
ناتوانی  و  بیداد  تورم  و  گرانی  که  برهه ای  در 
برای  روزمره  جاری  های  هزینه  پرداخت  در 
نجومی  مبالغ  آورده،  بار  به  را  شهروندان 
اگر  هم  را  خانوار  مصرفی  آب  صورت حساب 
اضاف کنیم، یأس و ناامیدی را برای شهروندان 
علی  نجومِی  مبالغ  است.  کرده  دوچندان 
به  آب  قبض  پیامک  طریق  از  که  الحسابی 
و سرگردانی  گردیده  ارسال  برخی شهروندان 

آن ها را مضاعف کرده است. 
پیامکی  صدور  به  شهروندان  برخی  اعتراض   
قبض آب و باالبودن برخی قیمت ها، آن هم در 
قرائت  منازل  از  بسیاری  کنتور  که  وضعیتی 
آبفای سیرجان  نشده است، مسووالن شرکت 
قبوض  درباره صدور  که  است  داشته  آن  بر  را 
کنتور  قرائت  »مامور  کنند:  اظهار  جدید 
حضور  منزل  در  کسی  اما  است  کرده  مراجعه 
صادر  علی الحساب  قبض  نتیجه  در  نداشته 
که  دارند،  اعتراض  افرادی  حتی  است.«  شده 
و  نیستیم  مان  منزل  در  مدتی  ما  گویند  می 
قبض هایی  اما  نداشته ایم،  نیز  به طبع مصرفی 
فراتر از مبلغ آبونمان دریافت کرده ایم. معمای 

این قبوض آب با مبالغ باال چیست؟ 
یکی از شهروندان می گوید: »به علت تحصیل 
فرزندم در شهرستان دیگری، خانه ای اجاره ای 
کرده ایم و آنجا زندگی می کنیم. هر ماه مبلغ 
در  آب  آبونمان  پرداخت  برای  اندکی  بسیار 
سیرجان، پیامک می شد و پرداخت می کردیم. 
اما این دوره مبلغ 200هزار تومان صادر شده 
است. چرا این اتفاق افتاده و بر چه اساسی این 
اگر مالک، مصرف  برای ما نوشته اند؟  را  مبلغ 
متوجه  گذاشتند،  می  هم  را  قبلی  دوره های 
کنند.  صادر  نباید  را  مبلغ  این  که  شدند  می 
انگار که ماموران کنتور آب هر طور که دلشان 

نویسند  می  مردم  برای  کنتور  شماره  بخواهد 
بدون آنکه صحت داشته باشد و مردم را به این 
اداره و آن اداره سرگردان و حیران می کنند.«
یکی مبلغ  علی الحساب را پرداخت و دیگری به 

دنبال قبض واقعی ست
تا  رفتیم  شهر  پیشخوان  دفاتر  از  یکی  به 
شلوغ  بسیار  کنیم.  رصد  نزدیک  از  را  اوضاع 
است. یکی مبلغ  علی الحساب روی قبض آب 
به دنبال قبض  پرداخت می کند و دیگری  را 
که  آب  اداره  مشترکین  از  یکی  واقعی ست. 
گفت:  بود،  آمده  آب  قبض  مبلغ  کاهش  برای 
»به اداره آب مراجعه کرده ام و به من گفتند 
که مامور قرائت کنتور مراجعه کرده و شما در 
الحساب صادر  علی  این قبض  و  نبودید  منزل 
مشترک  ما  منزل  حیاط  که  اوال  است  شده 
است و امکان ندارد که ماموری مراجعه کرده 
نداشته  حضور  همسایه  دو  ما  از  یکی  و  باشد 
باشیم، اگر که اینگونه هم باشد چرا اداره آب 
همانند ماموران شهرداری یک روز مشخص را 
برای خواندن کنتور که مردم  نمی کند  اعالم 
آب  اداره  مامور  روزی  چه  در  که  باشند  آگاه 
برای قرائت کنتور به محله ی ما سرمی زند که 

دچار این سرگردانی ها نشویم؟«
خانم جوانی که برای پرداخت قبض  آب به 
، می گوید: »قبض  بانک مراجعه کرده  پست 
آب برای خانه ی پدرم، مبلغ 250هزار تومان 
علی الحساب آمده است. در حالی که هر دوره، 
20 یا نهایت 30 هزار تومان برای آن ها قبض 
به  و  برداشتم  را  کنتور  شماره  می شد.  صادر 
اینجا آمدم و میزان مصرف واقعی برای آن ها 

خیلی کمتر از این بود. 
توسط  شده  چاپ  جدید  قبض  که  حالی  در 
می  من  نشان  را  پیشخوان  دفتر  کارکنان 
قبض  پیامک  کنید  نگاه  می گوید:  دهد 
از  که  قبضی  اما  است  تومان  250هزار  آب، 
شده.  تومان  هزار  گرفتم32  پیشخوان  دفتر 

کار  این  شما  نظر  به 
چرا  اصال  درستی ست. 
علی الحساب  مبلغ  این 
کمتر از میزان مصرفی 
آن  برابر   10 و  نیامده 

آمده؟«
این گونه که از گوشه و 
کنار به گوش می رسد، 
این  و  ارقام  و  رقم  این 
علی الحساب  قبض های 
از  بسیاری  برای  گویا 
مصرفی  آب  مشترکین 
در سیرجان صادر شده 
که  نیست  گونه  این  و 

اتفاقی بوده و برای تعداد اندکی از همشهریان 
این اتفاق افتاده باشد.

مشترکین  هستند.  الحساب  علی  قبوض  این 
اداره  نداشتند. توضیح معاون  در منزل حضور 
به  قبوض  »این  است:  اینگونه  شهرستان  آب 
هم  آن  و  اند  شده  صادر  علی الحساب  صورت 
قرائت  عدم  و  مشترکین  حضور  عدم  دلیل  به 
کنتور صادر شده است. البته صدور این قبض 
علی الحساب، در سال شاید یک بار اتفاق بیفتد 
در  و  باشد  همیشگی  که  نیست  گونه  این  و 
واقعی  مصرف  کنتور،  شماره  خواندن  صورت 
بستانکار  یا  بدهکار  یا  مشترکین  و  محاسبه 

خواهند شد.
علی الحساب  مبلغ  اینکه  با  رابطه  در  قلیچ پور 
مبلغ  »این  گفت:  است،  شده  محاسبه  چگونه 
و  شده  گرفته  نظر  در  میانگین  عنوان  به 
ما  به  دوره  این  در  و  محاسبه  که  نرخی ست 

اعالم شده است.«
مبنای  علی الحساب، مصرف دوره های پیشین است

 اما مدیر شرکت آبفای شهرستان در واکنش 
بدون  که  آب  جدید  قبوض  پیامک  ارسال  به 
»اساِس  گفت:  است،  شده  صادر  کنتور  قرائت 

مصرف  علی الحساب،  رقم  این  محاسبه 
دوره های پیشین بوده« و اضافه کرد: »اگر رقم 
قبلی  دوره های  از  مشترکین  برخی  آب بهای 
قابل اصالح  روش  چند  به  باشد،  شده  بیشتر 
با  می توانند  مشترکین  اینکه  اول  بود؛  خواهد 
از  الکترونیکی شکایت خود  به سامانه  مراجعه 
با  می توانند  اینکه  دیگر  و  کنند  ثبت  را  مبلغ 
خود  قبض  دولت  پیشخوان  دفاتر  به  مراجعه 
را اصالح کنند. اگر مبلغ اعالم شده در قبوض 
بیشتر از میزان واقعی باشد، قطعا در دوره های 
ثبت  برای مشترکین  بستانکار  به صورت  بعدی 

خواهد شد.«
یادداشت های حذف شده ی  ماموران قرائت آب!

آب  قرائت  مأموران  رایج،  رویه  براساس 
ساکنان  یا  مالکان  نداشتن  حضور  درصورت 
را  مساله  این  یادداشتی،  گذاشتن  با  مکلفند 
یادآوری کنند که مشترکان می توانند به صورت 
خوداظهاری به اعالم میزان مصرف خود اقدام 
کنند. این اقدام تاکنون از طریق شماره تماس 
میزان  پیامک،  ارسال  و  کنتور  قرائت  مامور 
کنتور  شمارشگر  براساس  خود  آب  مصرف 
سیرجان  آب  اداره  دوره  این  اما  می شد  اعالم 
به صدوِر پیامکِی قبض آب، آن هم در وضعیتی 

که کنتور بسیاری از منازل قرائت نشده اقدام 
چنین  باره  این  در  میرشاهی  پاسخ  و  کرده 
بود: »معموال اگر دریچه ای روی درب منازل 
داشته  وجود  یادداشت  این  انداختن  برای 
بین  از  یادداشت  این  انداختن  امکان  یا  باشد 
امکان  وگرنه  باشد، حتما صورت گرفته  درب، 

انداختن یادداشت وجود نداشته است.«
میرشاهی درباره ی معمای این قبوض با مبالغ 
باال و اینکه حتی افرادی که در منزل نبوده و 
هایی  قبض  اند  نداشته  نیز  مصرفی  طبع  به 
بیان  کرده اند،  دریافت  آبونمان  مبلغ  از  فراتر 
افراد جزو مشترکینی  بودند  این  کرد: »شاید 
که به علت بدهی قبلی و یا عدم امکان قرائت 
علی  قبوض  این  قبل،  های  دوره  یا  دوره  در 

فراهم  از  اعالم شده که پس  و  الحساب صادر 
شدن شرایط قرائت کنتور در صورت پرداخت 
و مغایرت با مصرف واقعی که از طریق قرائت 
مربوطه  قبض  گرفت  خواهد  صورت  کنتور 

اصالح می شود.«
همه ی مشترکین به اینترنت دسترسی دارند، 

اصالح کنند!
ادامه  در  شهرستان  آبفای  شرکت  مدیر 
اساس  بر  علی الحساب  قبض  »مبلغ  گفت: 
گاهی  البته  و  می شود  صادر  قبل  دوره های 
به  قبل  دوره های  از  باالتر  مبالغ  است  ممکن 
از  کنتور  شماره  خواندن  در  اشتباهاتی  دلیل 
این  اما  باشد  آمده  پیش  قرائت،  مامور  طرف 
اشتباهات چشمی بسیار به ندرت و نیم درصد 
است، وگرنه هیچ گاه چنین  اتفاق  این  امکان 
هزار   250 تومانی  هزار  قبض30  که  اشتباهی 
تومان صادر شده باشد، رخ نمی دهد.  اگر هم 
شهروندان  همه ی  باشد،  افتاده  اتفاقی  چنین 
دارند،  دسترسی  اینترنت  سیستم  به  که 
می توانند از طریق سامانه وارد شوند و شماره 
کنتور را اعالم و قبض واقعی را دریافت کنند.« 

سهل انگاری ماموران قرائت آب یا....؟
تبدیل  باال  مبالغ  با  آب  های  صورتحساب 
صدور  است.  شده  مردم  برای  دغدغه ای  به 
برآوردی،  و  به صورت علی الحساب  قبوض آب 
در دوره ی اخیر، مشترکان آب در شهر که یا 
کنتور  قرائت  ماموران  انگاری  سهل  دلیل  به 
داشته  دیگری  پرده ی  پشت  دالیل  یا  بوده 
را  شرکت  این  از  آب  مشترکین  انتظار  است، 
هزینه  بر  عالوه  که  چرا  داشته،  این  از  بیش 
دولت  به  عوارض  و  مالیات  مصرفی شان،  آب 
شرکت های  که  دارند  توقع  و  می پردازند، 
عمل  دقیق  خود  محاسبات  در  آب  توزیع 
قبض های  حاشیه سازی  شاهد  دیگر  و  کنند 

نباشیم. آب  علی الحساب  نجومی 

قبض های برآوردی آب و دردسر مشترکین آب سیرجان:

حاشیه سازی قبض های نجومی علی الحساب آب
      لیال گلزاری
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استاندار کرمان با اشاره به دالیل تغییر زمان برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان، 
گفت: تصمیم تغییر زمان برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ایران دلیلی بر انتقال میزبانی و دبیرخانه 
این جشنواره به استان دیگری نیست و استان کرمان میزبان جشنواره موسیقی نواحی ایران می ماند.

محمدمهدی فداکار، اظهارداشت: جشنواره موسیقی نواحی ایران یکی از مهم ترین جشنواره های 
فرهنگی است که هر ساله به میزبانی استان کرمان و با حضور هنرمندانی برجسته از سراسر کشور 

برگزار می شد.    این جشنواره سال 1۴02 به میزبانی کرمان برگزار خواهد شد.     

دبیرخانه جشنواره 
موسیقی نواحی 

در کرمان 
می ماند

خانه یاریگران زندگی برای دانش آموزان در کرمان افتتاح شدخانه یاریگران زندگی برای دانش آموزان در کرمان افتتاح شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: خانه یاریگران زندگی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای دانش آموزان 
استان در محل سازمان دانش آموزی افتتاح می شود.رضا رضایی اظهار کرد: مدارس بهترین مکان برای توانمندسازی دانش آموزان 
و خانواده آنها برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی هستند. رضایی توانمندسازی دانش آموزان والدین و فرهنگیان در زمینه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی، ترویج فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر در مدارس، بهبود و ارتقاء خدمات برای 
شناسایی و کمک به دانش آموزان در معرض خطر و پرخطر و تقویت عوامل محافظت کننده و کاهش مخاطره آمیز دانش آموزان 

را از مهمترین اهداف راه اندازی و تجهیز کانون یاریگران زندگی برشمرد.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 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: تاریخ 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/09

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/09/10 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

دوربین های نظارتی سطح شهر نجف شهر- )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4080301

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000011  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
جا

یر
ی س

دار
ـر

شه
صه 

ناق
د م

دی
تج

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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  انجام ممیزی، 
برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

ممیزی،  انجام  مختصر؛  عمومی)شرح  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت اطالعـات و ورود اطالعـات در سامانـه شهرسـازی شهـرداری سیرجــان( 
2001005674000166  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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:45 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب( 
2001005674000164  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
www  انجام خواهد شد و الزم است  . s e t ad i r an . i r سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستــاد( به آدرس 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/12 
اطالعات تماس دستگاه مزایده 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

CNG فراخوان مزایـــده عمومی یک مرحله ای اجاره جایگاه های
1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس         2-جایگاه واقع در بلوار قائم

3-جایگاه جاده تهران مقابل منطقه ویژه اقتصادی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛ واگذاری منافع جایگاه های 1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس  2-جایگاه 
بهره  منظور  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  مقابل  تهران  جاده  قائم3-جایگاه  بلوار  در  واقع 
سال1401(   CNG فشرده  گاز  های  جایگاه  کلی  و  جزیی  تعمیرات  و  نگهداشت  برداری، 

5001005674000018  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.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی


