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شبانه،  روزانه،  دوره های  در   ۱۴۰۱ سراسری  آزمون  نهایی  نتایج 
مؤسسات  پیام نور،  دانشگاه  پرداز،  شهریه  و  خودگردان  پردیس  مجازی، 
صرفاً  پذیرش  و  باآزمون  از  )اعم  غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش 
سازمان  سایت  در  امروز  آزمون«(  »بدون  تحصیلی  سوابق  براساس 
شد. اعالم   www.sanjesh.org نشانی  به  کشور  آموزش  سنجش 

نتایج نهایی
 کنکور ۱۴۰۱ 

 اعالم شد 

»جنگ جهانی سوم« نماینده ایران در اسکار ۲۰۲۳ شد
فیلم سینمایی جنگ جهانی سوم به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار ۲۰۲۳ معرفی شد. این فیلم ایرانی به تهیه کنندگی 
و کارگردانی هومن سیدی و نویسندگی هومن سیدی، آرین وزیردفتری و آزاد جعفریان است. محسن تنابنده بازیگر نقش 
اصلی این فیلم است. این فیلم با سرمایه گذاری نماوا ساخته شده و نخستین باری است که یک پلتفرم پخش آنالین به ساخت 
یک پروژه سینمایی ورود کرده است و هم چنین دومین همکاری سیدی و نماوا بعد از مجموعه قورباغه است. جنگ جهانی 
سوم برای نخستین بار در ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ در هفتاد و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ونیز نمایش داده شد و دو 

جایزه در بخش افق، از جمله بهترین فیلم برای هومن سیدی و بهترین بازیگر مرد برای محسن تنابنده را به ارمغان آورد.

خبــر

امسال  رمضان  ماه  پایان  در  فطر  عید  نماز  از 
گسترده  حضور  روی  ما  جامعه  دوباره  که  بود 
اتفاقی  با  سپس  شد.  حساس  افغانستان  اتباع 
مرد  یک  توسط  نفر  چندین  قتل  ماجرای  مثل 
تشویش  و  نگرانی  هم  باز  رفسنجان،  در  افغان 
ازدیادی  گرفت.   شدت  افغان ها  ازدیاد  از  جامعه 
رسیدن  قدرت  به  محصول  آن  زیاد  بخش  که 
از  بسیاری  تا  بود  همسایه  کشور  در  طالبان 
فارسی زبان ها و حتا پشتوها به دالیل ناامنی های 
شغل  کمبود  و  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی، 
مرز  از  غیرمجاز  صورت  به  خودشان،  کشور  در 
بسیاری شان  و  آمدند  ما  سرزمین  به  و  شده  رد 
و  ثروتمند  شهرهای  و  کرمان  استان  در  نیز 
پسته خیزی مثل سیرجان و رفسنجان در هوای 
اما آیا آن ها  یافتن کار یدی خوب ساکن شدند . 
به جز کار یدی شان که مورد نیاز جامعه ی ماست، 

ارمغان های دیگری هم برای جامعه ی ما دارند؟ 
نظرهای متفاوت سیرجانی ها

بی تفاوت اند  برخی  و  نگرانند  برخی همشهریان 
گاه  حتا  ندارد.  نگرانی  جای  می گویند  اصاًلً  یا 
میان  مباحثه  طرح  شاهد  عمومی  اماکن  در 

همشهریان در این باره هستیم. 
مثل مادر و دختری که توی تاکسی نشسته  اند 
و در این باره با راننده مجادله می کنند: »معلوم 
نیست این دولت چه خیالی در سر داره. چرا مثل 
افغانی ها را دست به سر نمی کنه که بروند  قبل 
زودی  به  نشوند.  شر  برایمان  خودشان؟!  کشور 
سیرجون رو افغانی ها صاحب می شوند!« اما راننده 
که به نظر می آید دانشجو و درس خوانده است، 
با آن ها مخالف است: »بابا این خودبرتربینی شما 

رو نسبت به یک  قوم دیگر نمی فهمم! 
چرا خودمان را برتر می دانیم؟

 مالک این برتری شماری چیست؟ 
آیا سرمایه ی عاطفی انسان ها همچون سرمایه ی 

اقتصادی شان تمام می شود؟
با  اتفاقاً  که  افاغنه  به  نسبت  ایرانی ها  ما  چرا   
برتری  احساس  داریم،  مشترک  ریشه های  هم 
می کنیم و این را در رفتارمان اغلب با آزار و اذیت 

نشان می دهیم؟ 
پیش  قرن  یک  همین  تا  که  افاغنه ای  هم  آن 
ما،  به  انگلیس  تحمیلی  مرزهای  از  قبل  و 
نیز  و حتا هنوز  به شمار می آمدند  هم وطنم مان 

هم زبان های ما هستند.«

اما مسافر زن طوری به راننده نگاه می کند که 
انگار نه حرفش را فهمیده و نه قبول کرده است 
و از نظرش او یک جوان روشنفکر خام است که 

معلوم نیست چرا راننده تاکسی شده!
تزریق حس تبعیض

تهیه  سخن تازه  در  گزارشی  پیش  سال  چند 
کردیم از مغازه ی کفاشی  نارنجی رنگی که روی 

درش نوشته بود: »کفاشی هیبت« . 
بلوارهای  از  یکی  در  کوچه  یک  نبش  سر 
با  شکل  مثلثی  کوچک  مغازه ی  یک  سیرجان. 
انبوهی از کفش و بند کفش و نخ و سوزن. او  از 
پسرش می گفت که غرق شده و فوت کرده است.

 با اندوه و اشکی که چنین مواقعی در چشمان 
تکان  اندوه  به  سری  می شود،  جمع  پدر  یک 
بود.  کفاشی  این  صاحب  پسرم  هیبت  می داد:  
با خواهرش و زنش و دوتا بچه اش رفتن سلطان 

پیرغیب.
 نزدیک سد اسطور. دخترم می گوید کباب مان 
را خوردیم، بگو بخندمان را کردیم و می خواستیم 
به خانه برگردیم که هیبت گفت من می روم شنا. 
من  کنید،  جمع  را  وسایل  شما  وقتی  تا  گفت 
که  جایی  آب  وسط  در  و  رفت  هیبت  برگشتم. 

عمیق بود گرفتار شد.«
می کند  روایت  هیبت  زن  قول  از  هیبت  پدر 
نشسته  ماجرا  این  نزدیکی  در  خانواده  چند  که 
بودند و دست و پا زدن هیبت را نگاه می کرده ند: 
از جای شان  کدام  اما هیچ  کردیم  »التماس شان 
به رحم می آمد  اگر یکی دلش  بلند نشدند حتا 
و می خواست به داد ما برسد کناری اش می گفت 

بشین خون به گردن نگیر.«
یکی از مشتریان کفاشی که به نظر می رسید او 
نیز افغان باشد و از دوستان این خانواده، می گفت: 
»چون افغان بودند کسی نیامده کمک و گرنه اگر 
ایرانی بود، نمی ُمرد.« پدر هیبت در ادامه ی حرف 
دخترم  و  عروس  روز  »آن  می گفت:  مشتری اش 
چادرهای شان را به هم گره زده  بودند و به سختی 
هیبت را از آب کشیدند بیرون. زنده بوده و تا ده 
نیامده  هم کسی  باز  اما  می کشیده  نفس  دقیقه 

کمک و از دنیا رفته.« 
این  و صاحب  داشته  و یک سال  بیست  هیبت 
را  آن  پدرش  دیگر  که  کفاشی ئی  بوده.  کفاشی 
می چرخاند. پدر هیبت می گوید: »هیبت دوتا بچه 
داشته که االن با مادرش و ما زندگی می کنند.«

بحث تبعیض هست و نیست
یک جامعه شناسان درباره ی تاثیر جنبه حقوقی 
نشدن  اجتماعی  بر  ایران  در  افغان  اتباع  ازدیاد 
نوشته:  آن ها  با  ایران  مردم  نگرفتن  خو  و   آنان 
مهاجرپذیري و مهاجرناپذیري یک بحث حقوقي 
محسوب مي شود به این دلیل که فرایند پذیرش 
افاغنه در ایران یک فرایند تدوین شده مشخص 
و در قالب بندي مشخص نیست یعني مشخص 
مشخص  مهاجر؟  یا  پناهنده اند  آنان  که  نیست 
نیست قاچاقي آمده اند یا قانونی؟ به همین دلیل 

به لحاظ حقوقي جایگاه خاصي ندارند. 
دیگر  از کشورهاي  در خیلی  اینکه  دوم  مسئله 
یعني  است.  شده  کار  میزبان  فرهنگ  روي 
جامعه ی میزبان، فرد مهاجرت کرده به کشورشان 
را به عنوان نیروي کار پذیرفته و مهاجران را به 
عنوان کسانی که دارند به توسعه ی کشور میزبان 

و پیشرفت آن کشور کمک می کند، به رسمیت 
شناخته می شوند.

وجود  کشوري  در  مهاجرپذیري  قوانین  وقتي   
گرفتن  بانکي،  حساب  کردن  باز  مثل  دارد 
گواهینامه، مثل ادامه تحصیل و مثل استفاده از 
اعتبارات بانکي و استفاده از امکانات رفاهي، قطعا 
به خاطر داشتن حقوق یکسان  افراد مهاجر هم 

داراي یکسري احترام هم مي شوند.
احساس  مهاجران  با  میزبان  جامعه ی  شاید 
آن ها  مورد  در  میزبان  جامعه ی  یا  نکند  راحتي 
به  اما  بگذارد  را کنار  تعصبات  نتواند هیچ موقع 
در جامعه  و  از جامعه مي شوند  بخشي  هر حال 

هضم مي شوند.
ایران  در  تاکنون  افغان ها  درباره  اتفاق  این   
تدوین  مشخصي  قوانین  حاال  تا  یعني  نیفتاده. 

نشده است.
بانکي،  خدمات  بحث  در  افغان  یک  مثال 
گواهینامه گرفتن، جابجا کردن پول و... در ایران 

مشکل دارد.
 خرید و فروشش را با نام و کارت بانکی که مال 
گذاشته  اختیارشان  در  و  است  صاحب کارشان 

حتا  می دهند.  انجام 
در  که  افغان هایی 
تخصص  رشته ای 
دارند و  نخبه اند و یا 
برای  ثروتمندان شان 
خرید و فروش مشکل 

دارند.
همین  برای  شاید   
این  ایراني  جامعه ی 
و  نمي پذیرد  را  افراد 
این  به  جامعه  نگاه 
کسي ست  مثل  افراد 
که مي خواهد اینجا را 
منابع  و  کند  تصاحب 
براي  زور  به  را  ملي 
خودش استفاده کند.

که  دیگری  دلیل 
است  این  است  مهم 
که آن مهاجران از چه جامعه ا ی می آیند و رسانه 
از آن ها چه تصوری برای ما ساخته. اگر مثاًلً این 
آدم ها از نروژ -کشوری که در آن جنگ نیست و 
صلح است و امکانات رفاهی دارند-آمده بودند، آیا 

برخورد ایرانی ها همین بود؟ 
حتماً احترام بیشتری داشتند. کما اینکه بسیاری 
به  کارند،  مشغول  ایران  در  االن  که  چینی ها  از 
و  ایرانی ها  احترام  معادن  یا  صنعت  واسطه ی 
این  تصور  چون  است.  بیشتر  بهشان  کرمانی ها 
هست که این افراد متعلق به جامعه ای پر از افراد 
در  ابرقدرت ها  نگاه  اینجا  پس  هستند.  توانمند 
این موضوع موثر است. فرض بر این بگیرید که 
چینی ها در ایران همین کارهای افاغنه را انجام 

بدهند، این قدر بازتاب ندارد. 
پس در واقع ما به شخصیت و مدنیت فرد کاری 
نداریم و به آن نیست که احترام می گذاریم. بلکه 
تحت تاثیر پندار عمومی از ملت ها و تصویری که 

رسانه ها از آنان ساخته اند، هستیم. 
بخشی اش  حتا  است  ممکن  اینکه  اضافه ی  به 
به  نسبت  افراد  حساسیت  عدم  به  برگردد 

همنوعان خود. جامعه ی ما نیز که در دوران زوال 
مسوولیت  حوزه ی  یعنی  می برد.  سر  به  اخالق 
فردی و مسوولیت اجتماعی به قدری کاهش پیدا 

می کند. زنجیره ی انسانیت قطع می شود. 
نژادپرستی  از  رگه هایی  وجود  نمی توان  البته   
کرد.  رد  جامعه  در  را  آن  از  ناشی  تبعیض  و 
ما  رسانه های  وقتی  دارد.  ایدئولوژیک هم  دالیل 
و  شاخص تر  چهره ی  خودمان  از  می کنند  سعی 
باالتری بسازند. وقتی این تفکر وجود دارد قطعاً 
ما خودمان هم در واقع در سطح فردی و سطح 
خرد این تصورات غالبی و القا شده را ناخوداگاه 
ذهن مان جا داده ایم و براساس آن رفتار می کنیم.
مشکالت  و  فرهنگی  اختالف  از  ناشی  نگرانی 

امنیتی ربطی به تبعیض نژادی ندارد
اما برخی همشهریان سیرجانی نیز نظر دیگری 
دارند: "در تلویزیون از هر شبکه ایرانی یا خارجی 
افغان ها خبر  درباره  وقت  هیچ  هر خبرگزاری  با 
آشوب،  قاچاق، جنگ،  قتل،  نشده.  توزیع  مثبت 
طالبان و... همیشه با اخبار مربوط به افاغنه همراه 
بوده. حاال ولو اینکه زبان شان با ما یکی باشد و در 
شعر و مذهب و مفاخر و مشاهیر مشترکات زیادی 
با ما داشته باشند، این اشتراکات نمی توانند ما را 

به هم وصل کند.
اختالفات  بحث  که  موضوع  این  اضافه ی  به   
ظاهر  در  آن  نمود  که  دارد  وجود  نیز  عقیدتی 
و  مناسک  و  مراسم  برگزاری  تفاوت  و  چهره 
از  را  ما  جامعه  که  می شود  دیده  هم  پوشش 
حس  طور  همین  و  می کند  دور  آن ها  اجتماع 
ترس و بیمی هست نسبت به اینکه یک اقلیت به 
مرور تبدیل به اکثریت شوند و از دل این اتفاق 
خشونت عقیدتی سر بزند. به همین دلیل شاید 

بحث فقط نژادپرستی نباشد."
انگیزه ی عقیدتی در  به  اشاره  با  این همشهری 
امام رضا)ع(  حرم  در  نفر  دو  قتل  مثل  اتفاقاتی 
کارهای  این  بروز  احتمال  می گوید؛  مشهد  در 
جمعیت  افزایش  از  را  آدم   که  است  تکفیری 
مهاجران افغان در سیرجان نگران می کند و گرنه 
اگر بحث نژادپرستی بود چرا وقتی تعدادشان به 
مراتب کمتر بود، جامعه این حساسیت را نداشت؟

به نظر این همشهری، مراجع تصمیم گیر کالن 
تقش  زمینه ی  در  شهری  و  استانی  کشوری، 
این  به  باید  امنیت  میزان  بر  جمعیتی  تغییرات 

نکات فکر کرده باشند.

حساسیت جامعه بر حضور گسترده اتباع افغانستان در سیرجان؛

مهاجر دوستی در عین نگرانی
      سمیرا سرچمی
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خانم بتول اجودی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک  1610 فرعی  از 2112 
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم  بتول اجودی  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: 1379860 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مسعود صحبت ورثه  محمود صحبت  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 134 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ پالک  0 
فرعی  از 313 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای محمود صحبت 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: 1382982 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد رضا احمدی نژاد ورثه عصمت صالحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک  350 فرعی  از 2312 اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم عصمت صالحی    
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: 1382984 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم محبوبه میرزاده  برابر وکالت نامه 37638 – 1401/05/29 د5فتر 150 سیرجان از رحمت 

اله عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  3725 فرعی  از 2112اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای 

رحمت اله عباسلو 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: 1382991 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم محبوبه میرزاده  برابر وکالت نامه 37638 – 1401/05/29 د5فتر 150 سیرجان از رحمت 

اله عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  3726 فرعی  از 2112اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای 

رحمت اله عباسلو 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: 1382993 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم محبوبه میرزاده  برابر وکالت نامه 37638 – 1401/05/29 د5فتر 150 سیرجان از رحمت اله 

عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که سند 

مالکیتششدانگ پالک  4081 فرعی  از 2112اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای رحمت 

اله عباسلو 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: 1382996 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محمد رضا احمدی نژاد ورثه عصمت صالحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک  350 فرعی  از 2312 اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم عصمت صالحی    
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: 1382984 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

با توجه باینکه اقای حجت صفی جهانشاهی یک از مالکیت مشاعی اراضی تحت پالک 38 فرعی از 

5078 اصلی واقع در استان کرمان  شهرستان سیرجان بخش گلستان دهستان گلستان روستا تلمبه 

چاه زهرا محله تلمبه چاه زهرا کوچه شمالی کوچه اول پالک 0 طبقه همکف بخش 36 کرمان 

درخواست سند مالکیت نموده و بعلت عدم فراخوانی حدود ششدانگ پالک امکان چاپ سند مالکیت 

وجود ندارد و می بایست کلیه اسناد مالکیت ابطال و مجددا بنام مالکین چاپ گردد لذا از کلیه مالکین 

مشاع درخواست می شود حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از زمان چاپ در روزنامه محلی اسناد 

مالکیت خود را جهت تعویض تحویل ادره ثبت اسناد و امالک سیرجان واقع در بلوار هجرت جنب 

بیمارستان امام رضا )ع( نمایند در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.

  شناسه آگهی: 1382988 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تعویض اسناد مالکیت 

شرکت راهسازی کرمان ریسـه
)معدن 3(

 از  تعدادی سرویسکار تعمیرگاه
 یک نفر کمک مکانیک

 یک نفر برقکار اتومبیل 
  دعوت به عمل می آورد:

0917   822   3248   

از  یک نیرو کار خانم جهت 
فروشندگی و یک نیرو کار آقا 

جهت همکاری 
 در فروشگاه لوازم ایمنی

  دعوت به عمل می آورد:

0921   145   9530   
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1-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.

2-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

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

شهرداری خواجوشهر در نظر دارد نسبت به ؛
فروش تعدادی از زمینهای مسکونی خود واقع در اراضی موصوف به 

جنوب غرب خواجوشهر) غرب درمانگاه مرحومه کبری خواجویی نژاد( 
از پـالک ثبتــــی5074

شهرداری  خواجو شهر

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. 

   1 4 0 1 /0 6 /3 0 2    تاریــخ انتشــــار  آگهـــی :  0 0 1 0 9 1 1 0 9 0 0 0 0 0 1 شمـــاره مزایـــده :  

مهلـــت دریـــــافت اسنــــاد مزایـــــده : 1401/06/30  الـــی 1401/07/12    ساعــت 14:00  

تاریـــخ بازدیــــــــــد :  1401/07/01 الــــــــی 1401/07/22  

مهلت ارسال پیشنهـــــاد : 1401/06/30   الــــــی 1401/07/23  ساعـــت 14:00  

تاریــــــخ بازگشایــــــی: 1401/07/24     تاریـــــخ اعالم بـه برنـــــــده:  1401/07/25 
شماره 
قطعه

مساحت 
)مترمربع(

قیمت پایــه ) ریال(

56328/54/270/500/000

573003/300/000/000

583003/300/000/000

593003/300/000/000

603003/300/000/000

613003/300/000/000

623003/300/000/000

653003/600/000/000

شماره 
قطعه

مساحت 
)مترمربع(

قیمت پایــه ) ریال(

663003/600/000/000

673003/600/000/000

683003/600/000/000

693003/600/000/000

703003/600/000/000

713003/600/000/000

72328/54/270/500/000
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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 1401/06/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ     1401/07/19

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/20 
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  4132 )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

مناقصه عمومی دو مرحله ای برونسپاری نگهداشت فاز 6 
فضای سبز ) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(

برونسپاری  مختصر؛  شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   
نگهداشت فـــاز 6 فضــای سبـز) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(
به شماره 2001005674000126  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

نوه ی دلبند و برادر زاده عزیزمان؛

سرکار خانم غزل اتج آبادی
 در سکوت تالش کردی 

 پیروزی ات با ترانه ای زیبا طنین انداز شد 

 هدفت قطب نمایی بود برای یافتن مسیر و وجود خدا انگیزه ای برای تحقق این هدف 

موفقیتت درکنکور  و قبولی در رشتـه دندانپزشکــی 
دانشگاه علوم  پزشکی کرمان را تبریک عرض نموده، موفقیت 

روزافزونت را در تمامی عرصه های زندگی آرزومندیم

مامان زبرگ و عمواه و عمه اه

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

 فروش فــوری بــاغ
یک قطعه زمین 40 قصبی در 
روستای زمزرج قبل از اسطور 
بعد از بلورد دور تا دور دیوار 
کشی بسیار مناسب برای خانه 
باغ بسیار خوش آب و هوا با 

قیمت ۶۵0 میلیون تومان
  به فروش می رسد 
0913  668  3777 
0913  845  4815

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان لوازم خانگی و مبلمان شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان لـوازم خانگــی و مبلمـــان شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره 

و بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز شنبــه مورخ 1401/07/16 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محمود  افشـار  2- رسول  بمیــدی  3- حسین پژوهنـده    4- سید احمد   تهامـی  5- ابوالفضل حسن پـور 6- علی  خضری پــور

7- جعفر  زیدآبادی  8- اسماعیل  شاهبداغی  9- مهدی  عباس زاده  10- سیدرضا مرید رحمانی   11- فاطمه مهرابیان 12- احمدعلی نژاد کورکی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محسن  جهانشاهی 2- محمود  راشدی  3- سیدجواد شیبانی  4- احمد  نجمی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان لوازم صوتی و تصویری شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان لـوازم صوتی و تصویری شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 

بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز یکشنبــه مورخ 1401/07/17 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی  ایرانمنش  2- سجاد  پورحسینعلـی  3- ابوالقاسم  پورخسروانـی  4- مجتبی جعفـری  5- عبدالرضا رنجبـر 6- مجتبی  سعیـدی

7- محمدصالح صادقی  8- سیدجالل الدین علوی  9- امیرحسین  فائضی  10- حمیدرضا کریمـی   11- محسن محمودآبـادی 12- علی محیاپـور

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محسن  آراد 2- ساسان  اکبری 3- معین  شاهمرادی 4- سید وحید  موسوی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان


