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جشنواره  مطلوب  و  کیفیت  با  برگزاری  برای  ریزی  برنامه  خواستار  کرمان  استاندار 
موسیقی نواحی در کرمان شد. پانزدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران قرار است 
پاییز امسال هم به میزبانی کرمان برگزار شود. وی در سخنانی با اشاره به اثر فرهنگی 
موسیقی بر روابط فرهنگی میان ملت ها، گفت: موسیقی زبان مشترک اقوام است و باید 
کیفیت این رویداد در سطح قابل قبولی باشد. فداکار سپس از آمادگی مدیریت اجرایی 
استان برای میزبانی جشنواره خبر داد. وی به حضور هنرمندان کشورهای مختلف در 

استان کرمان اشاره کرد و گفت: کرمان مهد موسیقی نواحی کشور است.

برگزاری جشنواره 
موسیقی نواحی

 در کرمان

خبــر بلیت سینماها امروز و فردا نیم بها است
به مناسبت روز ملی سینما و همزمان با سراسر کشور، بلیط سینماهای استان کرمان به مدت دو روز نیم بهاء خواهد بود.

سینماها، هم اکنون با فیلم های متنوعی در گونه های مختلف همراه هستند. انفرادی، کوزوو، بانک زده ها و چند می گیری گریه کنی 
۲ در گونه کمدی و فیلم های اجتماعی روی پرده نیز علف زار، تی تی، دوزیست، ابلق، نمور، برای مرجان و شب طالیی هستند.

دوستداران سینمای کودک نیز می توانند به تماشای بازیوو و انیمیشن پسر دلفینی بنشینند.با توجه به نیم بها بودن بلیت ها در 
روز ملی سینما، روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته، ۲۱ و ۲۲ شهریورماه، تمامی سینماهای کشور به صورت نیم بها، پذیرای 

مخاطبان خواهند بود. 

قابل  سیرجان  سینمای  دوباره  افول 
پیش بینی بود و اینکه آن رونق موقت دولت 
مستعجلی بود که بخش اش نتیجه ی کمبود 
نیاز شدید در  احساس  و  تفریحی  امکانات 
مردم است و بخشی اش هم مصنوع و با مدد 

برگزاری جشنواره ها ایجاد شده بود. 
خیلی زود دوباره چراغ سینمای سیرجان 
کم سو شد دلیلش مشخص است. تجهیز این 
سینما بنا بر نیازهای روز و فن آوری جدید 

پخش فیلم اتفاق نیفتاده. چرا نیفتاده؟ 
بپذیریم  باید  باشیم  داشته  انصاف  اگر 
معدنی  شرکت های  معدود  از  یکی  که 
است مسوولیت  سیرجان که چندین سال  
جدی  سیرجان  قبال  در  را  اجتماعی اش 
گرفته، شرکت صنعتی معدنی گل گهر است.

مدیران  بودن  بومی  مدد  به  که  اتفاقی   
شخص  بودن  سیرجانی  و  شرکت  این 
خوش فکر  جوان  یاری  به  و  مدیرعاملش 
که  چرا  افتاده،  شرکت  این  عمومی  روابط 
مدیران  سابق،  غیربونی  مدیران  برخالف 
فعلی از دل مردم همین شهر خبر دارند و 
با نیازها و کمبودهای سیرجان آشنایند اما 
قدر  باید  سیرجان  فرهنگی  ادارات  روسای 

موقعیت بدانند، نمی دانند. 
باید تا این تنور برای شهرمان داغ است، در 
جهت توسعه ی فرهنگی، هنری، آموزشی و 
ورزشی سیرجان فرصت را غنیمت بشمارند، 

نمی شمارند!
مگر گل گهر هزینه ی خرید و مرمت خانه ی 
خانه  این  و  نپرداخت  را  صدرزاده  تاریخی 
اکنون به بهترین شکلی مرمت نشده است؟ 
خانه ای که داشت مثل خیلی از آثار تاریخی 
مهم دیگر سیرجان در رخوت اداره میراث 

فرهنگی از دست می رفت.  
تفریحی  نیازهای  کمبود  گل گهر  مگر  یا 

مردم سیرجان را ندید و مشغول ساخت و 
تدارک یک تفرجگاه بزرگ برای سیرجان در 

جاده  شیراز نیست؟
شهر  سینمای  تنها  امروز  مشکل  بنابراین 
انداخت.  شرکت  این  گردن  نمی شود  را 
قدس  سینما  در  فیلم  پخش  فن آوری 
خود  زمان  در  چرا  قدیمی است؟  سیرجان 
تجهیز  قرارداد  بستن  هنگام  مربوطه  اداره 
این سینما، این مورد را در فهرست اولویت 
چند  و  نما  یک  به  و  نداده  قرار  تجهیز 
صندلی قناعت شده؟ گل گهر که تخصصی 

در حیطه ی سینما نداشته.
پیگیر  که  نبوده  مسووالن  وظیفه ی  آیا   
تجهیز مناسب سینما باشند و اگر کوتاهی ئی 
می شده به مردم و رسانه ها و افکار عمومی 

سیرجان اطالع بدهند؟
سینمای  بد  تجهیز  بتوان  بنابراین سخت 
خرید  انداخت.  گل گهر  گردن  را  سیرجان 
یک  دستگاه جدید پخش فیلم که برای یک 
شرکت عظیم مبلغی به حساب نمی آمده تا 

بخواهد بخل بورزد.
است. مشکل  دیگر  جای  از  مشکل   

نبودند  فکر  به  ادارات متولی  اینجاست که 
باید بخواهند، پیگیر باشند و از درهای بازی 
که گل گهر و گهگاه چند شرکت دیگر مثل 
گشوده  روی شان  به  فوالد....  و  گهرزمین 
خود  به  نیز  را  زحمت  همین  شوند،  وارد 

نمی دهند.
وگرنه نیاز نبود کارشناسان ادارات متولی 
که  باشند  خوانده  سینمالوژی  دانشگاه  در 
بدانند امروز دوره ی سالن های تکی بزرگ به 
پایان رسیده و عصر پردیس های سینمایی 
است. سالن های کوچک کنار هم که تنوع 
اکران فیلم های مختلف را به طور همزمان 
جذب  برای  را  سلیقه  جور  همه  و  دارند 

خانواده ها پوشش می دهند.
به  سری  یک  سیرجان  مسووالن   
همین  نه،  هم  بزرگ  شهرهای  سینماهای 
تا  می زدند  رفسنجان  خودمان  همسایه ی 
جدید  استان  مرکز  مدعی  سیرجان  ببیند 
شدن تا داشتن یک سینمای مطلوب چقدر 

فاصله دارد!
سیرجان جمعیت جوانی دارد که نیازمند 
اوقات  برای  مناسب  فرهنگی  خوراک 

سرگرمی هستند . 
و  بخواهند  چه  شهر  فرهنگی  مسئوالن 
بیاید و چه  نخواهند و چه خوش شان  چه 
نیاید،  این اوقات جوانان را اگر با سینما و 
تآتر و شب موسیقی زنده و مسابقات رالی و 
فوتبال و دیگر ورزش ها پر نکنند، قلیونی ها 
اشغال  برای خود  را  مانده  بستر خالی  این 

می کنند. 
قلیونی هایی که حتا به سبک قهوه خانه های  
فتح  و  آیینی  پرده خوانی  آن ها  در  قدیم 
خیبر و عاشورا و حماسه ی رستم و اساطیر 

شاهنامه دیگر آنجاها اجرا نمی شود. 
معدودی،  جز  به  قلیون خانه ها  این  اکثر 
عمدتا عرصه ی سرریز فرهنگ الت و لوتی و 
حمل چاقو و قمه شده اند و نتیجه اش را هم 
کم کاری های  این  ضربه ی  می بینیم.  داریم 

ادارات فرهنگی را کل سیرجان می خورد.
مثل  نهادهایی  حتا  تا  عادی  مردم  از   
دادگستری و سازمان زندان ها که مراجعه به 
آن ها هر روز زیادتر خواهد شد تا خشونت 
عریانی که گاهی در سطح کوچه و خیابان 

شهر نمود عینی پیدا می کند .

به بهانه روز ملی سینما 

رکود سینما نماد تعطیلی فرهنگ سیرجان
        حسام الدین اسالملو

  عکس: سید محسن فروزنده

دیدم  مقاله ای  پیش  روز  چند  همین  فرهنگ:  گروه 
درباره تاریخچه ی مهراوه های سنگی و پلکانی در محوطه ی 
و  سنگ  نظر جنس  از  که  مهراوه هایی  پاسارگاد.  باستانی 
اتفاقا  و  نمی زدند  مو  سیرجان  سنگی  منبر  با  پلکان  نوع 
خود پژوهشگر نیز به این مساله اشاره کرده بود و با استناد 
و  فقید  ایران شناس  افشار  ایرج  پیِش  دهه  یک  بازدید  به 
نامی از قلعه ی سنگ سیرجان، منبر سنگی را یک پلکان 
آیینی-نیایشی مربوط به دوران هخامنشی دانسته بود که 
این  و  می شود  منبر  کاربری اش  اسالمی  دوران  در  بعدها 
یعنی پیوستگی چندهزارساله ی فرهنگ دینی ایرانیان در 
یکتاپرستی  و یعنی بر خالف تصور عموم در امر دینی در 
ایران هیچ گسست و انفصال و انقطاعی اتفاق نیفتاده است. 
تاریخی- اهمیت  اوج  به  تا  کردم  طرح  را  مسئله  این 

چه  اما  باشم  کرده  اشاره  سنگی  منبر  میراثی  و  پژوهشی 
یادگاری  از  دست  بی مالحظه  مردم  برخی  مگر  سود؟! 
نویسی و فحاشی  با اسپری رنگ روی این اثر گران سنگ 
برمی دارند؟ چندی پیش هم که با پتک عامدانه روی آیات 

قرآنی منبر کوبیده بودند! 
دلی  یا  دارند  درکی  نیز  امر  مسووالن  مگر  طرفی  از 
می سوزانند؟!فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی استان 
پاسخگوی  باید  سیرجان  در  اداره  این  رییس  جعفری  و 

شرایط پیش آمده برای منبر سنگی باشند.
مقام  عالی ترین  عنوان  به  فرمانداری سیرجان   سرپرست 
دولتی در شهرستان بایستی دست کم رییس اداره میراث 
را بازخواست کند و از رییس اداره میراث فرهنگی سیرجان 
بپرسد، برنامه ها و پیگیری های منصور مکی آبادی فرماندار 

اسبق در حیطه ی قلعه سنگ چه شد؟ قلعه سنگ به عنوان مرکز شهر باستانی سیرجان که در آن سکه های ساسانی و 
عرب-ساسانِی ضرب شیریگان )نام قدیم سیرجان( یافت شده و به کار پژوهش تاریخی و تغیر نگرش در دانش تاریخ و 
البته نگهداری در موزه به عنوان سرمایه های فرهنگی و اقتصادی سیرجان آینده، می آید، چرا مورد بی توجهی قرار گرفته؟ 
منبر سنگی با پیشینه  و اهمیت فوق العاده  اش در پژوهش تاریخ ادیان، چرا به این حال و روز افتاده که تخریب شود و 

رویش یادگاری بنویسند؟
 امکان جا به جایی اش نبود، امکان قرار دادن منبر سنگی در یک محفظه ی شیشه ای هم وجود نداشت؟ یا چرا دوباره 
گروه های باستان شناسی برای حفاری علمی مستقر نمی شوند؟ چرا یک موزه در محل ایجاد نمی شود تا اشیای سفالی 
و فلزی کشف شده در آن برای بازدید گردشگران نگهداری شود؟ چرا آنجا یک کیوسک نگهبانی ندارد که معتادان و 

موتورسواران و البته قاچاقچیان عتیقه هر غروب و هر شب آنجا جوالن ندهند؟ 
می گویید بودجه نیست؟ این همه شرکت معدنی و معین اقتصادی وجود دارد. کم کاری خودتان را پشت نبود بودجه 
توجیه نکنید. حتا موقتا یک دیوار سیمانی با در آهنی برای حفظ منبر از تخریب های انسانی و طبیعی هم شدنی نبود؟! 
بود و هست اگر به یک تاریخ و فرهنگ سترگ بی تفاوت نبودید و دست از از کم لطفی و کم محلی و بی مهری با یک 

فرهنگ و تاریخ برمی داشتید.

گزارش

صفحه 2پتک های بی توجهی بر جان  منبر سنگی
فاضالب

رپرتاژ شورا

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

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

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

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

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

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

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

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

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

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

09135320842-09132794372

بـرگ واگذاری یک قطعه زمین 
به شماره قطعه 1680 در روستای فخرآباد 

به شماره پرونده 37-12051
به مساحت 249/85 مترمربع 
بنام فــرزاد افروزنیــا 

فرزند اسفندیار
به شماره ملی 3060030456

 مفقود گردیده  و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.  یابنده با شماره 

09913905983 تماس حاصل نماید

از تعدادی کارگـــر رفت و روب و جمع آوری زبالــــه  و 

تعدادی راننـــده دارای گواهینامه پایــه یک و پایـه دو

برای همکاری با شرکت صحت رفسنجان ) پیمانکار شهرداری سیرجان( 

دعوت به عمل می آید.

متقاضیان از تاریخ 1401/6/20 تا 1401/07/01 
 جهت انعقاد قرارداد با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

آژ - ۳۴۷8 6۳۰ ۰۹۱۳ / فاتحی-88۷8 ۰5۳ ۰۹۱۴

                 پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد   پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  دارای فعالیت مشابه و مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به 

عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/06/23 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

۱_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰6/۳۰

۲_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳_سپرده شرکت در مناقصه: ۱،8۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴۰۱/۰6/۲۷ 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

۷_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰6۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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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 ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۲:۰۰ روزشنبـه تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبـه  تاریخ     ۱۴۰۱/۰۷/۱6

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
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:   5۰۰۰  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه  گریــدر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید یک دستگاه گریدر(

به شماره ۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۱۹  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۲:۰۰ روزشنبـه تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبـه  تاریخ     ۱۴۰۱/۰۷/۱6

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۴5 روز یکشنبه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
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:   5۰۰۰  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید سر چراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید سر چراغی(

به شماره ۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۲۱  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 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 ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت ۱۹:۰۰ روز پنج شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبــــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   ۰۰55  ۴۲۳۳ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

شهرداری سیرجان سال 1401 ) بــرون سپــاری(
مجتمع کشتارگاه  اجاره  عمومی)شرح مختصر؛   مزایده  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال ۱۴۰۱ » برون سپاری« ( 
5۰۰۱۰۹8۷۲۰۰۰۰۰۲  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

نظر به اینکه آقای عنایت اله چراغی پور به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات 
مفروز خود تحت پالک 2 فرعی از   432 اصلی واقع در بخش 39 کرمان را 
نموده که آگهی نوبتی آن منتشر، اینک به استناد تبصره ماده 13 آیین نامه قانون 
فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر می گردد :

پالک  2 فرعی از 432 اصلی  آقای عنایت اله چراغی پور    ششدانگ یک قطعه 
باغ مشتمل بر ساختمان   به مساحت 20673/65متر مربع  واقع در بخش 39 
کرمان عملیات تحدید حدود ساعت 8.30 صبح روز شنبه  مورخه1401/7/23 در 
محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد ، لذا بدینوسیله به مالک و مجاورین و صاحبان 
حقوقی ارتفاقی در پالک فوق اعالم می گردد در موعد مقرر در این اگهی در محل 
وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض 
دارند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض خود را کتبًا 
به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ، دادخواست الزم در این خصوص به دادگاه صالحه تقدیم و 

گواهی آن را به اداره ارائه نمایند 
 شناسه آگهی: 1379854 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/23

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آقای مهرداد سالجقه برابر وکالت شماره 8407 – 1392/06/31 دفتر 149 سیرجان از خانم عشرت 

نجفی پور  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 149  سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  4898 فرعی از 6518/6501   اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام 

خانم عشرت نجفی 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: 1379858 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/23

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

صفحه 2
فاضالب

رپرتاژ شورا

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

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

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

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

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

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

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

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

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

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

09135320842-09132794372

بـرگ واگذاری یک قطعه زمین 
به شماره قطعه 1680 در روستای فخرآباد 

به شماره پرونده 37-12051
به مساحت 249/85 مترمربع 
بنام فــرزاد افروزنیــا 

فرزند اسفندیار
به شماره ملی 3060030456

 مفقود گردیده  و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.  یابنده با شماره 

09913905983 تماس حاصل نماید

از تعدادی کارگـــر رفت و روب و جمع آوری زبالــــه  و 

تعدادی راننـــده دارای گواهینامه پایــه یک و پایـه دو

برای همکاری با شرکت صحت رفسنجان ) پیمانکار شهرداری سیرجان( 

دعوت به عمل می آید.

متقاضیان از تاریخ 1401/6/20 تا 1401/07/01 
 جهت انعقاد قرارداد با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

آژ - ۳۴۷8 6۳۰ ۰۹۱۳ / فاتحی-88۷8 ۰5۳ ۰۹۱۴

                 پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد   پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  دارای فعالیت مشابه و مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به 

عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/06/23 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

۱_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰6/۳۰

۲_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳_سپرده شرکت در مناقصه: ۱،8۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴۰۱/۰6/۲۷ 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

۷_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰6۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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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 ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۲:۰۰ روزشنبـه تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبـه  تاریخ     ۱۴۰۱/۰۷/۱6

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
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:   5۰۰۰  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه  گریــدر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید یک دستگاه گریدر(

به شماره ۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۱۹  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

ل (
 او

ت 
نوب

ن ) 
ـا

رج
سی

ی 
دار

ـر
شه

ـه 
قص

منا

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 ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۲:۰۰ روزشنبـه تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبـه  تاریخ     ۱۴۰۱/۰۷/۱6

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۴5 روز یکشنبه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
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:   5۰۰۰  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید سر چراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید سر چراغی(

به شماره ۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۲۱  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 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 ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت ۱۹:۰۰ روز پنج شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبــــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   ۰۰55  ۴۲۳۳ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

شهرداری سیرجان سال 1401 ) بــرون سپــاری(
مجتمع کشتارگاه  اجاره  عمومی)شرح مختصر؛   مزایده  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال ۱۴۰۱ » برون سپاری« ( 
5۰۰۱۰۹8۷۲۰۰۰۰۰۲  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

نظر به اینکه آقای عنایت اله چراغی پور به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات 
مفروز خود تحت پالک 2 فرعی از   432 اصلی واقع در بخش 39 کرمان را 
نموده که آگهی نوبتی آن منتشر، اینک به استناد تبصره ماده 13 آیین نامه قانون 
فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر می گردد :

پالک  2 فرعی از 432 اصلی  آقای عنایت اله چراغی پور    ششدانگ یک قطعه 
باغ مشتمل بر ساختمان   به مساحت 20673/65متر مربع  واقع در بخش 39 
کرمان عملیات تحدید حدود ساعت 8.30 صبح روز شنبه  مورخه1401/7/23 در 
محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد ، لذا بدینوسیله به مالک و مجاورین و صاحبان 
حقوقی ارتفاقی در پالک فوق اعالم می گردد در موعد مقرر در این اگهی در محل 
وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض 
دارند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض خود را کتبًا 
به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ، دادخواست الزم در این خصوص به دادگاه صالحه تقدیم و 

گواهی آن را به اداره ارائه نمایند 
 شناسه آگهی: 1379854 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/23

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آقای مهرداد سالجقه برابر وکالت شماره 8407 – 1392/06/31 دفتر 149 سیرجان از خانم عشرت 

نجفی پور  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 149  سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  4898 فرعی از 6518/6501   اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام 

خانم عشرت نجفی 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: 1379858 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/23

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 


