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نام میدان بازار  یا به گویش خودمان »میدونو بازار« 
را همه ی ما سیرجانی ها شنیده ایم. میدانی که این 
و  بدی حال  این  و  ندارد  روز خوبی  و  روزها حال 
روزش نتیجه ی سال ها بی توجهی است. بی توجهی 
از سر و  را  این میدان کوچک  چندوجهی که هم 
شکل ظاهر اصلی و قدیمی اش انداخته و هم ارتباط 
معنایی و معماری خاص این بخش ارتباط دهنده ی 
همه ی داالن های بازار را با باقی بدنه ی بازار قطع 
رفتن صنوف  بین  از  از همه  مهمتر  و  است  کرده 
قدیمی ئی بوده که در قدیم اینجا وجود داشته و رفته 
رفته به دلیل از کارایی افتادن آن پیشه ها و شغل ها 
در عصر جدید ناخواسته از بین رفته اند بدون آنکه 
کسی مقصر باشد. اما حاال برای این میدان باید چه 

کار کرد؟
میدان شیوه کش ها ابتدا و پیش از هرکاری باید با 
پرس و جوی از پیران، کاربری قدیمی این میدانک 
بوده  اینجا در قدیم چه  اینکه  بازار را کشف کرد. 
و چه صنوفی در آن مشغول بوده اند. احتمال اولی 
که به ذهن نگارنده رسید این بود که اینجا راسته ی 
مشاغلی مثل مسگری و قالگری بوده و به خاطر 
قدیم خردمندانه  همان  در  احتمالی  و صدای  سر 
های  داالن  در  صدا  و  سر  تا  است  نشده  مسقف 
بازار نپیچد و آزار دهنده نباشد. گرچه خود کوبش 
آهنگین چکش راسته ی مسگرها بر ظروف مسی در 
ایران کهن، الهام بخش شمس و موالنا و شوریدگی 
این  کشف  راستای  است.در  بوده  هم  ترانه هاشان 
موضوع به بخشی از داستان "احمدو" نوشته ی یکی 
قدیم  بازار  درباره  همشهری  شهیر  نویسندگان  از 
سیرجان و حال و هوایش برخوردم که این میدان و 
میدان کناری آن را چنین توصیف کرده است: "...اگر 
از فلکه ی مرکزی والیت ما به بازار کهنه سرازیر شوید 
و از میان انبوه جماعت رنگارنگی که غالبا ً به عنوان 
نوعی وقت کشی فضای بازار را انباشته اند، بگذرید و 
در انتهای بازار روی دست چپ بپیچید، به میدانی 
می رسید که روزگاری بزرگ ترین میدان عالم بود و 
امروزه، بی آن که در و دیوارش تغییری کرده باشد، 
محوطه ی تنگ تو سری خورده ی محقری است که 
گلوگاه جنوبي اش به بازارچه ی کج و معوجی می 
پیوندد و این بازارچه به میدان دیگری منتهی می 
شود که اسم امروزینش را نمی دانم، اما در روزگار 

کودکی من به »میدان شیوه کش ها« معروف بود . 
چندانی  تغییر  هم  هنوز  میدان  این  ظاهر  وضع 
نکرده است، جز این که انتهایش که در ایام کودکی 
من به آخر دنیا مي پیوست اکنون به خیابان نوسازی 

میدان  جنوبی  دهنه ی  در  است.  شده  محدود 
نخستین، کتاب فروشی بي مشتری محقری بود، با 
پیرمردی که از کسادی کاال غالبا ً نشسته و چرت 
اسرار  تماشاگه  کش ها  شیوه  میدان  می زد...آری 
از مناظر تماشایی  لبریز  بود و دکان های اطرافش 
ساله  چهار  کودک  برای  آفرینندگي.  جلوه های  و 
که  کوزه گری  کارگاه  از  دلنشین تر  منظره ای  چه 
به چشم خود ببیند چگونه قطعه ای گل بر سطح 
چرخان دستگاه زیر پنجه های نقش آفرین کل میرزا 
به  و  می شود  نازک  و  می گیرد  جان  و  مي چرخد 
شکل کوزه ای و کاسه ای در مي آید؛ چه منظره ای 
و  کهنه ها  که  شیوه کش  صمد  دکان  از  دیدني تر 
کنار  و  می خورد  تا  آن جا[  ]در  پارچه  تریشه های 
هم قرار می گیرد و با ضربه ی مشته ی شیوه کشی 
تبدیل به تخت کفشی مي شود به انتظار ُروواری که 
رویش را فروپوشاند و به عنوان ملکی و گیوه به بازار 
عرضه گردد؛ چه صحنه ای هیجان انگیزتر از کوره ی 
مشتعل آهنگری و فروغی در پاچال ایستاده ای که، 
درازش  انبر  با  کوچه باغي،  آوازی  خواندن  ضمن 
قطعات آتشین آهن را از کوره بیرون می کشد و بر 
سندان می گذارد تا ضربه های پتکی کهن به مدد 
بازوان قوی شاگردان بر آن فرود آید تبدیل به بیل و 
کلنگش کند. چه تفرجی دل نشین تر از رقص شاگرد 
قالگر در کاسه یا دیگ مسینی که باید با قلعی و 

نوشادر تغییر رنگ دهد و به سفیدی برف گردد.
 میدان شیوه کش ها، به خالف میدان اولي، همه ی 
صحنه هایش دیدنی است، اما دیدني تر از همه دکان 
و  ابزار  با یک جهان  است  احمد  آسید  زنی  بست 
رنگی  قهوه ای  کوتا ه پایه ی  میز  روی  که  اسبابی 
تا  گرفته  بزرگ  و  کوچک  انبرک های  از  چیده اند. 
سیم های نرم و باریکه های حلبی و تخم مرغ سوراخ 
شده ی پیاله ی آهک و مته ای که با کشیدن کمانی 
مي چرخد و سطح لغزان ظروف چینی را سوراخ می 
کند و انگشتان ورزیده ای که با مهارت و حوصله 
قطعات چینی شکسته را کنار هم مي گذارند و بست 
مي زنند و از این ها مهم تر وجود خود سید خوشروی 
مهربان که پشت میزک روی تخته پوستی نشسته 
لوله ی شکسته  است و گرم کار خویش است...که 
قوری را به بدنه اش وصل مي کند و کاسه ی چینی 
دو قطعه شده را به کمک مفتول های ظریف به هم 

پیوند مي زند.
میدان زار یا میدان بازار

با توجه به توصیفی که از بازار قدیم و میدان آن 
مجموعه ی  که  می شویم  متوجه  آوردیم  دست  به 
بازارهای چند داالنه ی سیرجان از منظر معماری و 

تاریخی نفیس و اصیل، دچار زخم هایی شده و خط 
و خشی بر تن و جانش نشسته که تنها با درایت 
و همکاری مشترک چندوجهی قابل حل و فصل 
است. همکاری ئی همدالنه همراه با درک نیازها و 
محدودیت های طرفین از کسبه ی مالک و مستاجر 
گرفته تا میراث فرهنگی و شهرداری و ...یک بافت 
بازار سیرجان شامل  نام  به  بزرگ و سترگ  و تن 
چند راسته با صنوف مختلف را در نظر بگیریم، این 
بافت کلی دچار یک سری بیماری هایی شده است. 
اما محوطه ی معروف به میدان بازار سرجمع و سرریز 

همه ی این مشکالت و بیماری هاست.
ساز ناکوک سقف ایرانیتی در میان هارمونی سقف 

گنبدی
استفاده از سقف ایرانیتی در این محوطه را باید به 
عنوان یک دهن کجی بزرگ به کل بافت تاریخی و 
معماری اصیل بازار سیرجان در نظر بگیریم. آیا همان 
می شد،  مرمت  بازار  سقف  وقتی  پیش  سال  چند 
امکان جمع آوری این پیکره ی زشت از میدان بازار 
به  مجسمی  دشنام  که  که  زشتی  پیکره ی  نبود. 
سقف های گنبدی بازار است. همان طور که گفته 
شد اینجا در قدیم راسته ی مشاغلی بوده که سر و 
صدایی داشته اند و بی سقف بودن این بخش حکمتی 

داشته و حاال دیگر این صنوف نیستند و آن حکمت 
از میان رفته. بنابراین یا باید به همت میراث فرهنگی 
و گردشگری باید آن صنوف در این راسته احیا شوند 
یا دست کم اگر چنین چیزی ممکن نیست، این 
بخش به همان شیوه ی سقف ها گنبدی باقی بازار 
مسقف شود یا حداقل یک خیمه اینجا نقش سایبان 
این  کنونی  امروز کسبه ی  نیاز  تا  گیرد  برعهده  را 
بخش از بازار هم برآورده شود.اما در مقابل نه تنها در 
همه ی این سال ها چنین اتفاقی نیفتاده که در عمل 
شاهد بوده ایم که در خود راسته های مختلف بازار 
نیز مغازه های زیادی از روی ناآگاهی و در بی توجهی 
و نبود نظارت میراث فرهنگی، اصالت حجره هاشان 
را در بازسازی از بین برده اند و در میانه ی انبوهی 
از آجرکاری زیبا و سقف آجری و گنبدی، یکباره 
شما را با دیواره های آلومینیومی و سنگی و درهای 
به  بازار مشرف  این میان  سکوریت روبرو کرده اند! 
این میدان یعنی بازار قّوتوها مشکالت فراوانی مثل 

سیم کشی غیراستاندارد و خطر آفرین دارد. 
بازار  همه ی  بیفتد،  اتفاق  آتش سوزی  شبانه  اگر 
ورود  امکان  که  درحالی  می کند.  روبرو  با خطر  را 
کامیون های آتش نشانی نیز به این منطقه نیست. 
پس عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد. در این دوران 

رکود اقتصادی و دست خالی ادارات دولتی متولی 
فرهنگ از بودجه، تنها راه حل شاید توجه به صدای 
کسبه و نیازهاشان است. کسبه ی زیادی به دنبال 
هزینه کردن برای مرمت حجره و مغازه شان هستند 
تا هم امنیت خود و کاالشان را از احتمال ویرانی 
و تخریب و خسارت باال ببرند و هم نیازهای دیگر 

امروزشان را برآورده کنند.
اگر الگویی در مرمت به آن ها ارائه شود که براساس 
آن هم حفظ اصالت حجره ها و هم نیاز امروز کسبه 
هم  تاکنون  رفته ایم.  را  راه  از  نیمی  شود،  برآورده 
برخی از کسبه چه در راسته ی قهوه قّوتو و چه در 
راسته های دیگر مثل همین میدان یا پارچه فروشان 
بازار جهرو یا برخی عطاری ها و.. خودشان دست به 
کار شده و با استفاده از مشاوره کارشناسان معماری، 
نیازهای  به  توجه  با  را  مغازه  قدیم  سنتی  نمای 
امروزشان بازسازی کرده اند که حرکتی شایسته ی 
تقدیر است اما وقتی پای حرف های همین کسبه ی 
محترم می نشینی از انواع و اقسام سنگ اندازی های 
اداره میراث فرهنگی در این راه خبر می دهند. یعنی 
کسبه وقتی با خرابی سقف حجره یا مشکالت این 
چنین روبرو می شوند و نیازمند مرمت و بازسازی 
مغازه شان هستند، اداره میراث به جای ارائه الگوی 

بازسازی تنها موجبات محدودیت و انواع سدها را در 
پیش راه این کسبه فراهم می کند و به سرگردانی 
اطراف  و  بازار  از  فروشگاه هایی  افزاید.  می  کسبه 
آن که طاقچه های قدیم و سقف گنبدی شان را با 
سفیدکاری و آجرکاری داخل حجره احیا کرده اند، 
ناخواسته  می شدند،  تشویق  مسووالن  توسط  اگر 
مورد تقلید باقی کسبه قرار می گرفتند. اما این کارها 
نشده و موجبات دلگرمی برای الگو قرار دادن همین 
کار توسط کسبه ی دیگر فراهم نشده است. اگر این 
شیوه ادامه بیابد چه بسا اتفاق تلخی که برای برخی 
بازارهای شهرها کوچک افتاد برای بازار سیرجان هم 

پیش بیاید. 
آن ها.  تدریج  به  شدن  صنوف  از  خالی  یعنی 
خوشبختانه تاکنون از رونق افتادن بازار قدیم و تنها 
حالت موزه ای شدن آن در سیرجان رخ نداده و شهر 
ما این توفیق را داشته که هنوز بازار قدیمش نفس 
بکشد. این فرصت را باید غنیمت شمرد و با رسیدن 
به الگوی مرمت حجره ها بر اساس نیاز روز کسبه، 
موقعیت پیش آمده را تقویت کرد. تا بازار سیرجان 
همچان یک موجود زنده باشد و زنده باقی بماند و 
حتا با حفظ اصالت و قدمتش مورد توجه گردشگران 
قرار بگیرد، سرزنده تر شود و بازدید و گرمی و داغی 
بساطش افزون گردد.شهرداری در این راستا کمکی 
بکند،  که می تواند در حیطه ی مسئولیت خودش 
است. حتا شهرداری  بازار  آجرکاری کف  و  مرمت 
خیابان های  از  گیری  الگو  با  می توانست  سیرجان 
سنتی تهران و اصفهان و شیراز در سر و شکل دادن 
به مشکالت خیابان امام ورود کند. کارهایی که در 
زمان  در  )مثال  توسط شهرداری سیرجان  گذشته 
زمان شهرداری منصور آبیار( در خیابان بازار انجام 
بود. چه  اکثرا غیرکارشناسی و بدون مطالعه  شد، 
بسا ایجاد یک سنگفرش به جای آسفالت در خیابان 
بازار یا دست کم روبروی آن و ممنوع کردن ورود 
خودروهای شخصی هم معضل ترافیک و نبود جای 
پارک را در این خیابان حل می کردد و هم استفاده از 
کالسکه و خودروهای تاکسی برقی و ایجاد دکه های 
اغذیه فروشی و صندلی و نیمکت هم بر رونق این 
می کشد  نفس  هنوز  که  شهرمان  تاریخی  بخش 
می افزود و نیز اصالت و تاریخیت آن را حفظ می کرد 

و برای آیندگان به یادگار می گذاشت.
راستی چرا شهرداران و شورانشینان شهر کوچک 
کویری ما در سال های گذشته به جای سفر به چین، 
سعی نکردند تجربه های شهرهای کهن و تاریخی 
در  و  بیاموزند  را  تهران  و  شیراز  و  اصفهان  مثل 

سیرجان پیاده کنند؟

نگاهی انتقادی به بازار سیرجان و میدانش از شیوه کشی تا دستفروشی

دشنام مجسم بر پیکره بازار سیرجان
      حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده
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آگهـــی دعــوت مجمع عمومــــی
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغــداران سیرجان)نوبت  دوم(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ 1401/09/06 
روز یکشنبه راس ساعت 3 بعد از ظهر در محل شرکت تشکیل می گردد.

 لذا خواشمند است در تاریخ و ساعت تعیین شده در محل مربوطه حضور بهم  رسانید:
دستور جلسه بشرح ذیل است:

1-انتخاب اعضا هیات مدیره شرکت برای سه سال مالی
2-انتخاب بازرسان شرکت برای یک سال مالی.

3-تصویب حساب سود و زیان سالهای مالی 97 الی 1400
4-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان و مدیر عامل

انشرکت تعاونی کشاورزی مرغداران سیرجان5-تعیین خط مشی آتی شرکت
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آماد همگانی مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا )سیرجان( درنظر دارد
تره بار، سیفی جات، خشکبار و مواد فاسد شدنی سال 1401 

خود را بصورت جداگانه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. 
متقاضیان از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: سیرجان/ جاده راه آهن، مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا، آماد 
همگانی جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه و اسناد مذکور را پس از تکمیل، برابر قانون تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 1401/09/13 به دفتر بازرسی مرکز آموزش شهدای وظیفه نیروی دریایی سیرجان تحویل نمایند.

*شرکت کننده در مناقصه باید دارای جواز کسب معتبر و کد سازمان امور مالیاتی باشد.
*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های : 4610 4132 - 0068 4220 )034( تماس حاصل نمایید

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
* مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

* به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آگهی  فراخوان شناسایی 

خریداران  گونی 50 کیلوئی )آردی(

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

به اطالع می رساند شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد به منظور

 فروش ماهیانه 3000 عدد گونـی 50 کیلویـی دسـت دوم )سالم( 
حاصل از دامپروی خود،  نسبت به شناسایی  خریداران  اقدام نماید.

با قید نشانی کامل و  تا تاریخ 1401/09/20 تقاضای کتبی خود را  *کلیه متقاضیان حداکثر 

پاریز پیشرو صنعت  دفتر شرکت   – بلوار پیروزی  سیرجان   – به آدرس  شماره تماس خود 

توسعه ارسال نمایند.

توضیحات :
* بدیهي است تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضی بوده و هیچ گونه 

حقي را براي متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد مالي و انعقاد قرارداد ایجاد نخواهد کرد.

0 9 1 3 9 5 6 5 3 2 2 * متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعـــات بیشتر با شمـــاره تلفـــن 

 )آقای محیاپور( از ساعت 7 صبح لغایت 14 تماس حاصل نمایند.

آگهـی   مزایده شمـاره  1401/006/م.ز

» 300 تُن کود گاوی حاصل از دامپروری گلستان پیشرو )گوساله پرواری( خود 

واقع در روستای عباس آباد از توابع شهرستان بردسیر«   
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 . مهلت تحویل پاکات روز سه شنبـه مورخ 1401/09/15 در محل دفتر مرکزی شرکت 
واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلــــــوار پیـــــروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانــــــه

آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز شنبــه مورخ 1401/09/05 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

 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)ضمانت نامه شرکت در مزایده مورد قبول است(

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
تضمین شرکت در مزایده: 50/000/000 ریال

*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 محیاپور تماس حاصل نمایند.

•جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 41424328-034 تماس حاصل نمایید.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

ماشااله  مرحـــوم  وراث  از  وکالــــت  به  پورزرنـدی  خانم سحــــر 
برفعلی پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 194 
از  ششدانگ  سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع 
پالک  16  فرعی  از 5103 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای 
ماشااله برفعلی 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: 1410219-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/02

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  ارائه دو  با  یدالهی  آقای محسن 
رسمی شماره 67 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک  1   فرعی  از 40  اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام 
آقای محسن یدالهی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
تبصره یک  بدستور  لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است 
اطالع  جهت  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120  اصالحی 
مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
انتشار  تاریخ  از  روز  باشد ظرف مدت 10  نزد خود می  مالکیت 
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: 1410221-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/02

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد  شهابی  مجید  آقای 
اسناد رسمی شماره 175 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک  194  فرعی  از 588 اصلی واقع در بخش 36  
کرمان بنام آقای مجید شهابی نژاد   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: 1410222-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/02

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
برگ  دو  ارائه  با  سیرجانی  کریمی  ورثه حسین  کریمی  جلیل  آقای 
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 14 سیرجان مدعی است که 
سند مالکیت چهار اانگ مشاع از ششدانگ پالک  2041  فرعی  از 
کریمی  آقای حسین  بنام  کرمان  بخش 35   در  واقع  اصلی   2311
سیرجانی   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: 1410225-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/02

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

واگذاری امور طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 

واگــذاری امور طبـخ و توزیـع غـذای معاونـت آموزشـی  
به شماره 2001092962000033 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 1401/09/02  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/09/10 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز سه شنبه تاریخ 1401/09/22                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/23 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز دو شنبه مورخ 1401/09/14

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
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهــد شــد و الزم است

 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: چهارشنبه تاریخ 1401/08/25 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 13:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/09/15

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/16 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  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  انجام

 زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان(
2  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 0 9 0 8 7 2 0 0 0 0 0 6         به شماره 


