
سخن همشهریان انعکاس
این وضعیت پایانه بار گل گهر می باشد که به دلیل همجوار بودن با سنگ 
به  تنفسی  باعث آسیب  فعالیت سنگ شکن  از  غبار حاصل  و  ، گرد  شکن 
رانندگان حاضر در محل می شود.طبق عکس های ارسالی در بسیاری از روزها 

گرد و غبار وحشتناک اجازه نمیده حتی جلوی خودمون را درست ببینیم.
میباشد،هنگام  تاسیس  تازه  پایانه  این  اینکه  به  توجه  با  دارد  تعجب  جای 
ماشین  رانندگان  ما  اند.درخواست  ننموده  توجه  نکته  این  به  انتخاب مکان 
سنگین از مسئوالن محترم این است که با توجه به اینکه این پایانه از چند 

کانکس تشکیل شده، در اسرع وقت نسبت به جابجایی آن اقدام کنند.

پاسخگویی مسئوالن:
با سالم خدمت پیج سخن تازه از این پیج خبری خواهشمند هستیم که پیام جوانان ۱۷ 

شهریور را به گوش آقای شهردار برساند
از دکتر کریمی پور خواهشمندم که در منطقه ۱۷ شهریور یک چمن مصنوعی برای 

ما درست کنند. 
تا جوان های این محله بتونن مثل بقیه مناطق شهر جایی برای فوتبال داشته باشن

چرا نباید تو محله ای که اینقدر استعداد فوتبالی داره یه چمن کوچک نباشه؟
ما در محله خودمون چمن مصنوعی نداریم وقتی هم میخوایم بریم تو چمن اونا بازی 

کنیم راهمون نمیدن و همیشه درب اونجا را قفل میزنن.
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مدیریت  و  پیشگیری  ستاد  رئیس 
اشاره  با  سیرجان  شهرداری  بحران 
هواشناسی  وضعیت  هشدار  اعالم  به 
استان  هواشناسی  کل  اداره  قرمز 
کرمان گفت: با توجه به شدت باد و 
تقاضا  محترم  شهروندان  از  بارندگی 
می شود با رعایت نکات ایمنی از بروز 
نمایند. جلوگیری  حادثه  گونه   هر 

توصیه  شهروندان  به  افزود:  وی 
پارک  از  ایام  این  در  می شود 
زیر  در  خود  خودروی  نمودن 
و  نمایند  خودداری  درختان 
اطراف  در  حصار  ایجاد  با  همچنین 
داخل  به  آب  ورود  از  گودبرداری ها 
برای ساختمانهای  ایجاد خطر  و  آن 
نمایند.  جلوگیری   مجاور 
گفت:  شهری  حوزه  مسئول  این 
و  حادثه  بروز  صورت  در  شهروندان 

شماره  با  شهر  داخل  در  آبگرفتگی 
حاصل  تماس  شهرداری   ۱۳۷
کوتاه ترین  در  ما  همکاران  تا  نمایند 
شوند. حاضر  محل  در   زمان 

ایمنی  نکات  رعایت  داد:  ادامه  وی 
خطرات  از  شهروندان  می شود  باعث 
احتمالی دور بمانند و اولین نکته ای 
که در اینگونه مواقع باید مد نظر قرار 
گیرد اجتناب  از رفتن به مکان های 
بلندی  صخره ها،  لبه  مرتفع، 
است. خطرناک  ارتفاعات  و   قله ها 

ستاد  رئیس  فیروزآبادی  مهدی 
بحران  مدیریت  و  پیشگیری 
کرد:  تصریح  سیرجان  شهرداری 
تپه ها،  درختان،  از  رعدوبرق  هنگام 
هوایی،  برق  سیم  رختشویی،  طناب 
کنید.  دوری  آب  و  فلزی  لوله های 
فلزی  وسیله های  به  زدن  دست  از 

قالب  آهنی،  نرده های  قبیل  از 
واگن های  دوچرخه،  ماهیگیری، 
خودداری  خانه  فلزی  لوازم  یا  قطار 
وقوع  هنگام  که  صورتی  در  کنید. 
رعد و برق در فضای باز حضور دارید، 

زانو و پاهای خود را نزدیک یکدیگر 
قرار دهید و سر خود را خم کنید، و 
روی  یا  کردن  شنا  حال  در  چنانچه 
بیرون  آب  از  سریعاً  هستید،  قایق 
بیایید و به یک مکان امن پناه ببرید.

از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده   
پلیس  ماموران  گذشته  شب  درگیری 
با اشرار و سوداگران مرگ که منجر به 
هالکت 6 شرور مسلح خبر داد و گفت: 
طی این درگیری 69۷ کیلو موادمخدر 
برزگرپور  علی  دوم  سرهنگ  و  کشف 
آمد.  نائل  شهادت  رفیع  درجه   به 

سردارعبدالرضا ناظری در گفت و گو با 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس در تشریح 
سوم  دوشنبه  شامگاه  گفت:  خبر  این 
پایگاه  گشت  تیم  ماموران  ماه  مرداد 
توابع  از  بهرامجرد  خواجویی   شهید 
کرمان هنگام پایش خودروهای عبوری 
دستگاه  دو  به  استحفاظی  حوزه  در 
و  مشکوک  وانت  و  سواری  خودروی 

دستور ایست دادند که هر دو خودرو با 
افزایش سرعت از محل متواری شدند 
و  تعقیب  به  اقدام  و بالفاصله ماموران 

گریز آنها کردند.
با  و  عملیات  این  طی  افزود:  وی 
توقیف  با  ماموران  مراقبت  و  تعقیب 
موادمخدر  کیلو   69۷ وانت،  خودروی 
شامل: 508 کیلو و 500 گرم تریاک و 
۱88 کیلو و 4۱0 گرم حشیش کشف 
و یک قاچاقچی دستگیر شد و در ادامه 
در پی اعزام تیم کمکی از پلیس مرکز 
سرنشینان  درگیری،  محل  به  استان 
اقدام  که  اشرار  پارس  پژو  خودروی 
پلیس  به سمت ماموران  تیراندازی  به 
می کردند، در مواجهه با آتش سنگین 
ماموران، عرصه را بر خود تنگ دیدند 

و به سمت  محورکرمان - بم متواری 
شدند.

تصریح  استان  پلیس  ارشد  مقام  ین 
کرد: با توجه به سابقه شرارت و ناامنی 
شرق  جنوب  منظقه  در  اشرار  این 
پلیس  کف  بر  جان  ماموران  کشور، 
کرمان تمام توان خود برای دستگیری 
این اشرار را به کار گرفتند و نهایتا در 
راهی  سه  )حوالی  بم  کرمان-  محور 
آتش  و   مراقبت  و  تعقیب  با  راین(، 
هالکت  به  شرور   6 ماموران،  پرحجم 

رسیدند.
سابقه  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
شرارت و ناامنی، گروگانگیری و حمل 
به هالکت  اشرار  مخدر  مواد  مسلحانه 
رسیده در منطقه جنوب شرق کشور، 

بیان داشت: طی این عملیات عالوه بر 
مواد مخدر کشف شده، ۳ قبضه سالح 
مقادیر  و  خشاب  قبضه   ۱۷ کالش، 
زیادی فشنگ جنگی کشف و متاسفانه 
پلیس  مجاهد  همرزمان  از  تن   5
مجروح و سرهنگ دوم علی برزگرپور 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
فرمانده انتظامی استان ضمن تبریک 
و تسلیت شهادت این شهید گرانقدر به 
پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر )عج( و 
اینکه  به  اشاره  با  و  داغدارش  خانواده 
در  بستری  مصدوم  همرزمان  حال 
کرد:  تصریح  است،  مساعد  بیمارستان 
این  مطهر  پیکر  تشییع  مکان  و  زمان 

شهید عزیز متعاقبا اعالم خواهد شد.

مهدی فیروزآبادی رئیس ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری سیرجان:

شهروندان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند    افزایش ۴ برابری موارد ابتال و بستری کرونا

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا از افزایش حدود 4 برابری موارد ابتال 
و بستری کرونا در ایران نسبت به هفتۀ قبل خبر داد و گفت: »تزریق 
نوبت یادآور واکسن کرونا و افزایش رعایت شیوه نامه های بهداشتی، به ویژه 
استفاده از ماسک، فاصله گذاری فیزیکی و تهویۀ مناسب، ضروری است«.

حمیدرضا جماعتی افزود: »بر اساس مطالعات، پدیدۀ ابتالی مجدد به 
کرونا در زیرسویه های جدید اومیکرون برخالف سایر واریانت ها که سه ماه 

بود، به حدود 4 هفته رسیده است«.
ممکن  زیرسویۀ  BA.۱ شود،  به  مبتال  فردی  »اگر  داد:  توضیح  وی 
است 4 هفته بعد به همان زیرسویه یا زیرسویه های دیگر اومیکرون از 
جمله  BA.۲ یا  BA.4 یا  BA.5 مبتال شود. در واریانت های قبلی، 
سیستم ایمنی فرد باعث جلوگیری از عفونت مجدد می شد، اما در مورد 

زیرسویه های اومیکرون، عفونت تا 4 هفته بعد از ابتال، محتمل است«.
جماعتی خاطرنشان کرد: »زیرسویۀ  BA.۲.۷5 در هند شناسایی و 
گزارش شده است و سازمان جهانی بهداشت تاکید دارد که این زیر سویه 
باید بررسی و رصد شود و در حال حاضر اطالعاتی وجود ندارد که این 
زیرسویه موجب شدت بیماری نسبت به زیرسویه های دیگر اومیکرون 
می شود یا خیر، اما به نظر نمی رسد با توجه به یافته ها، چنین مساله ای 

صادق باشد«.
وی ادامه داد: »در جلسۀ کمیته علمی کرونا، نمایندۀ سازمان غذا و دارو 
در مورد تاریخ انقضای واکسن ها و دارو ها گزارشی ارائه کرد که این روند در 
دنیا در مورد واکسن فایزر و آسترازنکا هم انجام می شود یعنی بعد از 6 ماه 
بر اساس شیوه نامه ها، استراتژی ها و ارزیابی های واکسن، تاریخ انقضا پس 
از تست های تخصصی و پایداری می تواند تا 6 ماه یا بیشتر افزایش یابد 
بنابراین تمدید تاریخ انقضای واکسن ها، مسالۀ جدیدی نیست و در مورد 
همۀ واکسن ها، چنین فرآیندی وجود دارد که بعد از 6 ماه، با ارزیابی های 
تخصصی سازمان های غذا و دارو، تاریخ انقضای واکسن ها می تواند تغییر 

پیدا کند«.
و  اولیه  مطالعات  انجام  به  اشاره  با  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
زیرسویه های  اساس  بر  کرونا  واکسن  تولید  برای  حیوانی  تست های 
جدید تاکید کرد: »ممکن است زیرسویه های جدید اومیکرون، نسبت به 
واکسن های قبلی تاثیر کمتری بپذیرند و به همین دلیل در دنیا و ایران، 
ارزیابی ها انجام شده و نیاز به ساخت واکسن بر اساس سویۀ اومیکرون، 
ضروری به نظر می رسد و در حال تحقیق و تولید هستند. در ایران چندین 

شرکت واکسن سازی نیز وارد این روند شده اند«.
بستری  کاهش  در  واکسن ها  تاثیر  »بیشترین  کرد:  خاطرنشان  وی 
و مرگ ومیر گزارش شده، اما هم اکنون بحث این است که با استفاده 
از واکسن ها از ابتال به بیماری نیز پیشگیری شود و بیشتر روی تقویت 
سیستم ایمنی مخاطی و تنفسی تمرکز شده است و برخی از شرکت ها به 
سمت ساخت واکسن های استنشاقی یا خوراکی رفته اند تا عالوه بر کاهش 

شدت بیماری و مرگ ومیر، از ابتال به کرونا نیز جلوگیری کنند«. 

   خبر

تشدید بارش ها بیشترین بارش ها 
در مناطق غرب و جنوب غرب استان است

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان از تشدید فعالیت سامانه موسوم 
به مونسون از  سه شنبه 4 مرداد ماه در استان خبر داد و گفت: بیشترین 
شدت بارش ها را در مناطق غرب و جنوب غرب استان خواهیم داشت.

مجید سعیدی افزود: هشدارهای الزم به فرمانداری ها و اعضای ستاد 
مدیریت بحران استان داده شده تا مراقبت ها و پیش بینی های الزم را 

برای مقابله با سیالب احتمالی و جلوگیری از خسارت به عمل آورند.
وی بیان کرد: سامانه مونسون از روز گذشته )دوشنبه ۳ مرداد( وارد 
استان  جنوبی  مناطق  در  را  رگباری  بارش های  و  است  شده  استان 
موجب  قلعه گنج،  به  رمشک  مسیر  در  رودخانه ها  طغیان  و  داشتیم 

انسداد مسیر شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان ادامه داد: در شهرستان جیرفت 
مزارع  جزئی  خسارت های  بحرآسمان  و  ساردوئیه  بخش های  نیز 

کشاورزی را بر اثر رگبار داشتند و سه راه  روستایی نیز مسدود شد.

 شیر و نان غنی شده برای 5 میلیون دانش آموز
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح تغذیه ای رایگان از 
مهرماه امسال خبر داد و گفت: »طرح تغذیهۀ رایگان که شامل شیر 
و نان غنی شده با ویتامین D و روی می شود با پوشش حداقل ۳ تا 5 
میلیون دانش آموز اجرا خواهد شد و در کنار آن، توزیع ریزمغذی ها و 
مکمل یاری و آهن یاری را نیز به خصوص برای دختران دنبال خواهیم 

کرد«.
صادق ستاری فرد با بیان این که اولویت ما دانش آموزان دورۀ ابتدایی و 
متوسطۀ اول و دانش آموزان مناطق عشایری، روستایی، مرزی و حاشیۀ 
شهر هستند، افزود: »طبق برآوردهایی که داشتیم به عدد پنج میلیون 
دانش آموز رسیدیم اما تحقق این عدد بستگی به پوشش اعتباری و 

پشتیبانی اشخاص حقیقی و حقوقی از طرح مذکور دارد«.

معتادان متجاهر هر چه سریع تر
 از سطح شهرها جمع آوری شوند

با  و  فوریت  به  خواست  کشور  سراسر  استانداران  از  کشور  وزیر 
معتادان  به جمع آوری  هرچه سریع تر  عملیاتی،  و  جامع  برنامه ریزی 

متجاهر از سطح شهرها اقدام کنند.
وی افزود: در شرایط کنونی یکی از چالش های مهم مدیریت شهری 
مساله معتادان متجاهر است که اثر نامطلوب بر چهره عمومی شهر 
دارد.رئیس شورای امنیت کشور تصریح کرد: باید با تمام ظرفیت های 
ملی و استانی مساله حضور معتادان متجاهر در سطح شهر مدیریت 

شود و در این خصوص استانداران باید ورود جدی داشته باشند.
امنیت  متجاهر  معتادان  که  است  این  واقعیت  شد:  یادآور  وحیدی 
عمومی شهرها را به خطر می اندازند و برای همین الزم است با رویکرد 

جهادی این مساله هر چه سریع تر برطرف شود.

  اخبار کوتاه

هالکت 6 شرور مسلح در درگیری پلیس و شهادت مامور جان بر کف پلیس

صفحه 2
اخبار

گالـری مبـل مریــم 
از  یک نیروی خانم جهت فروشندگی

  دعوت به عمل می آورد.
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شرکت تولیـد المپ کم مصـرف 
واقع در منطقه ویژه اقتصادی برای تکمیل کادر خود

 به یک نیرو با تحصیالت کارشناسی برق نیاز دارد.
        متقاضیان با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند
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آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/008/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» راهبری،بازرسی،سرویس ونگهداری تعمیرات مورد نیاز جهت بهره برداری خط انتقال آب از طریق تأمین نیروی انسانی و ابزارآالت مورد نیاز «  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 2/000/000/000 ریال )دو میلیارد ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
*محل تحویل پاکات : استان کرمــــان – شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار پیروزی، پالک 31،ساختمـــــان اداری شرکت پاریـــز 

پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/05/0810:00بازدید از سایت 1

1401/05/1212:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5003  245  0913 ) آقای ابدالی ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/007/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛ » اجرای دیــوار حصار مجموعـه کترینـگ پاریــز به صورت امانی«

متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پالک 31،ساختمـــــان  پیروزی،  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – کرمــــان  استان   : پاکات  تحویل  *محل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف
1401/05/0810:00بازدید از سایت 1

1401/05/1812:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5322  956  0913 ) آقای محیاپور ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.
*شرایط بومی بودن :

1-اشخاص حقوقی :اقامتگاه قانونی شرکت سیرجان بوده و 50 درصد کارهای مرتبط در شهرستان  سیرجان انجام شده باشد.
2-اشخاص حقیقی:کارت ملی شخص صادره از سیرجان باشد یا محل سکونت آن ها سیرجان باشد.

آگهــی  تجدیدمزایده )مرتبه پنجم( 

شمـــاره  1400/005/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

  »G.I.A یخسـاز 207 قالبـی مدل «
متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی در سطح کشور واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مزایده : 300/000/000ریال )سیصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعــه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مزایده باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پالک 31،ساختمـــــان  پیروزی،  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – کرمــــان  استان   : پاکات  تحویل  *محل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/05/0810:00بازدید از سایت 1

1401/05/1812:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

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

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

با اینکه نیستی
نامت باعث اعتبار و سربلندی من است
هر جا که پا می گذارم، از تو می پرسند

بیستمین سالگرد  درگذشت پدر مهربانمان؛ 

       زنده یادحاج علی عسکری 
 را گرامی می داریم

آگهی تجدید  مناقصه عمومی دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی بخش مرکزی سیرجان-نوبت اول
دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی در نظر دارد احداث ساختمان دهیاری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 

واجد شرایط دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری مرکزی 
سیرجان مراجعه نمایند.دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است سایر اقدامات و جزئیات مربوط به قرارداد 
در اسناد مربوطه می باشد.سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل در پست بانک به نام 
دهیاری مربوطه و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر باشد . در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به 
انعقاد قرارداد نباشند تضمینی شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. تلفن : 42232481

مبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژه ، محل اجرا
بر اساس فهرست 1401

مبلغ تضمین )ریال( 
شرکت در مناقصه 

شماره حساب 
برای مبلغ ضمانت نامه

مدت پروژه

5 ماه53090826152654541305469116239939502احداث ساختمان دهیاری

دریافت اسناد
--بخشداری مرکزی محل

--1401/05/25مهلت

تحویل پیشنهادات
--بخشداری مرکزی محل

--1401/05/26مهلت

بازگشایی  پیشنهادات
--بخشداری مرکزی محل

--1401/05/27زمان

دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی بخش مرکزی سیرجان

آقای سامان حاج محمدی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
113  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  5565  فرعی از 2310   
اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای سامان حاج محمدی  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: 1355182 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سیما اسکندری نسب سیاهکوهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره 45  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1579  
فرعی از 334   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم سیما اسکندری نسب 
سیاهکوهی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی 
قانون ثبت  نامه  آیین  لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120  مفقود گردیده 
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: 1355187 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
اسناد رسمی  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد    آقای محمد رضا خاک 
شماره 210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1973  فرعی 
از 6518   اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام آقای محمد رضا خاک نژاد   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: 1355189 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم کبری خضری پور قرایی   با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 224 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  0  فرعی از 
5356   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم کبری خضری پور  ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم 
اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 شناسه آگهی: 1355193 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم حلیمه بیاتی نژاد  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153  
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  7  فرعی از 2179   اصلی 
واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم حلیمه بیاتی نژاد  ثبت و سند مالکیت صادر 
لذا بدستور تبصره یک  بعلت جابجایی مفقود گردیده  و تسلیم گردیده است که 
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: 1355489 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای( 

)Tipe F(DIN CLP F320  تامین و تحویل  10،000 لیتر روغن

کارخانه نورد شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
)مناقصـــه شمـــاره 07(

  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

)Tipe F(DIN CLP F320  نسبت به خرید 10،000 لیتر روغن 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی  یک مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تولیدکنندگان 

و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، 

دعوت بعمل می آید از تاریخ  چاپ این آگهی تا تاریخ اعالم شده در اسناد مناقصه ، 

پاکات پیشنهاد خود را به کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد تحویل نمایند.

 واحد خرید مواد مصرفی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

1-  تضمین شرکت در مناقصه معادل  500،000،000 ریال  ) پانصــد میلیــــون ریال(، 

ضمانت معتبر و بدون قید و شرط و به نفع خریدار و  دارای اعتبار حداقل یک ماهه به نام 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

2-  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

3-  ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

4- هزینه چاپ آگهی ها ، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

5- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 5638  632  0913  تماس حاصل نمایید.

) پاسخگویی در ساعات اداری (

*شرکت های خارجــــی جهت شرکــت در مناقصـــه می بایســـت ضمانتنامـــه ارزی

 معادل مبلغ باال را ارائه کنند.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه 

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 1

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

               )شرح مختصر؛ تهیه تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه یک ( 
2001005674000074  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 2

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

               )شرح مختصر؛ تهیه تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه دو ( 
2001005674000073  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


