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 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان دربارۀ این که کدام بیماری ها استان کرمان را تهدید 
می کنند؟، گفت: »با توجه به قاچاق گوسفند از کشور افغانستان، همیشه استان با تب 
کریمه کنگو دست وپنجه نرم می کند و همچنین باوجود آن که هنوز آبله میمونی در ایران 
اپیدمی نشده است ولی باید حواسمان به این بیماری نیز باشد«.دکتر مهدی احمدی نژاد 
ادامه داد: »در سال گذشته بیماری سرخک در کشور شیوع پیدا کرد که مجبور به 
واکسیناسیون اورژانسی شدیم؛ گفتنی است که بیماری ماالریا در جنوب استان کرمان و 

سیاه زخم نیز از دیگر بیماری هایی است که استان را تهدید می کنند«.   

 تب کریمه کنگو 
همواره استان را 

تهدید می کند

خبــر
 اتباع خارجی با سرمایه گذاری  اتباع خارجی با سرمایه گذاری ۱۰۰۱۰۰ هزار دالری اقامت  هزار دالری اقامت ۵۵ ساله می گیرند ساله می گیرند

 هیات دولت، وزارت کشور را موظف کرد حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یک صد هزار دالر به ارزهای 
دیگر سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید و اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
مجوز اقامت ۵ ساله صادر کند.، بر این اساس، وزارت کشور )فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران( موظف است حداکثر 
ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یک صد هزار دالر به ارزهای دیگر سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در 

ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید و اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت ۵ ساله صادر کند. 

کارشناس  نسب،   مهنی  محمدرضا 
فوتبال  ملی  تیم  عضو  و  روانشناسی 
در  سالگی  از سن 14  را  فوتبال  نابینایان، 
این رشته ی ورزشی شروع و در 19 سالگی 
ساله   27 که  اکنون  شد.  ملی  تیم  عضو 
فوتبال  رشته  در  متعددی  مدال های  است 
روشندالن دارد. مهنی نسب عالوه بر ورزش 
دوستدار هنر است و از صدای خوبی بهره 
مند است.حال، این بازیکن خوب همشهری 
راهی مسابقات قهرمانی آسیایی به میزبانی 

کشور هند است.
در گفت و گویی که با سخن تازه داشت 
در  تا  باعث شد  فوتبال  به  ام  گفت: عالقه 
شدم  متوجه  وقتی  و  بردارم  گام  راه  این 
پیگیر  با جدیت  است  نابینایان  فوتبال  که 
تحصیل  به  همراه  شدم.  مندی  عالقه  این 
در کرمان، در برنامه ی استعدادیابی فوتبال 
ی  نقطه  همین  و  کردم  شرکت  نابینایان 
نهایت  در  بود.  فوتبال  در  پیشرفتم  عطف 
پس از ۵ سال تالش در 19 سالگی توانستم 

به تیم ملی راه پیدا کنم. 
وی نخستین بار مسابقات آسیایی اینچئون 
کره جنوبی در سال 2014 تیم ملی فوتبال 
عنوان  کسب  با  توانست  کشور  نابینایان 
قهرمانی به مسابقات 201۵ توکیوی ژاپن 
راه پیدا کرده و مجدد مقام قهرمانی کسب 
سال  توکیو  قهرمانی  مقام  کسب  با  کند. 
 2016 المپیک  سهمیه  شد  موفق   201۵

ریودوژانیرو را بدست آورد.
دو  در سال 2016  نسب می گوید:  مهنی 
مسابقه بود یک جام جهانی کوچک و بین 
قاره ای. سه ماه پس از آن مسابقات المپیک 
قهرمان  کوچک  جهانی  جام  در  که  بود 
مقام  توانستیم  هم  المپیک  در  و  شدیم 
دوم را از آن خود کنیم. مجدد در مسابقات 
آسیایی سال 2017 به میزبانی کشور مالزی 
صاحب عنوان قهرمانی شدیم و با کسب این 
عنوان مجدد سهمیه ی جام جهانی 2018 

مادرید اسپانیا را به دست آوردیم.
وی که عازم مسابقات آسیایی امسال که 
از 17 آبان ماه به میزبانی هند آغاز خواهد 

سالهایی  در  می گوید:  و  کرده  شرکت  شد 
که کرونا به طور جهانی همه گیر شده بود 
مسابقه ای برگزار نشد؛ نخست از برگزاری 
امیدوارم  و  خرسندم  رقابت ها  ی  دوباره 
قهرمانی  به  هم  مسابقات  این  در  بتوانیم 
برسیم و با کسب این عنوان هم سهمیه ی 
پاراالمپیک خود را قطعی کنیم و هم بتوانیم 
انگلستان  بیرمنگام  جهانی  مسابقات  در 

شرکت کنیم.
موسیقی  به  عالقمند  که  نسب  مهینی 
گفت:  اینگونه  سوالم  جواب  در  می باشد 
عالقه ی همیشگی  دو  موسیقی  و  فوتبال 
من بودند و از همان دوران کودکی در این 
عرصه وارد شدم و دوره های سلفژ، پیانو و 
کیبورد را گذراندم. اکنون هم در سیرجان 
به کودکان نابینا موسیقی تدریس میکنم اما 
است.  فوتبال  و  ورزش  با  اولویتم  همچنان 
اینجا باید یک تشکر ویژه از خانواده ام داشته 
باشم که در تمام این زمینه ها همواره حامی 
ام بودند و من با این حمایت ها توانستم به 

چنین پیشرفت های دست پیدا کنم.

به شهرداری  پور  با ورود دکتر کریمی   
سیرجان احیا و رسیدگی به فضای سبز 
شهری در دستور کار سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهرداری قرار گرفت و بودجه 
خوبی به آن اختصاص یافت. این سازمان 
امور  انجام  به  زبده  مشاوران  دستور  به 
سبز  فضای  احیای  در خصوص  اصالحی 
پرداخت.  شهر  سطح  خشک  درختان  و 
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری هم به منظور نگهداشت فضای 
سبز خبر از برون سپاری داد و اینک این 
وعده عملی شد تا جانی دوباره به درختان 

و فضای سبز سیرجان برگردد.
ارتباطات شهرداری  مدیریت  گزارش  به 
سیرجان، رسول پور مهدی با ابراز رضایت 

از توسعه و ایجاد فضای سبز شهری طی 
سال های گذشته، گفت: سرانه فضای سبز 
به  مربع  متر  از 21  بیش  سیرجان  شهر 
مربع  متر   ۵40 جمعا  و   فرد   هر  ازای 
سبز  فضای  عمده  مشکل  وی  می باشد. 
و  نگهداشت  بودن  سخت  را  سیرجان 
سبز  فضای  کارگران  تعداد  بودن  ناکافی 
دانست و افزود: تاکنون نگهداشت فضای 
سبز توسط شهرداری انجام گرفته است. 
آیتم   86 شهری  سبز  فضای  نگهداشت 
در  کامل  به طور  آیتم ها  این  اما  دارد 

سیرجان رعایت نشده است. 
در  نیرو  نفر   100 تعداد  از  همچنین   
ندارند و  فضای سبز برخی کارایی کامل 
در بحث نگهداشت به خوبی عمل نشده 
معضل  این  پیمانکاران  ورود  با  اما  است 

برطرف خواهد شد. 
فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
سبز شهرداری نابودی و افت فضای سبز 
این  در  نکردن  هزینه  را  سیرجان  شهر 
احیای  و  راه حفظ  تنها  و  دانست  زمینه 
عنوان  برون سپاری  را  شهر  سبز  فضای 

سال های  بایستی  وی،  گفته  به  کرد. 
قبل برون سپاری فضای سبز در سیرجان 
همانند سایر شهرهای کشور نظیر کرمان 

و رفسنجان انجام می گرفت.
ارتباطات  مدیریت  به  پورمهدی   
برون سپاری،  بحث  در  گفت:  شهرداری، 
شهر به 8 فاز تقسیم شده و کار برداشت 
تعداد  از  اعم  شهر  سبز  فضای  اطالعات 
درختان، مبلمان شهری و پارکی به اتمام 
رسیده و دو شرکت پیمانکاری با صالحیت 
نگهداشت فضای  و کار  مشخص گردیده 

سبز شهر را شروع کرده اند. 
سال های  در  کرد:  اظهار  پورمهدی   
گذشته تنش زیادی به فضای سبز شهر 
وارد شده است بنابراین نقص فضای سبز 
نتیجه  و  نمی شود  رفع  کوتاه مدت  در 
برون سپاری  بخش  پیمانکاران  عملکرد 
می شود.  مشخص  آینده  ماه  چند  ظرف 
زمستان  نیز  اصالحی  اقدامات  یکسری 
امسال انجام می گیرد و سال آینده شاهد 
نتایج خوبی در فضای سبز شهر خواهیم 
از نظارت سازمان سیما، منظر  بود.  وی 
و  مناطق  شهرداری های  سبز،  فضای  و 
حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری و 
نظارت متخصصان و مشاوران بر عملکرد 

پیمانکاران بخش خصوصی خبر داد.

 مهنی نسب،  روشندل اعزامی تیم ملی فوتبال نابینایان، به مسابقات کشوری در گفتگو با سخن تازه عنوان کرد ،

بهکودکانروشندلموسیقیدرسمیدهم
"چطو شد که ئی طو شد"ی بر اتفاقات اخیر کشور؛

راه گفت وگو بسته شد که ئی طو شد
"چطو شد که ئی طو شد" یک جمله ی پرسشی با گویش محلی سیرجان و حومه 
است که از طرف مقابل ارائه ی یک تحلیل به زبان ساده را خواهان است تا درکی از 

اوضاع پیدا کند و چگونگی به شرایط کنونی رسیدن را بفهمد.
یک  شرایط  به  ما  کشور  که  شد  چه  بگوییم  ساده  زبان  به  بخواهیم  اگر  حاال   
این مسووالن خودشان تمام  از  بگوییم پیش  باید  ماه و چهل ر وز گذشته رسید، 
راه های نرم مخالف خوانی با برخی سیاست ها را به روی مردم بسته بودند و مردم 
برای رساندن مطالبات و اعتراض شان به گوش مسووالن، دیگر هیچ راهی نداشتند. 
به  اعتمادی  نه  برای تغییر شرایط و  از معنا تهی شده  راِی  امیدی به صندوق  نه 

رسانه های داخلی. 
خود مسووالن در خانه ی تک تک ملت ما را به روی من وتو و سعودی اینترنشنال 
گشودند. با تحمل نکردن زمزمه های هر انتقادی در رسانه های داخلی که به جایی 
برنمی خورد و امنیت و قدرت یک کشور مقتدر را برهم نمی زد. بر همین اساس نباید 
تصور کرد که اگر روزنامه نگار و خبرنگار داخلی خبر فوت مهسا امینی را منتشر 
نمی کرد، خبر از منبع شهروندخبرنگاران به گوش رسانه های آن طرفی نمی رسید و 

دیگر اتفاقات بعدی نمی افتاد. 
مگر در این سال ها شاهد پخش گزارش های مردم عادی که با گوشی موبایل تهیه 
نبودیم؟  خارج کشور  ماهواره ای  رسانه های  در  می شد  ارسال  اینترنت  از طریق  و 
را  را قاضی کنند که چرا روزنامه ها  از همه کاله خودشان  اول  بنابراین مسووالن 
و  بی بی سی  دادن  جوالن  آمادا ی  را  فضا  و  تکصدا  را  صداوسیما  و  کردند  تعطیل 

من وتو!
 همین سخن تازه به خاطر انتقادهای معمولی اش در این سال ها چقدر توقیف شد و 
دادگاه رفت؟ حتما تا حاال هم مسووالن تا حدودی و گاهی جو الدوز را کنار گذاشته  
و یک سوزن به خود زده اند که این روزها بی سر و صدا ممنوع از تصویری خاتمی 
برطرف شد تا حرف های او آبی بر آتش حوادث باشد. یا احمد زیدآبادی استاد علوم 
سیاسی و همشهری خودمان که روزگاری توسط خود مراکز قدرت از دانشگاه اخراج 
شد چون نظرات و انتقادها و پیشنهادهایش توسط مسووالن ما تحمل نمی شد ولی 
حاال توسط صداوسیما دعوت می شود و برای سخنرانی به دانشگاه شریف فراخوانده 
می شود. چرا؟ تا دانشجویان ساختارشکن را دعوت به آرامش و همان گفت وگویی 

کند که زمانی خود مسووالن رشته ی ارتباط آن را چیده بودند. 
اخیر و  برای حوادث  از گشتن دنبال هر مقصری  بنابراین مسووالن کشور بیش 
خسارت های فراوان جانی و مالی و اعتباری اش، خودشان را و کارنامه ی گذشته شان 
را جلوی آیینه بگذارند  و یاد آن عقاب معروف شعر ناصر خسرو بیفتند.  پرنده ی 
مغرور بر نوک تیری که بالش را زخمی کرده بود، پر خویش دید و فهمید از خود 
اوست که بر اوست. بنابراین امیدواریم در ادامه مسووالن کشور برای بهبود اوضاع 
پیام را با زبر و زرنگی و تیزی گرفته باشند و این راهی که بر روی خاتمی ها و احمد 
زیدآبادی ها گشوده اند را در ادامه هم گشوده بگذارند و با رفتن این آتش به زیر 

خاکستر گمان نکنند ماجرا تمام شد و بازگردند به روش سابق.
 زمانی مهندس بازرگان در دادگاه رژیم شاه سابق گفت، انتقادهای نسل ما را در 
دانشگاه ها و وزارتخانه ها تحمل کنید و گرنه بعد ما نسلی می آید که دیگر با زبان 

گفت وگو با شما سخن نخواهد گفت...

  یادداشت

با تصمیم شهرداری؛ 

فضای سبز سیرجان »برون سپاری« شد

صفحه 2
?

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

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

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

09135320842-09132794372

از  یک منشی خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر  فروش کولرهای گازی و 

جاروی مرکزی 
  دعوت به عمل می آید:

0913   945   4731   
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م موسسـه اعتبـاری نــور استـان کرمان در نظر دارد یک واحد 
آپارتمان واقع در بلوار دکتر صادقی طبقه فوقانی شعبه 

دکتر صادقی سیرجان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

پالک ثبتی/بخشآدرسنوع سند مالکیتعنوان ملک/پروژه

آپارتمان مسکونی
 واقع در سیرجان

در شرف صدور
 سند تک برگی

بلوار دکتر صادقی، صادقی 19
جنب پاساژ کندو، طبقه فوقانی  

شعبه دکتر صادقی

678/44
بخش 35 کرمان

نوع تصرفنوع واگذاریقیمت پایه مزایدهمتراژ

1-نقدی27/000/000/000ریال135/67
2-اجاره به شرط تملیک)حداقل 50 درصد نقد و الباقی اقساط 
حداکثر 60 ماهه با احتساب حداکثر نرخ سود شورای پول و اعتبار(

تخلیه

توضیحات ملک

1-ملک مورد مزایده با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها در طبقه اول شعبه دکتر صادقی سیرجان واقع و 
دارای پایانکار با شماره 2781 مورخ 1380/02/06می باشد        2- ملک با وضعیت موجود و بدون تجهیزات و منصوبات موجود در آن واگذار می گردد.

 3- پیشنهاد خرید نقدی، مشمول 10 درصد تخفیف در قیمت پایه مزایده می باشد.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 8035 3243 - 034 آقای صباغ تماس حاصل نمایند
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:00 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  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 مزایده عمومی
 اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000013  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ، تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد که متولی بیمه  کشاورزان ساکن و 

غیرساکن در روستا ، جوانان باالی ۱۸ سال ، دانشجویان ، ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی، رانندگان ، شاغالن حوزه های صنایع دستی، زنبورداری، زنان خانه دار و... است. بنابراین افرادی که مشمول قانون کار نبوده و دسترسی به بیمه تامین 

اجتماعی ندارند و یا توانایی و تمکن مالی برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی را نداشته باشند، می توانند از خدمات این صندوق استفاده نمایند.

  مزیت های این صندوق: 
1-ارزان بودن بیمه2- دولتی بودن این بیمه3- پرداخت دو برابری حق بیمه ای که شخص می پردازد ، توسط دولت  .

4- اخذ »مستمری پیری« ، »مستمری ازکار افتادگی« و »مستمری برای بازماندگان پس از فوت«5- قابلیت نقل و انتقال سوابق بیمه ای.

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به میدان امام حسین ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی اتحادیه شرکت های تعاونی تولید و یا هر کدام از 

شرکت های تعاونی تولید مناطق مختلف مراجعه و از مزایای این بیمه استفاده نمایند. شماره تماس : 09382948799 و 03442200003 داخلی 2

13 آبان ماه امسال متقارن شده است با شهادت مظلومانه؛
 دانـش آموز شهیــد علی اصغـر لری گوئینی

فرارسیدن یوم اهلل 13 آبان را گرامی داشتــه و یاد و خاطره شهدای
 دانش آموز سنگر اسالم و انقالب را زنده نگه می داریم.

آگهــی تجدیــد مزایـــده 

شمـــاره  1401/004/م.ز
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛ » تجهیــزات کارخانــه یــخ مطابـــق جــدول ذیــل« خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. 
لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و 
مزایده دانلود نمایند .)متقاضیانی  که قصد شرکت در مزایده را دارند، درخواست خود مبنی بر تحویل اسناد که در آن موضوع و شماره مزایده به صورت 
0 )آقای هاشمــی پور(  9 1 2 9 5 4 1 5 2 2 دقیق قید شده است، را طی نامه رسمی از طریق واتس آپ برای نماینده این شرکت با شماره تماس 

ارسال نموده و متعاقباً اسناد شرکت در مزایده  مذکور برای ایشان ارسال خواهد گردید.(
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 500.000.000 ریال 

مهلت تحویل پاکات: روز سه شنبه مورخ 1401/08/24 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، 
پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانه-آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز شنبه مورخ1401/08/14 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان 
بالمانع می باشد.محل بازدید : کیلومتر 40 جاده سیرجان –شیراز،نرسیده به پاسگاه خیرآباد ،محل احداث کترینگ صنعتی شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه 

قیمت کارشناسیمقدار تقریبی به کیلوگرمشرح  کاالردیف
)ریال(

3/0005/100/000/000لوله های مسی سیستم تبرید کارخانه یخ سازی1

7/000770/000/000مخزن وقالب های یخ کارخانه یخ سازی2

شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
2-شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه اقالم مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

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

* جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 4328  4142 -034 تماس حاصل نمایید.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

آگهی شناسایی  فرد واجد شرایط
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سیرجان در نظر دارد 

ساخت و تجهیز یک واحد کارواش و یک واحد  
سرویس های دوره ای خودرو  

را در سایت دانشگاه بر بلوار ، به فرد واجد شرایط  
به صورت  مشارکت واگذار نماید که در ازاء ساخت 
فرد   استفاده  و  تصرف  تحت  معلوم  مدت  به   ، آن 
می توانند  مندان  عالقه  گیرد  قرار  شرایط   واجد 
واحد  عمرانی  و  فنی  دفتر  به  را  خود  پیشنهادات 
با شماره  یا  نمایند.  تحویل  تا تاریخ 1401/08/18  

0تماس حاصل نمایند. 9 1 3 3 4 5 5 8 1 5 تلفن 

از دفتر اسناد رسمی شماره 14 سیرجان  ارائه دو برگ استشهادیه  با  آقای علی پورمند 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  13  فرعی  از 5088 اصلی واقع در بخش 
36  کرمان بنام آقای علی پورمند   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: 1400963 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمود مومنی زاده با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  16107  فرعی  از 5087 اصلی واقع در 
بخش 36  کرمان بنام آقای محمود مومنی زاده 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: 1402821 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای روح اله برزه کار  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  510  فرعی  از 4711 اصلی واقع در بخش 
36  کرمان بنام آقای روح اله برزه کار  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: 1402822 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای روح اله برزه کار  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  3704  فرعی  از 2310 اصلی واقع در بخش 
35  کرمان بنام آقای روح اله برزه کار  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: 1402823 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محمود مفیدی برابر وکالت26835 – 1401/08/03 دفتر 153 سیرجان از ناصر اسدی  
با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک  1194  فرعی  از 2312 اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام 
آقای  ناصر اسدی   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: 1402926 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای احمد ارجمند  قهستانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  2144  فرعی  از 6518 اصلی واقع 
در بخش 37  کرمان بنام آقای احمد ارجمند   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: 1402930 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای یزدان رضا وندی نیک برابر وکالت 47473 – 1397/11/23 دفتر 210 سیرجان از یحیی 
نصرت ابادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک  11  فرعی  از 1686 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام 
آقای یحیی نصرت آبادی 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: 1400965 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی

 پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی  
به شماره 2001092962000026  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام 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 :  روز چهارشنبه 1401/08/11  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/08/19 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز سه شنبه تاریخ 1401/09/01                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/02 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/08/24

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

      زهرا شهسواری


