
کشور،  برتر  لیگ  جدید  فصل  در 
لیگ  در  نماینده  سه  کرمان  استان 
دارد، مس کرمان،  ایران  فوتبال  برتر 
رفسنجان  مس  و  سیرجان  گهر  گل 
سه تیم فوتبال استان کرمان هستند 
که در لیگ برتر در این فصل حضور 

خواهند داشت.
شرایط  در  استانی  هم  تیم  سه  هر 
آماده سازی قبل از فصل به سر می 
برند و تنها تیمی که تمرینات خود را 
صفر تا صد در شهر خودش برگزار می 

کند تیم مس کرمان است.
فوتبال  تیم  شود  می  شنیده  البته 
خواسته ی  به  هم  سیرجان  گهر  گل 
سیرجان  به  زودی  به  خود،  مدیران 
خود  تمرینات  تا  می کند  مکان  نقل 

را در سیرجان برگزار کند، حال باید 
ها  آیا گل گهری  و دید  ماند  منتظر 
فصل  سه  گذشت  از  پس  باالخره 
حضور در لیگ برتر به سیرجان کوچ 

می کنند یا خیر؟
جمعه ی گذشته تیم فوتبال گل گهر 
در سیرجان میزبان تیم فوتبال مس 
کرمان بود و این بازی ساعت 19:15 
شروع  سلیمانی  شهید  ورزشگاه  در 

شد.
این بازی در نیمه اول به روال عادی 
خود پیش رفت، اما در نیمه دوم پس 
از اینکه تیم مس کرمان از حریف خود 
پیش افتاد اعتراض به داوری از سوی 
تیم مس کرمان زیاد شد و در نهایت 
در دقیقه 84 بازی در یکی از همین 
اعتراضات کادر فنی مس تیم خود را 
به نشانه اعتراض بیرون کشیدند و آن 

فنی  کادر  اعتراض  شاهد  هم  طرف 
گل گهر بودیم که در نهایت بحث باال 

گرفت و بازی نیمه تمام ماند.
اتفاقاتی  چه  بازی  این  در  اینکه  در 

چقدر  بازی  این  نتیجه  و  افتاده 
اهمیت داشته برای هر دو تیم بحثی 
از  یکی  ناشایست  حرکت  اما  نیست 
عجیب  بسیار  گهر  گل  ماساژورهای 

بود و همین حرکت باعث بیشتر شدن 
تشنج ها شد.

در نهایت این حواشی شدت به سکو 
وارد  هم  تماشاچیان  و  شد  کشیده 

عمل شدند تا این بازِی مثاًل دوستانه 
به یک جنگ عجیب تبدیل شود.

گفتنی است از روز قبل از بازی این 
به  کرمان  مس  فنی  کادر  تیم،  دو 
زمین تمرینی که در اختیارشان قرار 
انجام  آنجا  در  تمرین  تا  بود  گرفته 
اعتراض  اولین  و  بودند  شود معترض 

از همانجا شروع شده است.
در همین راستا الزم به ذکر است که 
در این بازی دوستانه در بین دو کادر 
تیم ها الفاظی به کار رفت که در خور 
شان هیچ کدام از دو تیم نبوده است.

امیدواریم این سه تیم خوب استان 
و  نباشند  حواشی  دنبال  به  کرمان 
رقابت های لیگ در حد نام و اعتبار 
استان و باشگاه های بزرگ خود پیش 
حواشی  چنین  شاهد  دیگر  و  بروند 

نباشیم.

گل گهر کارش را با اردویی چند روزه در تهران آغاز کرد 
و سپس بازیکنان این تیم راهی سیرجان شدند و نزدیک 
به دو هفته تمرینات پرفشاری را در این شهر پشت سر 

گذاشتند.
سورمه  ای پوشان سیرجانی که در مرحله دوم آماده سازی 

صبح و عصر تمرین کردند، برای انجام 
زمین  و  تهران  به  پزشکی  تست های 
سپس  و  بازگشتند  آزادی  دو  شماره 
برگزاری  و  روزه  چند  اردویی  دیگر  بار 
چند دیدار دوستانه را در سومین مرحله 

آماده سازی پشت سر گذاشتند.
سه  از  پس  امیرقلعه نویی  شاگردان 
مرحله اردوی پرفشار صبح امروز راهی 
چند  استراحتی  از  پس  و  شدند  ترکیه 
ساعته اولین تمرین را در پندیک برگزار 

کردند.

ترکیه دو دیدار  اردوی  قرار است گل  گهر سیرجان در 
دوستانه برگزار کند و سپس این تیم به ایران بازخواهد 
گشت و عازم سیرجان می شود تا دور جدید تمرینات را 
برای حضور در مسابقات لیگ برتر و مصاف با تراکتور در 

سیرجان از سر بگیرد.

تیم فوتبال گل گهر برای برپایی یک اردوی کوتاه مدت 
و برگزاری دو دیدار دوستانه به ترکیه سفر کرد و طبق 
برنامه ریزی های انجام شده بالفاصله وسلی گومز بازیکن 
برزیلی مورد نظر امیر قلعه  نویی نیز به اردوی تیم ملحق 

شد.

به عنوان  پیش  چندی  که  برزیلی  خالق  بازیکن  این 
معرفی  دوم  و  بیست  لیگ  در  گل گهر  خارجی  سومین 
شد پس از حضور در اردوی سورمه ای پوشان سیرجانی 
تست های پزشکی را پشت سر گذاشت تا شرایط امضای 

قرارداد رسمی را پیدا کند.
تکنیک  که  بازیکن  این  دید  باید  حاال 
تیم  به  شدنش  اضافه  با  و  دارد  باالیی 
اضافه  گل گهر  ترکیب  در  را  خالقیت 
عقد  شرایط  زمانی  چه  کرد  خواهد 
ترکیب  در  حضور  و  رسمی  قرارداد 
سورمه ای پوشان سیرجانی را پیدا خواهد 

کرد.
تمرینات  دوره  دو  از  پس  گل گهر 
تمرینات  دوره  یک  و  تهران  در  فشرده 
صبح و عصر در سیرجان حاال به ترکیه 
آماده حضور در  رفته رفته  تا  سفر کرده 

مسابقات لیگ برتر شود.
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بازی  بعد  بالفاصله  سیرجان  گهر  گل  فوتبال  تیم 
تدارکاتی با مس کرمان به تهران سفر کردند.یاران 
های  تست  تا  رفتند  ایفمارک  به  نویی   قلعه  امیر 
پزشکی خود را انجام بدهند و برای حضور هر چه 
است  آماده شوند.گفتنی  برتر  لیگ  در  تر  قدرتمند 
این تیم در چند روز آینده چند بازی تدارکاتی در 

تهران برگزار می کند.

سیرجانی ها
 به ایفمارک

 رفتند

خبــر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان اظهارداشت: به دلیل خشکسالی اکثر سدهای کرمان ذخیره آب مناسبی ندارند و 
در بارندگی های روزهای آینده می توان آب مورد نیاز را ذخیره سازی کرد.وی گفت: هم اکنون سد سیرجان ۳۷ درصد، بافت 
5۲ درصد، جیرفت ۳۷ درصد، نساء ۶5 درصد آب ذخیره شده است و در صورت بارندگی ها سعی در ذخیره سازی داریم و 
ضروری بر بازگشایی دریچه های سدها وجود ندارد و همه چیز تحت کنترل و مدیریت است.وی عنوان کرد: باید تمام تالش 
در خصوص استحصال آب های سطحی انجام شود و در این خصوص باید برنامه ریزی کالن انجام شود.رشیدی گفت: در 

صورت بروز ضرورت برای بازگشایی دریچه سدها اطالع رسانی الزم به مردم این مناطق انجام می شود.

بازی تدارکاتی به جنجال کشیده شد

گل گهر سیرجان 
وسلی گومز در تست های پزشکی گل گهر اولین تمرین خود را در اردوی ترکیه پشت سر گذاشت

     رضا فتح آبادی

خبــر مربی نام آشنا گل گهر به کالس A آسیا رفت!
مجتبی سرآسیایی مربی که در این چند سال در دو تیم مس رفسنجان و گل گهر یک پای ثابت بوده باالخره به کالس 
A آسیا رفت تا مدارک خود را تکمیل کند.گفتنی است این مربی در نیم فصل دوم فصل قبل از گل گهر جدا شد و 
 به عنوان سرمربی تیم فجر سپاسی در لیگ برتر حضور یافت و در نهایت به همراه این تیم لیگ دسته اول سقوط کرد.

جالب است بدانید این مربی پس از اینکه با تیم فجر سپاسی سقوط کرد یکبار دیگر به گل گهر سیرجان بازگشت و با 
این تیم قرار داد خود را تمدید کرد تا فصل پیش رو یکی از دستیاران امیر قلعه نویی باشد.

آمار خیره کننده امیر قلعه نویی در چهار تیم!
تنها  برتر  لیگ  ساله   ۲1 تاریخ  سرمربی  پرافتخارترین  عنوان  کسب 
نام  به  ایران  فوتبال  در  قلعه نویی  امیر  که  است  رکوردهایی  از  بخشی 

خودش زده است.
 امیر قلعه نویی از همان سال های ابتدایی آغاز لیگ حرفه ای و نام نهادن 
لیگ برتر بر فوتبال ایران برای حرکت به سمت فوتبال حرفه ای  تر، کار 
خود را به عنوان مربی آغاز کرد و پس از تجربه ای که در کشاورز و برق 
به دست آورد، به عنوان دستیار در کنار ناصر حجازی در کسوت جدید 

وارد استقالل شد.
در  توجهی  قابل  عملکرد  و  رفت  اهواز  استقالل  به  سپس  مربی  این 
بروند و هدایت  او  باشگاه استقالل به سراغ  تا مدیران  این تیم داشت 

آبی پوشان را به او بسپرند. 
پس از موفقیت در استقالل پیشنهاد هدایت تیم ملی فوتبال ایران از راه 
رسید و امیرقلعه نویی در جام ملت های ۲00۷ هدایت تیم ملی را برعهده 
گرفت؛ مسابقاتی که البته با حذف در ضربات پنالتی مقابل کره جنوبی در 
یک چهارم نهایی بدون اینکه شکستی در کارنامه او به عنوان سرمربی 
ملی پوشان فوتبال ایران ثبت شود، پایان تلخی برای او به همراه داشت 
تا پس از یک تجربه موفق دیگر در مس کرمان، بار دیگر به استقالل 

بازگردد و روند موفقیت هایش را با تیم محبوبش ادامه بدهد.
دو  و  داشته  امیرقلعه نویی در آن حضور  بود که  تیمی  سپاهان دیگر 
مرتبه پیاپی در لیگ های نهم و دهم توانسته قهرمانی در لیگ برتر را با 

این تیم تجربه کند. 
قلعه نویی در لیگ هشتم هم موفق به قهرمانی با استقالل شده بود تا 
اولین مربی ای باشد که در قهرمانی لیگ برتر هت تریک می کند. بعدها 
برانکو با پرسپولیس و کسب سه قهرمانی پیاپی درلیگ های شانزدهم، 

هفدهم و هجدهم این رکورد را همراه یک تیم تکرار کرد.
با این حال امیرقلعه نویی طی همین مدت نیز یکی از مربیان پرافتخار 
فوتبال ایران بود و توانسته با تراکتور، ذوب آهن و سپاهان به عنوان نایب 

قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کند.
 او طی دو فصل اخیر در گل گهر حضور دارد و تیمی که درلیگ نوزدهم 
در اولین فصل حضورش در لیگ برتر تا سقوط پیش رفت را به رتبه 
پنجمی و چهارمی رساند و توانسته همچنان خودش را در 58 سالگی با 5 
عنوان قهرمانی لیگ برتر همراه با استقالل و سپاهان، دو عنوان قهرمانی 
جام حذفی و چندین و چند نایب قهرمانی به عنوان پرافتخارترین مربی 

تاریخ لیگ برتر حفظ کند.
اما یکی از نکات قابل توجه که این روزها در رسانه های مختلف به آن 
پرداخته شده، امتیازات جمع آوری شده این مربی در تیم های استقالل، 
تاریخ  توانسته علی رغم  او  تراکتور و گل گهر است؛ جایی که  سپاهان، 
دارند،  ایران  فوتبال  ریشه دار  و  قدیمی  باشگاه  سه  ویژه  به  که  بلندی 

بیشترین امتیاز را برای آنها در تاریخ ۲1 ساله لیگ برتر ثبت کند.

   خبر

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 6
خیابانها آسفالت

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی

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

09135320842-09132794372
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    2 0 0 1 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 1 شمـــــــاره مزایــــــــــده : 

تاریـــــخ انتشـــــار  آگهــــــی: 1401/05/12   ساعــــت  16:00

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/05/12 الی 1401/05/26    ساعت 14:00  

تاریـــخ بازدیــــــــــد: 1401/05/12 الــــــــی 1401/06/05  

مهلت ارسال پیشنهــــاد: 1401/05/12   الی 1401/06/06  ساعت 14:00  

تاریــــــخ بازگشایــــــی: 1401/06/07  ساعـــــــــت 13:30  

تاریـــــخ اعالم بـه برنـــــــده:  1401/06/08  ساعــــــت 12:00

شرایط  شرکت در  مزایده:

1-سپرده شرکت در مزایده باید به صورت فیش واریز به حساب 3100003361004 بانک ملی شعبه مقداد سیرجان

 و یا بصورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.

2-برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و 

دریافت اسناد مزایده )ودیعه( ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

3-کلیه اطالعات ملک شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

4-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

5-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
یک قطعه زمیـــن به مساحت  14200 متر مربـــع

خـــارج از محدوده و فاقـد کاربــــری واقع در
انتـــهای شهرک صنعتــی شماره یک سیرجـــان

مبلغ سپرده)ریال(قیمت کل )ریال(قیمت هر متر مربع )ریال(مساحت )مترمربع(ردیف

11420014/000/000198/800/000/0009/940/000/000

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

بر اساس قیمت پایــه کارشناســـی به صورت مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی )setadiran.ir( اقدام نماید. 
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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 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/31 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل نصب 

دستگاه های بــازی و سرگرمی مستقر در پـارک های سطح شهر
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی خدمات)شرح مختصر؛ اجاره محل 

نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در پارکهای سطح شهر( 
5001005674000010  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 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/31 
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 دو مرحله ای
  برون سپـــاری عملیات نگهــداری فضای سبز و امور مرتبط به فـــاز 7 

)ناحیـــه یک از منطقــــه دو (
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

شرح مختصر؛ برون سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 7 )ناحیه یک از منطقه دو ( 
2001005674000083  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.
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ئی ا خد

یک قطعه زمین 10 قصبی  
دارای کد یکتا و قولنامه 

واقع در باسفهرجان کوچه سادات
 به فروش می رسد.  

0913  178  3127

 86 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  شهبا  حسین  آقای 
از 4572    فرعی  مالکیت ششدانگ پالک  279   است که سند  سیرجان مدعی 
اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای حسین شهبا   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: 1359593 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/12

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محمد فیروزآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  32  فرعی از 6545   اصلی 
واقع در بخش 37 کرمان بنام آقای محمد فیروزآبادی   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: 1359592 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/12

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم نسرین محیاپور لری   با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع ازششدانگ پالک  
0  فرعی از 2669 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم نسرین محیاپور لری   
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: 1359590 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/12

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم زهره افصحی یک از ورثه مرحوم حسین افصحی  با ارائه دو برگ استشهادیه 
از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که سند مالکیت دو سهم و 
صد ششصدوهفت  مشاع از ششدانگ پالک  0 فرعی از 1910اصلی واقع در بخش 
35 کرمان بنام آقای حسین افصحی   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: 1359587 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/12

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

         اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر )محدوده جاده شماره2(
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه  اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر 
منطقه گل گهر )محدوده جاده شماره2( را به شرکت های  پیمانکاری ذیصالح دارای حداقل رتبه 4  زیر گروه انرژی یا رتبه 

4 رسته ی تجهیزات و تاسیسات دارای سوابق انجام کار مرتبط  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آیــد جهت 
اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/05/11 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/23
2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شرکت در مناقصه: 14،205،946،359 ریال
4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5_تاریخ بازدید از پروژه : مورخ 1401/05/19
6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(


