ 1400/04/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1400/04/24

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/04/27 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف- آدرس: استان کرمان، شهرستان سیرجان، شهر پاریز، بــلوار جمهوری، دبیرخانه شهـــرداری پاریــــز

 تلفن 42393211 - 034                                  کسب اطالعات بیشتر:09023457026 - دفتر فنی شهرداری پاریز

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

جناب رسهنگ علی گلزاری
انتصاب شایستـــه جنابعالـــی را به عنوان ریاست 

تبریک  صمیمانه  را  سیرجان   11 شماره  کالنتری 

عرض نموده، از درگاه ایزد متعال توفیق روزافزون 

شما را در تمامی عرصه های زندگی خواستارم.

کارت: رسرگد  مکی آبادی  هم

همکار گرامی؛
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آ آگهی مزایده

  فروش زمیــن مسکونــی
  بنیاد دانشگاهی شهرستان سیرجان

بنیاد دانشگاهی سیرجان به استناد بند 1 صورتجلسه مورخه 1400/02/28 هئیت امنا در نظر دارد 

نسبت به فروش 1 قطعه زمین با کاربری مسکونی 506 متر مربعی واقع در اراضی شهرک صدف 

خیابان امام حسن مجتبی دونبش شرقا 35/84 متر بر خیابان و جنوبا کوچه،  پالک 367 فرعی از 

اصلی 4739 دارای کاربری مسکونی –سند تک برق طلق اقدام نماید، متقاضیان می توانند با توجه 

به شرایط ذیل پیشنهادات خود را به انضمام فیش واریزی سپرده به حساب شماره 917104501 

نزد بانک کشاورزی مرکزی یا ضمانت نامه بانکی در پاکت دربسته و الک و مهر شده حداکثر تا 

تاریخ 1400/04/08 به دفتر بنیاد دانشگاهی واقع در بلوار نماز روبروی اداره عشایری سیرجان-

دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی کرمان در سیرجان-دفتر بنیاد دانشگاهی تحویل و رسید اخذ نمایند.

شرایــط:
1- قیمت پایه 30.500.000.000 ریال براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری

2- میزان سپرده گذاری و یا ارائه ضمانت نامه بانکی 5 درصد بهای قیمت پایه

3- بنیاد در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی، کارشناسی و ... که در اثر مزایده حادث گردد به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.

5- به پیشنهادهای فاقد سپرده یا ضمانت نامه بانکی، مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته پس از اعالم کتبی جهت پرداخت بهای زمین بصورت 

نقد اقدام در غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع بنیاد ضبط خواهد شد.

7- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع بنیاد ضبط خواهد شد.

8- متقاضیان میتوانند جهت روئیت زمین و اسناد به دفتر بنیاد دانشگاهی مراجعه نمایند.

در اوقات اداری تماس حاصل نمایید.  42255182 9- جهت هرگونه اطالع با شماره 3-


