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وام؛ ُپر یا خالی شدن جیب

تاثیرات بحران آب و تغییر اقلیم بر باغ های پسته این هفته در سرتیتر رسانه های سراسری کشور بود ؛

پستـه  کرمـان در آخـر خـط
  فقط بحران آب نبوده که پسته  و صنعتش را از رونق انداخته. چیزی که از چشمان رسانه های کشوری دور ماند تغییرات اقلیمی بود که موجب شده دو سال پیاپی پسته سیرجان با   فقط بحران آب نبوده که پسته  و صنعتش را از رونق انداخته. چیزی که از چشمان رسانه های کشوری دور ماند تغییرات اقلیمی بود که موجب شده دو سال پیاپی پسته سیرجان با 

تگرگ زدگی و سرمازدگی از محصول دادن عقیم بماند. تگرگ زدگی و سرمازدگی از محصول دادن عقیم بماند. 

   سابق بر این استان کرمان  سابق بر این استان کرمان ۷۰۷۰ درصد پسته تولیدی در ایران را به خود اختصاص داده بود اما این روزها تعداد زیادی از ترمینال های ضبط پسته تعطیل اند یا با نصف ظرفیت مشغولند.  درصد پسته تولیدی در ایران را به خود اختصاص داده بود اما این روزها تعداد زیادی از ترمینال های ضبط پسته تعطیل اند یا با نصف ظرفیت مشغولند. 

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

احداث »گرمخانه« دائمی سیرجان 
در دستور کار شهرداری
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فصل زرد خودروهای زرد 
بین جاده ای

چوب کاری نفرمایید!
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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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/07/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/08/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/08/11 
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  4232 )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 عمومــی یک مرحله ای  انجام ممیزی، برداشت 
اطالعات  و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

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

ممیزی، برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانــه شهرسازی شهرداری سیرجان ( 
2001005674000147  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
ـا

رج
 سی

ری
ردا

هـ
  ش

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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روزپنج شنبـه  تاریخ 1401/07/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/08/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/08/09 
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  4232 )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 عمومــی دو مرحله ای  اجرای برون سپاری عملیات 
نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز7 )ناحیه2 از منطقه2 به استثنای فاز 5(
برون  اجرای  مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز7 )ناحیه2 از منطقه2 به استثنای 
2001005674000149  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. فاز 5(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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/07/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/08/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/08/11 
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  4232 )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 عمومــی یک مرحله ای
 تهیه مصالح و اجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

شماره  گرم(به  رنگ  با  شهر  سطح  معابر  طولی  کشی  خط  اجرای  و  مصالح  تهیه 
2001005674000146  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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز  شنبـه  تاریخ 1401/07/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/08/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/08/11 
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  4232 )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 عمومــی یک مرحله ای  عملیات  برداشت، بارگیری 
و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه

عملیات   مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت، بارگیری و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه(
2001005674000148  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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به  عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  زیر  امورات  جهت  دارد  نظر  در  یگان  این 

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

متقاضیان جهت دریافت اوراق مناقصه جهت پیشنهاد با در دست داشتن معرفی 

نامه ممهور به مهر شرکت یا مدرک هویت به آدرس: شهرستان سیرجان/ کیلومتر 

20 جاده سیرجان -بلورد، مهندسی تیپ تکاور صاحب الزمان )عج( مراجعه نمایند.

1- اجــرای حصارکشــی با بلـــوک به متراژ 3000 مترمربع

2- نصب کاشـی و سرامیـک  دیوار و کف  به متراژ 5000 مترمربع

- در صورت لزوم با شماره تماس های : 4324  278  0913)آقای غریب شاهی( 

و 9209  247  0913 )آقای برومند( تماس حاصل نمایند.

مهلت دریافت مناقصه: از تاریخ 1401/07/27 تا 1401/08/01 

تاریخ  برگزاری مناقصــــه: 1401/08/02 می باشد.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/42/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه

 » اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات منازل سازمانی خود را به صورت  مدیریت پیمان« 
و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 

مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به 

همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز يكشنبه مــورخ 

1401/08/08 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از 

محل اجراي موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ 1401/08/01 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه 

های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي 

گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/5/ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور

»بومي سازي رابط گیربکس)میل لنگ( پمپ دیافراگمی «
 اقدام به شناسايی و ارزيابی شركت های سازنده واجد شرايط نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت 

  WWW.GEG.IR اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزيابی شركت ها و سازندگان به آدرس الكترونيكي

مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته 

شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، حداكثر تا ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخ 1401/08/08 به 

نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا  دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. 

شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت هيچ گونه حقـــی جهت ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعـالم  عمومــي 
 شماره 401/10/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

» چکاپ قلبی و عروقی  پرسنل کارفرما طبق نظر پزشک طب کار «

را از طريق برگزاري استعالم عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ 

اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  

را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات 

ساعت 9 الي 14 روز  يكشنبه مــورخ 1401/08/08 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر 

مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات 

واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 



2
شماره 714

27 مهر1401 خبر

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان گفت: هزینه برخی از داروها و خدمات درمانی 
صعب العالج به طور 100 درصد در پوشش بیمه سالمت قرار گرفته است.محمد جعفری 
در دیدار با معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان که به مناسبت هفته بیمه سالمت انجام 
شد، اظهار کرد: سوم آبان سال سالروز تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی و هفته ای 
که به این روز منتهی می شود، هفته بیمه سالمت نامگذاری شده تا خدمات ارائه شده 
به مردم را مرور و خدمات جدید را معرفی کنیم.وی تصریح کرد: این افراد 65 درصد 

جمعیت استان را شامل می شود.    

پوشش کامل 
هزینه های درمان 

بیماران
 صعب العالج 

خبــر تولید مسکن مشکل اشتغال کشور را برای همیشه حل می کندتولید مسکن مشکل اشتغال کشور را برای همیشه حل می کند
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن با تاکید بر این که با تولید مسکن مشکل اشتغال در کشور برای همیشه برطرف خواهد 
شد، گفت: پروژه های مشارکتی را به گونه ای اجرا می  کنیم که به سود مردم و برد-برد باشد. طحافچی گفت: با توجه به نیاز 
اساسی کشور به مسکن مخصوصاً در برهه کنونی، پروژه های متعددی را در دست اقدام داریم.وی با بیان اینکه تالش کرده ایم در 
ساخت مسکن، جهادی عمل کنیم، اظهارداشت: یکی از اولویت های کاری شرکت سرمایه گذاری مسکن همراهی با دولت سیزدهم 
برای تحقق وعده  و سیاست های مربوط به تولید مسکن است.وی  افزود: پروژه های نهضت ملی مسکن تحت مدیریت شرکت 

سرمایه گذاری مسکن حدود 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.     

به  سفر  قصد  که  همیشه  روال  طبق 
کرمان را داشتم وارد شرکت مسافربری یا 
طبق  که  شدم  پژوها  ایستگاه  اصطالح  به 
آمدن  منتظر  باید  و  نبود  مسافر  معمول 
نشستن  برای  جایی  و  می ماندم  مسافر 
نیمکت   یک  فقط  نبود.  ماندن  منتظر  و 
می  نظر  به  که  نفر  چند  که  بود  آهنی  
از رانندگان همین ماشین ها بودند  رسید 
پیدا  درختی  ی  سایه  بودند  نشسته  آنجا 
و  رفت  و  ماندم  منتظر  رو  مدتی  و  کردم 

آمد ها رو زیر نظر گرفتم . 
با  زنی  چانه  حال  در  ها  راننده  از  یکی 
به  را  ای  نامه  میخواست  که  بود  آقایی 

بفرستد  کرمان 
می  اینقدر  که  گیره  می  جا  چقد  مگه   "

خواهی کرایه  بگیری؟
راه  همه  این  صرفه  نمی  ما  برای  راننده: 

بریم و کمتر از این مقدار بگیریم" 
حواسم  که  بودند  بحث  حال  در  همچنان 

فرزند  و  پرت شد یک خانم  ای  دیگه  به مسافر 
آقا   " بود  راننده  با  بحث  حال  در  خردسالش  
شما باید عقب ماشین  دو نفر مسافر سوار کنی 
و بچه ی من نفر سوم حساب نمی شود و کرایه 
داشت  اصرار  راننده  اقای  و  کنم  پرداخت  نباید 
که نه باید نصف کرایه رو هم بابت بچه حساب 

کنی"  
مسافربری  شرکت  این  گوشه ی  به  گوشه  در 
فقط  که  خالی  زمین  این  بگوییم  است  بهتر  یا 
و  بلیط دارد بحث  بعنوان جایگاه فروش  اتاقکی 

دعواهایی تمام نشدنی جریان داشت.
نیم ساعتی گذشته بود و فقط یک مسافر دیگر 
منتظر یک مسافر  به خیال خود  ما  و  بود  آمده 
راننده  ناگهان   کنیم.   حرکت  که  بودیم  دیگر 
گفت: دو مسافر دیگر بیاید حرکت می کنیم که 
من  برادر  که  دریده  تن  از  جامه  و  زده  فریادها 

از ما می گیری  از قبل  تر  تو داری کرایه گران 
کنی  رعایت  را  بهداشتی  های  پروتکل  مثال  که 
که  زد  حرفی  بزنی!  خودت  جیب  به  پولی  نه 

نفهمیدم دلم برای او بسوزد یا جیب خودم!
اند  کرده  قطع  را  بنزین مان  سهمیه  گوید:  می 
دو  ماهی  شده  گران  الستیک  شده  گران  بیمه 

بار باید روغن را عوض کنیم ...
این ها فقط تعدادی از مشکالت پیش پا افتاده 

ای بودند که مرتب تکرار می شدند
با  که  کردم  می  فکر  این  به  مسیر  طول  در   
وجود این همه هزینه و این شغل پر خطر روزی 
تا  کند  آمد  و  رفت  مسیر  این  در  باید  بار  چند 

بتواند از پس تمام هزینه ها بر آید؟
این  عامل  مدیر  آبادی  مکی  با  که  تماسی  طی 
این  مشکالت  با  رابطه  در  وی  داشتم  شرکت 

دادند: توضیح  اینگونه  شرکت 

است،  شده  ابالغ  ما  به  که  ای  نامه  نرخ  طبق 
مشخص  مسافر  نفر  هر  کرایه   بابت  که  مبلغی 
شده است 88 هزار تومان است اما برای رعایت 
کردن پروتکل های بهداشتی 3 مسافر سوار هر 
تومان  هزار   115 به  کرایه  که  می شود  ماشین 
گونه  هر  از  جلوگیری  برای  و  است  کرده  تغییر 
شده  نصب  شرکت  در  بزرگ  بنر  یک  تخلفی 
مستقیم  شماره  یک  و  موبایل  شماره  دو   که 
است  نوشته شده  آن  در  نقل   و  حراست حمل 
تماس  بنده  با  یا  شد  مشاهده  تخلفی  اگر  که 

بگیرند یا با بازرسی کل. 
قطع  رو  ها  راننده  سوخت  یارانه  متاسفانه  اما 
کردند و با وجود هزینه های سنگینی که وجود 
صرفه  ها  راننده  از  زیادی  تعداد  برای  دارد 

اقتصادی ندارد که کار کنند
مدیر  بعنوان  من  اما  کنند.  نمی  کار  دیگر  و 

راه  و  دادم  انجام  را  خودم  وظیفه  شرکت 
کرده  باز  مسافرین  رسانی  اطالع  برای  را 
ام اما متاسفانه بعضی از مسافران خودشان 
قیمت  که  دهند  می  پیشنهاد  ها  راننده  به 
مقصد  به  زودتر  تا  کنند  پرداخت  باالتری 
این  در  رو  تالش مان  تمام  ما  اما  برسند 
گرفته  تخلفات  جلوی  که  کنیم  می  رابطه 
ما همکاری الزم  با  باید  مردم هم  اما  شود 

را داشته باشند.
در رابطه با کرایه باری که راننده ها جا به 
جا می کنند گفت: ما هیچ دخالتی در این 
مورد نمی توانیم داشته باشیم چون پروانه 
باربری  و  هست  مسافر  نقل  و  حمل  ما 
شرکت  در  هم  ای  توشه  انبار  و  نیست 
و  است  خصوصی  بخش  به  مربوط  هست 
کار  این  چون  و  ندارد  شرکت  به  ربطی 
بر  و  هست  توافقی  بیشتر  هست  خدماتی 
ما  که  صنفی  انجمن  گیری  تصمیم  اساس 
در شرکت داریم و انجمن صنفی رانندگان،  
با  رانندگان  نماینده  وسیله  به  توافقی 
انجمن  بسته شده که هر ماشین حق دارد 
تعیین  ما  رو  نرخ  اما  کند  بجا  جا  بار  مقدار  چه 
نقل  و  حمل  شرکت  به  ربطی  چون  کنیم  نمی 
مسافر ندارد  و تنها کاری که ما انجام می دهیم 
این هست که انبار توشه را گذاشتیم که  طرفی 
که باری برای جابجایی به دست راننده می دهد 
دهیم  می  بار  صاحب  به  اطمینان  این  فقط  ما 
نرخ مصوبی  ولی  است  امنی  در جای  بارش  که 

ندارد. 
شرکت  محیط  و  رفاهی  اوضاع  با  رابطه  در 
ما  است  استیجاری  ملک  این  که  بگم  باید  هم 
در  و  خریداری  قاانی  بلوار  انتهای  در  زمینی 
نیاید  پیش  اگر مشکلی  و  حال ساخت هستیم  
بسیاری  و  کنیم  می  مکان  نقل  آینده  ماه   4 تا 
حداقل  به  را  رانندگان  و  مسافران  مشکالت  از 

رسانیم.   ممکن می 

اولین نمایشگاه تخصصی دانش بنیان معدن، صنعت و حمل نقل کرمان 
دیروز شنبه ۲3مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جنوب 
شرق در کرمان با حضور پررنگ شرکت گل گهر، شرکت های منطقه، 

مدیران منطقه گل گهر و مسئولین استانی آغاز به کار کرد.
در آیین افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور استاندار، نماینده مردم 
کرمان در مجلس و برخی مقامات استانی همراه بود، معاون بهره برداری 
از  یکی  گل گهر  گفت:  مراسم  سخنرانان  از  یکی  عنوان  به  گل گهر 
رسالت های اصلی خود را در حوزه توسعه و فناوری تعریف کرده که با 

ایجاد جایگاه مدیریت فناوری بصورت خاص انجام شده است.
های  ایده  ملی  رویداد  برگزاری  به  اشاره  با  رفیعیان  جعفر  مهندس 
برگزار شود  ماه  این رویداد در دی  قرار است  افزود:  فناورانه گل گهر 
های  از شرکت  جا  همین  و  دریافت شده  ایده  االن حدود 100  تا  و 
دانش بنیان فعال دعوت می کنیم در زمینه های اکتشافات، بهره برداری 
از معدن، ماشین آالت معدنی، خطوط فرآوری کنسانتره و گندله و...

هر ایده ای که داشته باشند تا پایان مهرماه فرصت دارند به دبیرخانه 
مرکزی ارسال کنند.

وی ادامه داد: این را به عنوان رسالت برای خودمان میدانیم که گل گهر 
عالوه بر تولیدی که دارد انجام می دهد، به تولید علم هم پایبند باشد. 

باتوجه به نامگذاری امسال به تدبیر مقام معظم رهبری انشاال بتوانیم از 
طریق جذب شرکت های دانش بنیان یکسری ایده هایی که خروجی اش 
یک کار اجرایی باشد و ارزشی را برای شرکت ما و کشور خلق کند، 
داشته باشیم. رفیعیان در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در گل 
گهر در حوزه فناوری گفت: در حوزه فناوری نسل چهار گل گهر پروژه 
های قابل قبولی تعریف کرده است. در زمینه بومی سازی یک تراک 60 
تنی که توسط شرکت داخلی دلتا ماشین با مشارکت شرکت گهرهمکار 
یکی از شرکت های زیرمجموعه گل گهر انجام شد. عالوه بر آن گل گهر 
موفق به ساخت یک دستگاه یدک کش شده که توانایی جابه جایی 130 

تا 150 تن بار از جمله دریل ها و بیل های بزرگ را دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده کرمان در مجلس شورای 
اسالمی نیز در این مراسم گفت: در دهه 80 تا ۹0 بزرگترین شرکت 
استان گل گهر بود آن زمان خبری از تولید گندله و فوالد نبود اما االن 

در این مجموعه اتفاقات بزرگی رقم خورده که بسیار ستودنی است.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه امروز استان کرمان تبدیل به 
قطب فوالد کشور شده است، گفت: فقط در منطقه گل گهر ۲4 میلیون 
تن کنسانتره، 18 میلیون تن گندله و ۷ میلیون تن فوالد ساالنه تولید 
می شود این یعنی در طول یک دهه حرکت بسیار گسترده ای در فرایند 

استفاده از ذخایر معدنی سنگ اهن در گل گهر انجام شده است که اگر 
ظرفیت ها و اکتشافات جدید کنار این آمار قرار بگیرد ببینید چه اتفاق 

عظیمی می افتد.
استاندار کرمان نیز در این آیین با اشاره به اینکه مدیرعامل گل گهر، 
مدیری با جسارت و ریسک پذیری است گفت: جناب مهندس عتیقی 
واقعا مدیر ارزشمندی است که در حوزه ارتباط صنعت و معدن با علم و 

فناوری پیشگام بوده و همواره نظر مساعد داشته است.
دکتر فداکار در بازدید از غرفه شرکت گل گهر در این نمایشگاه با بیان 
اینکه مجموعه گل گهر کارهای بسیار بزرگی در توسعه صنعتی معدنی، 
این مجموعه  است، گفت:  را شروع کرده  بنیان  دانش  و  بومی سازی 
مدیران موفق و باانگیزه ای دارد که شناخت خوبی به این حوزه دارند. 
باید تالش کنند ظرفیت ها و توانایی های  شرکت های دانش بنیان 
شان را ثابت کنند. چرا که مسلما گل گهر این آمادگی را دارد با عقد 
قراردادهایی به افزایش تفاهم با شرکت های دانش بنیان استان و توانا 

کردن آن ها، کمک کند.
نمایشگاه تخصصی دانش بنیان معدن، صنعت و حمل نقل کرمان تا 
۲6مهرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق در 

کرمان دایر است

گزارشی از مشکالت همشهریان با  سرویس های خط سیرجان -کرمان 

فصل زرد خودروهای زرد بین جاده ای
انجام عملیات نهایی جاده سیرجان- بافت

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان از تسریع مطالعات برای اجرای 
باند دوم محور زرند - کوهبنان و انجام عملیات نهایی محور سیرجان - 

بافت خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی علی 
حاجی زاده، به مصوبات سفر ریاست جمهوری به این استان اشاره کرد و 
گفت:  یکی از مصوبات این سفر تسریع در انجام مطالعات اجرای محور 
زرند-کوهبنان بود که پس از آن باید وارد فاز تامین اعتبارات و اجرای 

پروژه شود.
وی با بیان اینکه اجرای باند دوم محور زرند - کوهبنان در دستور کار 
قرار دارد، عنوان کرد:  طول این جاده حدود یکصد کیلومتر است و تاکنون 

هیچ بخشی از آن به بهره  برداری نرسیده است. 
حاجی  زاده افزود:  در باند دوم راه  هایی که در دست ساخت داریم، پروژه  
نهایی آن ها  برداری هستند و در حال اجرای عملیات  بهره   هایی آماده 
هستیم؛ به طور مثال در جاده سیرجان به بافت عملیات نهایی حدود ۲۲ 
کیلومتر در حال اجرا است و نصب عالئم و ایمن  سازی محور در دستور 
کار قرار گرفته است که پس از تکمیل ان شاء اهلل با حضور معاون وزیر و 

وزیر راه و شهرسازی به بهره  برداری می  رسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان خاطرنشان کرد: برای تکمیل این 
محورها نیاز به تامین اعتبار داریم و اعتبارات این محور از طریق شرکت 

ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تامین می  شود.

کشف 9۰ راس گوسفند قاچاق در سیرجان
فرمانده انتظامي سیرجان از کشف ۹0 رأس گوسفند قاچاق به ارزش 3 
میلیارد ریال توسط ماموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 

این شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامي سیرجان از کشف ۹0 رأس گوسفند قاچاق به ارزش 3 
میلیارد ریال توسط ماموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی در تشریح این خبر اظهارداشت: مأموران 
فعالیت های  گسترش  با  آگاهی  پلیس  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  دایره 
این  مواصالتی  محورهای  از  یکی  در  قاچاق  دام  حمل  از  اطالعاتی 

شهرستان مطلع شدند.
وی افزود: در این رابطه مأموران با رصد اطالعاتی و گشت زنی نامحسوس 
در محور اصلی شهرستان یک دستگاه کامیون عبوری حامل احشام را 
به  که  مجوز حمل  فاقد  گوسفند  راس   ۹0 آن  از  بازرسی  در  و  متوقف 

منظور قاچاق بارگیری شده بودند را کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان با اشاره به دستگیری ۲ متهم در 
این خصوص و معرفی آنان به مراجع قضائی گفت: ارزش احشام کشف 

شده برابر نظر کارشناسان 3 میلیارد ریال برآورد شده است.

 خبر

  عکس: سید محسن فروزنده

      سحر لشکری 

در بازدید از نمایشگاه دانش بنیان معدن و صنعت کرمان عنوان شد؛ 

 تقدیر استاندار کرمان از مشارکت حداکثری گل گهر در حوزه دانش بنیان

»سال های گذشته با همکاری شهرداری و تحت نظارت اداره 
بهزیستی اقامتگاهی در خیابان میرزا رضا برای آقایان باالی 18 
سال تامین شده بود اما چند ماه قبل مالک آنجا درخواست تخلیه 
آن مکان را داد و در حال حاضر این گرمخانه دایر نیست«، این ها 
توضیحات مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری درباره ی عدم وجود گرمخانه در سیرجان 

برای افراد بی خانمان و بی سرپناه است.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، امیر الهیان با اشاره به 
دستور شهردار سیرجان مبنی بر فراهم کردن اقامتگاهی موقت 
برای افراد بی خانمان، گفت: سال گذشته در یک اقدام جهادی 
نظر  در  پارک 1۷ شهریور  در  بی سرپناه  بانوان  برای  را  مکانی 
گرفتیم و بحث گرمایش، نگهبان و تاسیسات آن را فراهم کردیم. 
سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری وارد عمل شد و افراد غیر 
معتاد که فقط جا و مکانی نداشتند را در استراحتگاه زمستانی 
جای داد. این استراحتگاه از اوایل زمستان به مدت ۲ ماه بیش 

از ۲0 نفر را اسکان موقت داد.
یک  ایجاد  به  تصمیم  سیرجان  شهردار  اینکه  بیان  با  الهیان 
استراحتگاه دائمی برای این افراد گرفته است، از اختصاص یک 
قطعه زمین به همین منظور خبر داد و افزود: با همکاری شورای 
تخصیص زمین فرمانداری و اداره مسکن و شهرسازی زمینی به 
مساحت 10 هزار متر مربع در محدوده شهرک صنعتی  برای 

و هم اکنون  داده شده  اختصاص  در سیرجان  احداث گرمخانه 
توسط شهرداری تسطیح شده است. مجوز احداث گرمخانه برای 
شهرداری سیرجان در کمیسیون ماده ۲6 بهزیستی استان صادر 
شده است و در صورت اخذ موافقت اصولی از سوی بهزیستی، 

گرمخانه سیرجان احداث خواهد شد.
مجموعه،  این  در  کرد:  اظهار  توضیحات  این  تکمیل  در  وی 
سرپناه شبانه برای بانوان و آقایان باالی 18 سال، زمین ورزشی، 
سالن های کارآفرینی و... تدارک دیده شده است. این گرمخانه 

ظرف دو سال آینده احداث و تکمیل می شود و اگر خیرین 
شهرستان در این زمینه مشارکت کنند، این مکان سریع تر 

آماده و توسط بهزیستی به بهره برداری می رسد.
معتادین  بی سرپناه)متکدیان،  افراد  درباره  الهیان  امیر 
افراد  خصوص  در  شهرداری  گفت:  کارتن خواب ها(  و 
بی خانمانی که مدرک شناسایی ایرانی داشته باشند، مکلف 
با همکاری فرمانداری  نیز  اتباع  ارائه خدمات است. به  به 
ویژه سیرجان، به شیوه ی دیگری خدمات رسانی می شود. 
هیچ   که  کارتن خواب هایی   ،16 ماده  کمپ  به  معتادین 
مکانی ندارند را به گرمخانه و افراد زیر 18 سال به بهزیستی، 
بچه های کار و متکدیان را به پلیس امنیت اجتماعی معرفی 

و مکان هایی برای استراحت آن ها در نظر گرفته می شود.
فرآورده های  و  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 

کشاورزی شهرداری، درباره اینکه امسال چه تصمیمی برای افراد 
بی سرپناه در سیرجان گرفته شده است، بیان کرد: اقامتگاهی 
موقت برای بانوان تدارک دیده می  شود و اگر سازمان تبلیغات 
اسالمی همکاری کند، در روزهای سرد مکان موقتی برای اسکان 
بانوان بی سرپناه شهر تامین می کنیم. تهیه سرپناه برای آقایان و 
رسیدگی و نظارت بر آن نیز به عهده بهزیستی ست و شهرداری 
درخصوص پرداخت هزینه ی اجاره، همکاری الزم را با بهزیستی 

انجام می دهد

شهروندانی که خاک، نخاله و... در سطح شهر 
آژانس  با  می توانند  آن  جمع آوری  برای  دارند 
مصوب  تعرفه ی  طبق  و  بگیرند  تماس  خاک 
شهرداری و اصناف، هزینه ی آن را بپردازند«، 
این خبر را مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری سیرجان اعالم کرد.
شهرداری،  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
خاک  آژانس  راه اندازی  از  هدف  رضایی  علی 

ماشین آالت  ساماندهی  را  سیرجان  در 
کرد  ذکر  شهری  درون  عمرانی  و  ساختمانی 
انجام کار و  توانایی  افرادی که دارای  و گفت: 
ماشین آالت مربوطه)کامیون ، کمپرسی ، تراکتور 
و لودر( هستند، می توانند مجوز آژانس خاک و 
نخاله های ساختمانی را از سازمان حمل ونقل بار 

درون شهری بگیرند.
آژانس،  این  راه اندازی  با  کرد:  تصریح  وی 
شهروندان  نیست  نیازی 
نخاله  جمع  آوری  منتظر 
از  و...  خاک  ساختمانی، 
باشند؛  شهرداری  سوی 
برای جمع آوری نخاله با این 
در  بگیرند.  تماس  آژانس 
شهرداری  این  صورت  غیر 
اقدام به جمع آوری  نخاله ها 
جریمه ی  اما  می کند 
ضمیمه  مربوطه  شهروند 
او  ساختمانی  پرونده 

می شود.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری خبر داد:

احداث »گرمخانه« دائمی سیرجان در دستور کار شهرداری
به منظور ساماندهی ماشین آالت عمرانی درون شهری؛

آژانس خاک، راه اندازی می شود
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هنوز  تخم مرغ  قیمت  گفت:  مرغداران  مرکزی  اتحادیه  مدیره  هیات  رییس 
در مرغداری ها افزایش نیافته و بنابراین فروش تخم مرغ با قیمت های باالی 
هنوز  اینکه  بیان  با  کاشانی  است.  تخلف  حاضر  حال  در  تومان  هزار   ۹0
اردیبهشت  در  دولت  اظهارداشت:  است،  نکرده  تغییری  تخم مرغ  قیمت 
اعالم  تومان   500 و  هزار   35 را  مرغداری  در  تخم مرغ  هرکیلو  قیمت  ماه 
شد. داده   وعده  این  داشتیم  کشور  مسئوالن  با  که  جلساتی  طی  و  کرد 

فروش تخم مرغ 
باالی ۹۰ هزار 

تومان تخلف است

کودکان و دانش آموزان بیشترین مبتالیان  بیماری تنفسیکودکان و دانش آموزان بیشترین مبتالیان  بیماری تنفسی
طبق اعالم سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، به نظر می آید که موجی از بیماری تنفسی در استان به وجود آمده که 
این افراد یا بیمار مبتال به کووید 1۹، یا سرماخوردگی یا آنفلوآنزا هستند و عمدتا در بین کودکان و دانش آموزان شیوع پیدا 
کرده که خوشبختانه حال عمومی آنها مساعد است.طبق اعالم سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، به نظر می آید که 
موجی از بیماری تنفسی در استان به وجود آمده که این افراد یا بیمار مبتال به کووید 1۹، یا سرماخوردگی یا آنفلوآنزا هستند 
و عمدتا در بین کودکان و دانش آموزان شیوع پیدا کرده که خوشبختانه حال عمومی آنها مساعد است. وی تاکید کرد: اکنون 

فصل بیماری تنفسی است و از هم استانی ها درخواست داریم که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند .  

خبــر

داغدار  کرمان  استان  و  افتاده  قطبیت  از  پسته  قطب 
باغ های زیان ده و کم محصوب پسته است .

این ها بخشی از محتواهایی بود که در روزهای نخست 
رسانه های  در  کرمان  استان  پسته ی  درباره  هفته  این 
سراسری کشور بازنشر شد.  اشاره ها با بحران آب بود که 
از  بسیاری  خشک شدن  و  پسته  صادرات  سقوط  موجب 
شده  ایران  پسته  قطب  عنوان  به  کرمان  استات  باغ های 
سوگ  در  کرمان  بودن  داغدار  از  شرق  روزنانه  و  است 

نوشت. مطلب  پسته اش 
از  را  نبوده که پسته  و صنعتش  بحران آب  گرچه فقط 
رسانه های کشوری  از چشمان  که  انداخته. چیزی  رونق 
سال  دو  شده  موجب  که  بود  اقلیمی  تغییرات  ماند  دور 
از  سرمازدگی  و  تگرگ زدگی  با  سیرجان  پسته  پیاپی 

بماند.  محصول دادن عقیم 
مناسبت  بی  گرمای  در  بادام  به  اقتدا  با  که  درختی 
شکوفه  و  می خورد  فریب  زمستان  در  اخیر  سال های 
با  اردیبهشت  و  فروردین  ماه های  و  بهار  در  اما  می دهد 
یک بارش تگرگ یا سرما و سوز شبانه غافلگیر می شود.

پسته  صادرات  سقوط  نگران  تاجرانش  و  تهران  حاال 
هستند. ایران 

در  پسته  صادرات  میزان  گمرک،  اعالم  بر  بنا  زیرا   
این  بوده که  تن  15 هزار  امسال حدود  ابتدای  ماه  پنج 
حدود  به  گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  رقم 

یک چهارم رسیده است.
ایران  که  شد  بلند  همه  نهاد  از  زمانی  حسرت  و  آه 
و  بود  پسته جهان  بازار  یکه تاز  دور  چندان  نه  روزگاری 
معروف ترین تاجر پسته ی جهان برادر کوچکتر حبیب اهلل 
پسته  روزگاری  اسالمی.  موتلفه ی  حزب  عسکراوالدی 
به شمار  ایران  غیرنفتی  کاالهای  ارزآورترین  از  یکی 
می آمد و درآمد ساالنه ای معادل 1.5 میلیارد دالر برای 
این قطب  استان کرمان  اما  بود. حاال  ایجاد کرده  کشور 
دیروز پسته ایران زمین،  درگیر بحران آب است و از این 

مشکل زمین گیر شده است.
پیشگیری  قابل  شاید  و  پیش بینی  قابل  اتفاق  این 
را  باغ های مان  پای  زیر  گران قیمت  مایع  قدر  اگر  بود 

بیرون  قطره چکانی  و  با خساست  را  آن  و  بودیم  دانسته 
می کشیدیم و هدر نمی دادیم.

رسانه های  به  را  شان  ناله  و  آه  استان  باغداران  حاال 
تهران می برند و از باغ های پسته خشکیده شان می نالند. 
عمق چاه های استان در برخی مناطق گاهی تا 150 متر 

هم می رسد و به آب نمی رسند!
نامساعد  حدی  به  حاال  پسته  باغداران  وضعیت  گویا 
سال  کشت  هزینه های  تأمین  برای  بسا  چه  که  است 

جاری هم با چالش مواجه باشند.
 ۷0 کرمان  استان  این  بر  سابق  که  درحالی ست  این 
ایران را به خود اختصاص داده  درصد پسته تولیدی در 
ضبط  ترمینال های  از  زیادی  تعداد  روزها  این  اما  بود 
وضعیت  مشغول.   ظرفیت  نصف  با  یا  تعطیل اند  پسته 
سیرجان هنوز بهتر است و گویا در شهرستان رفسنجان 

50 درصد افت تولید پسته رخ داده است.
موضوع فقط کمبود شدید منابع آب نیست. افزایش دما 

دامن  پسته  باغداران  مشکالت  به  هم  خاک  فرسایش  و 
و  پسته  باغ های  از  نگهدای  جاری  هزینه های  بر  و  زده 

کوددهی برای جلوگیری از پوکی پسته افزوده است.
البته بحران آب به قطب پسته ایران خالصه نمی شود و 
دیگر  ایران  مهم ترین قطب های کشاورزی  در  روزها  این 
در  حتا  دولت  که  نیست  کشاورزی  برای  آب  تنها  نه 

تامین آب شرب مردم هم با کمبود روبرو شده است.
کاالی  مهم ترین  صادرات  حاال  ایران  در  آب  بحران 
به  است.  کرده  زمین گیر  را  پسته  یعنی  ایران  کشاورزی 
نقل از رسانه ها آمارهای گمرک حاکی از سقوط صادرات 
آمارهای صادراتی  اساس  بر  است.  جاری  سال  در  پسته 
گمرک در پنج ماهه نخست سال 1401 تاکنون 14هزار 
به  نزدیک  ارزش  به  پسته  کیلوگرم   860 و  تن   841 و 
108میلیون و ۹3 هزار دالر به دیگر کشورها صادر شده 

است.
نخست  پنج ماه  در  پسته  تنی  هزار   15 حدود  صادرات 
امسال در حالی انجام شده است که در مدت مشابه سال 
و  بود  تن  هزار   60 حدود  پسته  صادرات  میزان  گذشته 
حدود  ایران  پسته  صادرات  که  گفت  باید  به این ترتیب 
صادرات  کاهش  البته  است.  گذشته  سال  یک چهارم 
پیش  سال ها  از  و  نبوده  امسال  به  منحصر  اتفاقی  پسته 
شروع شده است و در شرایطی که در سال 86 صادرات 
عدد  این  می رسید،  تن  هزار   ۲65 به حدود  ایران  پسته 

در سال های بعد مدام کمتر و کمتر شد.
 ۲03 به  ایران  پسته  ۹۹ صادرات  به طوری که در سال   
هزار تن رسید و در سال 1400 این رقم به حدود 135 
هزار تن کاهش داشت. به این ترتیب باید گفت که در 14 
به نصف  تقریبا  ایران  پسته  میزان صادرات  سال گذشته 
صادرات  کاهش  امسال  اول  پنج ماهه  در  حاال  و  رسیده 
پسته با سقوط شدیدتر به حدود یک چهارم مدت مشابه 

سال گذشته رسیده است.
کاال  این  که  است  د رحالی  پسته  صادرات  سقوط   
می کشید  یدک  را  ایران  برند  جهان  در  روزگاری  نه تنها 
غیرنفتی  کاالهای  ارزآورترین  از  یکی  که  بود  یکه تاز  و 
 1.5 ساالنه حدود  میانگین  به طور  و  آمده  به شمار  ایران 

میلیارد دالر درآمد ارزی برای کشور ایجاد می کرد.

تاثیرات بحران آب و تغییر اقلیم بر باغ های پسته این هفته در سرتیتر رسانه های سراسری کشور بود ؛

 پسته کرمان درآخر خط
      حسام الدین اسالملو

 درختـی کـه بـا اقتدا بـه بـادام در گرمـای بی 
فریـب  زمسـتان  در  اخیـر  سـال های  مناسـبت 
و  بهـار  در  امـا  می دهـد  شـکوفه  و  می خـورد 
ماه هـای فروردیـن و اردیبهشـت بـا یـک بـارش 
تگـرگ یا سـرما و سـوز شـبانه غافلگیر می شـود.      

  عکس: سید محسن فروزنده
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
93  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  8898 فرعی از 5087  اصلی 
واقع در بخش 36  کرمان بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان  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: 1394701 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

به  نیاز  آباده بخش 36 کرمان  چون ششدانگ پالک 433 اصلی واقع در 
تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد 
آگهی  بدینوسیله  شماره8548مورخه1401/6/8مالک  درخواست  حسب  لذا 
تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتش ر و عملیات تحدید آن 
از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه 1401/8/26 در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد . لذا به مالک ) مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگرد 
که درموعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون 
)اعتراض به حدودابتدابایدبه اداره ثبت تسلیم وظرف یکماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده وگواهی آن رابه اداره ثبت تسلیم 
نماید. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.
شناسه آگهی: 1395177 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی تحدید اختصاصی آگهی تحدید اختصاصی 

خانم لیلی شهبا با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7  سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ پالک  4782 فرعی از 2312  اصلی واقع در بخش 35  
کرمان بنام خانم لیلی شهبا  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: 1394704 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

رسمی شماره 86   اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد  زیدآبادی  آقای حمید 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت  ششدانگ پالک  161 فرعی از 5070  اصلی واقع 
در بخش 36  کرمان بنام آقای حمید زیدآبادی 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: 1395173 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای امیر کریمی نسب با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153  سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت چهار دانگ مشاع ازششدانگ پالک  3997 فرعی از 2311  
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای امیر کریمی نسب  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: 1395176 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای سعید هنری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1045 فرعی از 2311 اصلی واقع در بخش 
35  کرمان بنام آقای سعید هنری 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 آگهی 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: 1382990 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای عبدالرضا بیگلری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  8016 فرعی از 6518  اصلی واقع در بخش 
37  کرمان بنام آقای عبدالرضا بیگلری 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: 1395175 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت  شما را با باالترین قیمت 
در محلدر 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

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

0913532084209135320842--0913279437209132794372

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز وفروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و  

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکارلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازیکولرهای گـازی  اسپلیتاسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروشخیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحیفروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 84 2 3 3 8 7 8 8 - - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 50 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5   

رسور رگانقدر؛

 جناب آاقی علی صادقی 
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک 
ملت شعبه بازار سیرجان را تبریک عرض نموده، 
از خداوند منان سربلندی و توفیق روزافزونتان  

را خواستاریم.

سیدمحسن و سید محمدرفوزنده

رسور ارجمند؛

 جناب آاقی  علی میرحسینی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک 
ملت شعبه مرکزی سیرجان را تبریک عرض نموده، 

از خداوند متعال موفقیت شما را خواستارم.

سید محسن رفوزنده
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عنوان  کسب  به  موفق  سیرجان،  تنیس  درخشان  استعداد  افشار؛  ملک پور  زهرا 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  شد.به  آسیا  قهرمانی 
سیرجان به نقل از هیات تنیس این شهرستان، ملک پور توانست قهرمانی رده سنی 

زیر 14 سال مسابقات تور تنیس آسیا را به خود اختصاص دهد.
شایان ذکر است مسابقات یادشده در تاریخ 16 مهرماه و به میزبانی جزیره کیش 

برگزار گردید.

افتخارآفرینی 
دختر سیرجانی 

در سطح آسیا

 افزایش  افزایش 33 هزار درصدی تقاضا برای خرید فیلترشکن  هزار درصدی تقاضا برای خرید فیلترشکن 
عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه از افزایش 3 هزار درصدی تقاضا برای خرید vpn خبر داد و گفت: »گزارش ها نشان 
می دهد دامنۀ جستجوی کاربران ایرانی برای دریافت فیلترشکن یک رکورد تاریخی را ثبت کرد و این تقاضا بعد از قطعی 
تلگرام تجربه نشد«. سعید نقوی با اشاره به دالیل افزایش تقاضا برای خرید  vpn، افزود: »بخشی از کسب وکارهای سنتی 
به دلیل رکودی که در بازار آن ها ایجاد شده بود، کسب وکار خود را به واتساپ و اینستاگرام هدایت کردند، از این رو بعد از 
فیلترینگ و محدود شدن استفاده از پلتفرم های خارجی، متقاضی خرید فیلترشکن  شدند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود 

را حفظ و دنبال کنند«.

خبــر

و  درودگری  نام های  با  چوب  با  کار  هنرهای 
گره چینی ریشه در ایران باستان دارد  و در آن 
چوب را به شکل اشکال هندسی در می آوردند 
و بعد از طریق کام و زبانه آن ها را در هم چفت 
می کنند و با آن در و پنجره های مشبک و قاب 

آیینه می سازند.
دالیل  از  یکی  پنجره  و  در  چوب  گره چینی 
ایرانی  قدیم  معماری  جلوه گری  و  زیبایی 
بوده است که در دوران جدید و با آمدن در و 
پنجره های ماشین ساز و فیبری رو به فراموشی 
رفت.  مثل خیلی از فنون زیبای دیگر معماری 
و دکوراسیون بناها و نماهای ایرانی که مردم ما 
با تقلید ناشیانه از مدرنیته فراموش شان کردند 
و این هنرهای ارزشمند و داشته های علم و فن 
بومی را به هوای مدرن شدن ظاهر پیرامون شان 
از دست دادند و هنر از زندگی مردم رخت بست. 
چرا ما از معماری خودمان فاصله گرفتیم و به 
سمت یک معماری مدرن و آشفته رفتیم شاید 
دلیلش این بود که با پیشرفت علم و تکنولوژی 
به  و  شدیم  دور  خودمان  کاربردی  معماری  از 

سمت مد و تقلید رفتیم.
هنر گره چینی در و پنجره هم اختصاص یافت 
به شهرهای بزرگ ایران و محدود شد به بازاری 

کوچک در حوزه ی مرمت آثار تاریخی.
پیرامون  هنرهای  که  است  سالی  چند  اما 
گرفته  خود  به  جانی  سیرجان  در  با چوب  کار 
ورود  آن  به  زن  و  مرد  از  اعم  هنرمندانی  و 
کار  و سفارش  می کنند  مشتری جذب  و  کرده 
اخیر  ماه  یک  ناقص  سکته ی  گرچه  می گیرند.  
کوچک  سفره ی  به  هم  ضربه ای  مجازی  فضای 
این اقتصاد زده است . با این وجود گره چینی در 
سیرجان در حد کارهای تزیینی و دکوراتیو باب 
هزینه  دلیل  به  اما  دارد.  مشتری  و  است  شده 
باال کمتر برای ساخت در و پنجره مشتری دارد. 
چون اجرای گره در ساخت در و پنجره زحمتی 
اش  هزینه  نسبتا  همین  به  و  دارد  برابر  چند 

باال می رود.
هنرمندان این رشته کارگاه هایشان را با حداقل 
خیلی  هم  هنوز  البته  و  کرده اند  ایجاد  هزینه 
بنابراین وظیفه ی میراث  امکانات دارند.  کمبود 
تسهیالت  کردن  فراهم  با  که  است  فرهنگی 

کمک کند این کارگاه ها گسترش یابند.
ذهن ها  در  اغلب  کارها  قبیل  این  اینکه  با 
کارهایی مردانه تلقی شده اما در سیرجان زنانی 
گرایش ها  همه ی  در  چوب  با  کار  مشغول  هم 
و  سخت  کاری  هستند.   گره چینی  جمله  از 
صنایع  حوزه  از  که  وقتی  خصوص  به  پیچیده 
دکوراسیون  به سمت  و  شود  می  خارج  دستی 
و سختی های خاص  می رود  پنجره  و  در  منزل 

خودش را پیدا می کند.
زنان این رشته ها از مشکالت شان می گویند:

این یک واقعیت است که تقسیم خیلی چیزها 
از جمله کارها به مردانه و زنانه سال هاست در 
بسیار  کار  دادنش  تغییر  و  افتاده  جا  ذهن ها 
از قدیم و نسل  باورهایی که  لزوما  سختی ست. 
به نسل و در بچگی به ما القا شده درست نیست 

و می شود تغییرشان داد.
هم  سر  و  دادن شان  برش  چوب ها،  جابجایی 
کردن شان خستگی جسمی زیادی را به همراه 
دارد. خستگی دو چندان وقتی است که آنطور 
بین  در  هنوز  هنرها  برخی  ارزش  باید  که 
رو  استقبال  با  زنان  کار  و  نیفتاده  جا  خیلی ها 

اینکه بتوان اعتماد جلب کرد  به رو نمی شود. 
و در رقابت با مردان حاضر در این صحنه ثابت 

بیاید  پیش  کار  در  مشکلی  هم  اگر  که  کرد 
طبیعی ست و به صرف زن بودن آن را برداشت 

اعتمادی  بی  این  همیشه  نکنند. 
زمینه  پیش  در  تفکر  این  و  هست 
این  اگر  داد.  وجود  خیلی ها  ذهن 
کار را به یک مرد سپرده بودند االن 
حتا  بود.  نیامده  پیش  مشکل  این 
زبان هم می آورند که چرا  به  برخی 
که  شما  کردی؟  انتخاب  را  کار  این 
می گویند:  شوخی  به  یا  بودی.  زن 
چوب کاری  می کنید؟  کاری  "چوب 
نفرمایید." در صورتی که همین کار 
با وجود هزار مشکل اگر توسط مرد 
می گویند  و  پذیرند  می  شود  انجام 
ما  که  حالی  در  دیگر.  آمده  پیش 
قرار نیست چون زن هستیم معجزه 
کاری  نقص  و  عیب  بدون  و  بکنیم 

انجام دهیم.
چوب  با  کار  رشته های  زنان  تصور 
برای  که  است  این  سیرجان  در 
حذف  و  مشکالت شان  شدن  حل 
ادامه  جنگیدن  سال ها  تا  غلط  دیدگاه های 

داشته باشد و انگار  ادامه دارد.

و  سازندگان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
انرژی های  خدمات  و  کاال  تامین کنندگان 
مصوبه  »براساس  گفت:  ایران  تجدیدپذیر 
میلیارد  هزار  شش  اسالمی،  شورای  مجلس 

تومان وام کم بهره به افراد تحت پوشش کمیته 
امداد، هالل احمر و افراد کم درآمد برای ساخت 
درآمد  که  می شود  داده  پشت بامی  نیروگاه 
میانگین  طور  به  محل  این  از  آن ها  ماهانه 
زده  تخمین  تومان  میلیون  شش  تا  پنج  بین 

می شود«.
میلیون   140 این که  بیان  با  کریمی  محمود 
تومان وام کم بهره به متقاضیان این بخش برای 
احداث یک نیروگاه پنج مگاواتی داده می شود، 
 1۲0 وام  که  بود  این  بر  »قرار  کرد:  اظهار 

میلیون تومان باشد و مابقی از طریق کمک های 
 ۲0 تسهیالت  این یک  پرداخت شود.  بالعوض 
همین  به  بود  خواهد  مددجویان  برای  ساله 
از تجهیزات مناسب  دلیل پیشنهاد داده ایم که 

استفاده شود«.
پرداختی  وام  این که  به  توجه  »با  افزود:  وی 
این  از  استقبال  است  درصد  چهار  سود  با 
تا  است  الزم  پیشتر  اما  بوده  مناسب  طرح 
زیرساخت های اجرای طرح فراهم شود چرا که 
ساخت  تجهیزات،  درصد   80 واردات  دلیل  به 

روبه رو  تغییراتی  با  قیمت  است  ممکن  پنل 
باشد«.

وی  ایسنا،  از  نقل  به  فردای کرمان  گزارش  به 
گفت:  توضیحات  این  ادامۀ  در  مهرماه   ۲4
اقساطی  و  نصب شده  نیروگاه   4000 »تاکنون 
که برای بازپرداخت این وام در نظر گرفته شده 

هفت ساله است«.
وی با اشاره به مزیت های انرژی های خورشیدی 
در دنیا گفت: »یکی از دالیل اصلی برای توسعه 
اگر  است.  غیرعامل  پدافند  بحث  تجدیدپذیرها 

یک نیروگاه بزرگ از مدار خارج شود تهدیدی 
برای شبکه به حساب می آید این در حالی است 
کوچک  صورت  به  خورشیدی  نیروگاه های  که 
این  و  می شوند  پخش  کشور  کل  در  مقیاس 

موضوع به ایمنی شبکه کمک می کند«.
در  تولید  دیگر  »موضوع  داد:  ادامه  کریمی 
را  انتقال  هزینه های  که  است  مصرف  محل 
به  نیروگاه ها  این  از  همچنین  می دهد.  کاهش 
اما  می شود  استفاده  نیز  شبکه  تعادل  منظور 
این  به  باید  که  طور  آن  ما  کشور  در  متاسفانه 

بخش توجه نشده است«.
تامین  و  سازندگان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر 
درصد   ۹4 ترکیه  در  این که  بیان  با  ایران 
و  مگاوات  یک  زیر  شده  احداث  نیروگاه های 
در  و  کیلووات   500 زیر  درصد   6۷ آلمان  در 
است  کیلووات   100 زیر  درصد   ۷0 استرالیا 
نیروگاه های  درصد   ۹0 ایران  »در  کرد:  اظهار 
نصب شده باالی یک مگاوات و 10 درصد زیر 

یک مگاوات است«.

نگاهی به رونق هنر کار با چوب در سیرجان و پررنگ شدن نقش زنان در این رشته؛

چوب کاری نفرمایید!
      سمیرا سرچمی

 وام 14۰ میلیونی
 برای متقاضیان احداث 

نیروگاه  پشت بامی

صفحه 3
؟

صفحه 4
؟

بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
93  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  8898 فرعی از 5087  اصلی 
واقع در بخش 36  کرمان بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان  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: 1394701 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

به  نیاز  آباده بخش 36 کرمان  چون ششدانگ پالک 433 اصلی واقع در 
تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد 
آگهی  بدینوسیله  شماره8548مورخه1401/6/8مالک  درخواست  حسب  لذا 
تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتش ر و عملیات تحدید آن 
از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه 1401/8/26 در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد . لذا به مالک ) مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگرد 
که درموعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون 
)اعتراض به حدودابتدابایدبه اداره ثبت تسلیم وظرف یکماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده وگواهی آن رابه اداره ثبت تسلیم 
نماید. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.
شناسه آگهی: 1395177 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی تحدید اختصاصی آگهی تحدید اختصاصی 

خانم لیلی شهبا با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7  سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ پالک  4782 فرعی از 2312  اصلی واقع در بخش 35  
کرمان بنام خانم لیلی شهبا  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: 1394704 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

رسمی شماره 86   اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد  زیدآبادی  آقای حمید 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت  ششدانگ پالک  161 فرعی از 5070  اصلی واقع 
در بخش 36  کرمان بنام آقای حمید زیدآبادی 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: 1395173 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای امیر کریمی نسب با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153  سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت چهار دانگ مشاع ازششدانگ پالک  3997 فرعی از 2311  
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای امیر کریمی نسب  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: 1395176 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای سعید هنری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1045 فرعی از 2311 اصلی واقع در بخش 
35  کرمان بنام آقای سعید هنری 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 آگهی 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: 1382990 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای عبدالرضا بیگلری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  8016 فرعی از 6518  اصلی واقع در بخش 
37  کرمان بنام آقای عبدالرضا بیگلری 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: 1395175 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت  شما را با باالترین قیمت 
در محلدر 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

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

0913532084209135320842--0913279437209132794372

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز وفروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و  

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکارلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازیکولرهای گـازی  اسپلیتاسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروشخیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحیفروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 84 2 3 3 8 7 8 8 - - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 50 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5   

رسور رگانقدر؛

 جناب آاقی علی صادقی 
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک 
ملت شعبه بازار سیرجان را تبریک عرض نموده، 
از خداوند منان سربلندی و توفیق روزافزونتان  

را خواستاریم.

سیدمحسن و سید محمدرفوزنده

رسور ارجمند؛

 جناب آاقی  علی میرحسینی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک 
ملت شعبه مرکزی سیرجان را تبریک عرض نموده، 

از خداوند متعال موفقیت شما را خواستارم.

سید محسن رفوزنده
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مریم سالجقه کرد: امروز و فردا بر شدت وزش باد در شرق استان کرمان افزوده می شود 
و شهرستانهای فهرج، ریگان و زهکلوت درگیر ریزگردها شده اند. وی عنوان کرد: در 
برخی از مناطق دیگر استان نیز شاهد بروز غبار هستیم.سالجقه گفت: دمای هوا نیز 
در سردترین حالت در کرمان 6 درجه باالی صفر ثبت شده است که طی روزهای آینده 
تغییر محسوسی نخواهد کرد.وی افزایش ابر طی امروز و فردا را برای شمال و غرب استان 

پیش بینی کرد.

تداوم وزش باد 
و گرد و غبار در 

کرمان

خبــر ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارسممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس
مدیرکل آموزش و پرورش کرمان با تاکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس از والدین خواست هر گونه تخلف در این زمینه را 
گزارش دهند. رضاییدر جمع مدیران مدارس رفسنجان گفت: طبق قانون هر گونه تنبیه بدنی در مدارس ممنوع است و مدیران 
مدارس نیز باید این مساله را به کادر مدرسه تذکر دهند.وی از مردم خواست هر گونه تخلف در این زمینه را به اداره کل آموزش 
و پرورش گزارش دهند تا طبق مقررات پیگیری شود.رضایی بیان کرد: با توجه به پیشرفت علم روانشناسی و لزوم استفاده از 
روش های نوین یادگیری و رفتاری باید از راهکارهای جدید برای حل مشکالت استفاده کرد. زیرا تنبیه بدنی در کنار صدمه جسمی 

صدمه روحی نیز به همراه دارد.

همچنان  بانک ها  از  وام  دریافت  مشکل 
عادی جامعه  افراد  برای  فراوانی  با چالش های 
و  بانکی  سیستم  به  که  افرادی  روبروست. 
از  و  نیستند  مسلط  آن  با  مرتبط  سامانه های 
یا هک شدن  اطالعات  ثبت  در  خطایی  ترس 
آن، مجبور به مراجعه ی به کافی نت ها هستند 
و این موضوع کلی برای متقاضیان وام، هزینه بر 

است.
برنامه  کلی  وام  مبلغ  برای  که  خانواده هایی 
کارمندان  سوی  از  اگر  و  اما  هزار  با  اما  دارند 
دوندگی  کلی  از  پس  و  شوند  می  روبرو  بانک 
آیا به این وام برسند و شاید هم در میانه ی راه 
عطایش را به لقایش ببخشند و منصرف شوند.

باید  صندوق ها  و  بانک ها  از  وام  گرفتن  برای 
کفش آهنی پوشید و فراغتی بسیار داشت، که 
بتوان پیگیر امور شد. و حاال که پای سامانه ها و 
الکترونیکی شدن کارها به میان آمده، از همان 
اینترنتی  نام  ثبت  و  خوِد شخص  به  اول  قدم 

محول شده است. 
ثبت  سامانه های  که  اینجاست  مشکل  ولی 
و  بانک ها  از  وام  دریافت  برای  اینترنتی  نام 
صندوق ها، به راحتی باز نمی شوند و یا ممکن 
است اطالعات شخصی فرد متقاضی هک شوند 
و همین باعث مراجعه ی اشخاص به کافی نت ها 
شده است. یعنی کاری که تا چند وقت پیش، 
بدون هزینه در خود بانک انجام می شد، االن 
صورت  کافی نت ها  به  هزینه  کلی  پرداخت  با 

می گیرد. 
حاال اگر با همین یک بار مراجعه به کافی نت 
برای ثبت درخواست وام،  ماجرا به پایان می 
رسید، خوب بود اما ممکن است در این میان 
خطایی در سامانه رخ دهد که باید دوباره ثبت 
بانک  است  ممکن  اصال  یا  و  گیرد  صورت  نام 
را  تاییدیه  وام،  پرداخت  برای  شده  انتخاب 

ارسال نکند و همین باعث می شود که بارها و 
بارها هزینه به کافی نت ها پرداخت شود تا اینکه 
باالخره نام شما برای دریافت وام ثبت گردد. به 
خصوص برخی از بانک ها که قوانین خاص خود 
تاییدیه و  زمان  از  ماه  از یک  بیش  و  دارند  را 
عدم ارسال کد مخصوص به فرد، این ثبت نام 
باید  متقاضی  فرد  و  و منقضی می شود  باطل 

این راه را دوباره طی کند.
که  زمانی  از  چرا  که  اینجاست  سوال  حاال 
سامانه ها  سمت  به  وام ها  از  برخی  گرفتن 
هدایت شد، بقیه ی موارد آن را هم الکترونیکی 
به  نیاز  دیگر  چرا  مثال  عنوان  به  نمی کنند. 
کپی های کاغذی ست. دوباره کلی باید هزینه ی 
اسکن  شاید  که  شود،  پرداخته  مدارک  کپی 
طریق،  بدین  دیگری  کپی های  و  مدارک 

کارگشاتر بود برای متقاضیان وام.
و  صندوق ها  برخی  تبلیغات  این،  بر  عالوه 
از  و سرمایه خبر  برای جذب مشتری  بانک ها 
می  پایین  کارمزد  با  یا  ضامن  بدون  وام های 
داد، اما پس از مراجعه، با چنان اما و اگرهایی 
قضیه هیچ  اصل  در  باز  که  روبروی می شوی 
بلکه  و  نداشته  تبلیغات  از  با حالت قبل  فرقی 
است.  شده  اضافه  هم  آن  دوندگی  به  کمی 
و  حساب  موجودی  میزان  چون  چالش هایی 
نزد  وام  از  مبلغی  داشتن  نگه  گردش حساب، 
بانک، جریمه های باالی دیرکرد و موارد دیگری 
اصل  در  که  هستند  قوانینی  قبیل،  این  از 
حتا  و  نشده  ایجاد  تغییری  هیچ  وام  پرداخت 

گاه به ضرر فرد متقاضی هم تمام خواهد شد.
مراجعه به کافی نت برای گرفتن وام

از  وام  متقاضی  شهروندان  از  برخی  گالیه 
برای  نام  ثبت  »جهت  است:  چنین  بانک ها 
گرفتن یک وام، بارها و بارها به کافی نت مراجعه 
کردم و تا االن کلی هزینه پرداخت کردم اما هر 
سری یا تاییدیه ارسال نمی شود و باید مجدد 
سامانه  خطای  با  یا  و  کنم  تکرار  را  نام  ثبت 

باالخره  می شوم.  مواجه 
قوانینی  یک  از  باید 
تبعیت شود که متقاضیان 
سردرگم  اندازه  این  وام 
نباشند و این همه هزینه 
چرا  نپردازند.  اضافی  ی 
ثبت  بانک  خود  در  اصال 
نام صورت نمی گیرد؟«  

سامانه وام فرزند آوری، 
مدام خطا می دهد

و  جوانی  قانون  در   
مجلس،  مصوب  جمعیت 
بانک مرکزی را مکلف به 
پرداخت وام ودیعه مسکن 
کرده  خانواده هایی  به 
 1400 سال  از  که  است 
اما  شدند.  فرزند  صاحب 
یکی از شهروندان در این 
رابطه چنین گفت: »بیش 
برای  که  است  ماه  دو  از 

اقدام  نت  کافی  در  مسکن  ودیعه  وام  گرفتن 
و  نمی شد  ثبت  من  نام  متاسفانه  اما  کرده ام، 
کافی  به  مراجعه  از  دیگر  داد.  می  خطا  مدام 
اینکه  تا  ایستادن خسته شدم  نوبت  در  و  نت 
مدارکم را تحویل متصدی کافی نت دادم تا او 
نیز در نوبت های متفاوت امتحان کند تا شاید 
اسم من در سامانه ثبت شود. هر روز صبح اول 
بر  حاوی  می شد  ارسال  من  به  پیامکی  وقت 
خطای سامانه و این که »ثبت نام شما در این 
از  بعد  باالخره  انجام نشد.«  با موفقیت  سامانه 
یک ماه، ثبت شد و بانکی را برای گرفتن این 
از چهار هفته  انتخاب کردیم و االن بیش  وام 
است که منتظر پیامک بانک هستیم ولی هنوز 
از سوی بانک، موافقتی صورت نگرفته و تاییده 
برای من پیامک نشده، به بانک هم مراجعه می 
کنم، می گویند که بانک مرکزی باید تاییده را 

نگرفته،  صورت  کار  این  هنوز  که  کند  ارسال 
بایست  نمی  میلیون  زیر صد  مبلغ  با  وام  یک 

این اندازه طول بکشد.« 
به  جواب  در  کردم.  وام  یک  »درخواست     
 ۲00 و  میلیون   5 حتما  باید  که  گفتند  من 
تا وام را  هزار تومان به حساب تان واریز کنید 
بپردازند، عالوه بر آن مبلغ باالیی سفته و چک 
از من گرفتند. این هزینه ها، عالوه بر هزینه های 
دیگری ست که انجام دادم. و االن بیش از یک 
این مبلغ  تا  ماه است که پولی را قرض کردم 
را جور کنم و  اما هنوز وام را به حسابم واریز 
که  ام  کرده  مراجعه  بانک  به  اینقدر  نکردند. 
می  را  من  دور  همان  از  و   شدم  نما  انگشت 

شناسند.«
بانک  وظیفه  تکلیفی،  وام های  برای  نام  ثبت 

نیست

در گفتگو با رییس یکی از بانک ها، در رابطه 
نت ها  کافی  به  وام  متقاضی  مراجعه ی  با علت 
تکلیفی  وام های  از  سری  گفت:»یک  چنین 
هستند که در یک برهه از زمان توسط دولت 
باید  وام،  برای آن  نام  اعالم می شوند که ثبت 
اینکه جزو  یعنی  بگیرد  بانک صورت  از  بیرون 
وام  مثل  است.  نشده  معرفی  بانک  وظایف 
ازدواج، وام ودیعه مسکن و یا تسهیالت کرونا 
که سال گذشته واریز می شد. حتما هم نباید 
متقاضی به کافی نت مراجعه کند، می تواند فرد 
را  کار  این  خود  و  رفته  نظر  مورد  سامانه  به 
برای  متقاضیان  از  بسیاری  وگرنه  دهد  انجام 
سهولت کار، ترجیح می دهند که به کافی نت 
مراجعه کنند و مسلما این کار هزینه ای هم در 

برخواهد داشت.«
وام،  پرداخت  در  تاخیر  علت  با  رابطه  در 

کمی  بانک ها  »قوانین  شد:  داده  پاسخ  چنین 
از  اطمینان  دلیل  به  هم  آن  است  سختگیرانه 
است.  قبیل  این  از  دیگری  مسایل  و  پرداخت 
همه  چیز طبق قانون  صورت می گیرد و اگر 
به  گرفته،  صورت  تاییدیه  ارسال  در  تاخیری 
این علت است که این پروسه ی زمانبری است 
به  بانک مرکزی،  از سوی  تاییدیه  و به محض 

مشتری اعالم خواهد شد.« 
از حرف تا عمل

بر اساس دستور اوِل بانک ها مکلفند تا 10 روز 
پس از تکمیل مدارک و مشخص شدن ضامن، 
وام فرزندآوری را پرداخت کنند و دستور دوم 
درباره ضامن وام است که باید ابتدا متقاضی وام 
را اعتبار سنجی کنند و اگر متقاضی اعتبار الزم 
برای دریافت وام را داشت با دریافت یک سفته 
یا یک ضامن این وام پرداخت گردد. اما این که 
چرا حرف تا عمل این اندازه تفاوت دارد، جای 

سوال است.
هر چند که به گفته ی رییس کل بانک مرکزی 
العمل ها که روی  از دستور  با برخی  رابطه  در 
سایت بانک مرکزی هم در دسترس هستند و 
اگر بانکی به آن عمل نکند، متخلف است و با 
مقاومت  با  اکنون  اما هم  برخورد می شود،  آن 
وام  قانون  برابر   در  بانک ها  سوی  از  بسیاری 
تعداد  موافقت  و  هستیم.  روبرو  فرزندآوری 
اندکی از بانک ها یا صندوق های قرض الحسنه 
برای پرداخت این وام هم، به طور کامل از این 
قانون تبعیت نمی کنند چنانچه وامی که می 
اما نه تنها  بایست بدون ضامن پرداخت شود، 
بدون آن، این وام را نمی پردازند که حتا این 
کار با بردن ضامن هم  با کلی تاخیر و اما و اگر 

انجام می شود.
با کمی تغییر  شاید بانک مرکزی می توانست 
در قوانین، کمی این موارد را تسهیل کند و این 

همه نارضایتی برای متقاضیان ایجاد نگردد.

گزارشی از اما و اگرهای دریافت وام و پرداخت هزینه هایی به کافی نت ها:  

وام؛ پُر یا خالی شدن جیب
      لیال گلزاری
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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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعـت 19 روز شنبـه  تــاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
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 تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و موزائیک گرانیتی- )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 2070201-4020401 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری و موزائیک فرش از نوع گرانیتی بلــوار ولی عصــر نجف شهـر

به شماره 2001090657000009  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 
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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز شنبـه  تــاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
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 تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و کانیـو  معابر- )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401-2070201 تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری 
و کانیو بلوار نبوت غربی- بلوار مرکزی اراضی امیری و خیابان 14 متری و بلوار جنب پمپ بنزین مسکن مهر نجف شهـر

به شماره 2001090657000010  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 
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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
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 تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
آسفالت معابر - )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401 
                     تهیه ، حمل ، پخش و اجرای آسفالـت معابر سطـح شهـر از نوع بیندر0-19

به شماره 2001090657000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 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: تاریخ 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 17 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/05

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 8:00 صبح روز شنبه  تاریخ 1401/08/07 
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:   6545  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

CNG آگهی مزایده عمومی بهره برداری و نگهداشت جایگاه

 شهرداری نجف شهر - )نوبت دوم(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره313/01/260 مورخ 1401/02/18 شورای محترم اسالمی نجف شهر

                              بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG شهرداری نجف شهر
5  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 9 0 6 5 7 0 0 0 0 0 1 به شماره فراخوان 



ویترین آخر

عصرایران؛ مصطفی داننده-عصرایران؛ مصطفی داننده- بدون اغراق می شود گفت  بدون اغراق می شود گفت 
که به جز چند روزنامه مستقل و خصوصا روزنامه هم میهن، که به جز چند روزنامه مستقل و خصوصا روزنامه هم میهن، 
اخیر  اعتراضات  از  ایران در اطالع رسانی  اخیر رسانه های رسمی  اعتراضات  از  ایران در اطالع رسانی  رسانه های رسمی 
کشورهای  از  بسیاری  در  رسانه  ندارند.  نقشی  هیچ  کشورهای کشور،  از  بسیاری  در  رسانه  ندارند.  نقشی  هیچ  کشور، 
به  ایران  در  اما  دارد  عهده  به  را  رسانی  اطالع  وظیفه  به دنیا،  ایران  در  اما  دارد  عهده  به  را  رسانی  اطالع  وظیفه  دنیا، 
نظر می رسد در مواقع خاص که اتفاقا احتیاج به خبررسانی نظر می رسد در مواقع خاص که اتفاقا احتیاج به خبررسانی 
و  از دست می دهد  را  از دست می دهد و درست وجود دارد، رسانه نقش خود  را  درست وجود دارد، رسانه نقش خود 

بیشتر نظاره گر اتفاقات است تا راوی آن.بیشتر نظاره گر اتفاقات است تا راوی آن.
نمی شود  داده  اجازه  رسانه ها  به  چرا  که  است  این  نمی شود سوال  داده  اجازه  رسانه ها  به  چرا  که  است  این  سوال 
چرا  و  دهند؟  انجام  را  خود  اصلی  وظیفه  خاص  مواقع  چرا در  و  دهند؟  انجام  را  خود  اصلی  وظیفه  خاص  مواقع  در 
بی خاصیت  و  بی اثر  بحران،  عصر  در  ایران  در  بی خاصیت مطبوعات  و  بی اثر  بحران،  عصر  در  ایران  در  مطبوعات 

هستند.هستند.
ساختمان ها  که  زمانی  در  می بینند  آموزش  ساختمان ها آتش نشان ها  که  زمانی  در  می بینند  آموزش  آتش نشان ها 
دچار آتش سوزی می شوند، حریق را کنترل کنند. رفتاری که دچار آتش سوزی می شوند، حریق را کنترل کنند. رفتاری که 
امروز با رسانه ها می شود مثل این است که در هنگام آتش امروز با رسانه ها می شود مثل این است که در هنگام آتش 

سوزی به آتش نشان ها اجازه نداد وارد میدان شوند.سوزی به آتش نشان ها اجازه نداد وارد میدان شوند.
اگر خبرنگارها اجازه داشتند با لباس مشخص از هر طیف اگر خبرنگارها اجازه داشتند با لباس مشخص از هر طیف 
پیدا  اجتماعات حضور  در  دارد  رسانه  ایران  در  که  پیدا سیاسی  اجتماعات حضور  در  دارد  رسانه  ایران  در  که  سیاسی 
کنند، قطعا روایت هایی که امروز از اعتراضات در ایران شنیده کنند، قطعا روایت هایی که امروز از اعتراضات در ایران شنیده 

می شد، بسیار واقعی و روشن بود.می شد، بسیار واقعی و روشن بود.
وقتی دست و پای خبرنگارها بسته می شود و آنها نمی توانند وقتی دست و پای خبرنگارها بسته می شود و آنها نمی توانند 
نشین،  لندن  باید هم شبکه های  باشند،  نشین، راوی وضع موجود  لندن  باید هم شبکه های  باشند،  راوی وضع موجود 
کار را به دست بگیرند و تبدیل به مرجع خبری مردم شوند. کار را به دست بگیرند و تبدیل به مرجع خبری مردم شوند. 
در این میان صداوسیما هم مرجعیت خبری خود را در بین در این میان صداوسیما هم مرجعیت خبری خود را در بین 
از مردم از دست داده است و آنها دیگر  از مردم از دست داده است و آنها دیگر بخش گسترده ای  بخش گسترده ای 

روایت های خبری تلویزیون را باور نمی کنند.روایت های خبری تلویزیون را باور نمی کنند.
همانطور که در سیل و زلزله شاهد حضور پررنگ خبرنگارها همانطور که در سیل و زلزله شاهد حضور پررنگ خبرنگارها 
برای پوشش درست اخبار و کمک به مدیریت حوادث طبیعی برای پوشش درست اخبار و کمک به مدیریت حوادث طبیعی 

هستیم، باید در اعتراضات هم شاهد این حضور باشیم.هستیم، باید در اعتراضات هم شاهد این حضور باشیم.
فکر  اینکه  جای  به  رسانه  اهالی  از  بسیاری  روزها  این  فکر   اینکه  جای  به  رسانه  اهالی  از  بسیاری  روزها  این   
پوشش اخبار باشند بیشتر به دنبال پیدا کردن راهی برای پوشش اخبار باشند بیشتر به دنبال پیدا کردن راهی برای 
وصل شدن اینترنت و استفاده از شبکه های اجتماعی هستند وصل شدن اینترنت و استفاده از شبکه های اجتماعی هستند 

تا احتماال آنها هم از جریان خبر در ایران عقب نمانند.تا احتماال آنها هم از جریان خبر در ایران عقب نمانند.
اگر روند به همین گونه ادامه پیدا کند، رسانه ها در ایران اگر روند به همین گونه ادامه پیدا کند، رسانه ها در ایران 
از  مردم  بین  در  را  خود  مرجعیت  و  اعتبار  بیش  از  از بیشتر  مردم  بین  در  را  خود  مرجعیت  و  اعتبار  بیش  از  بیشتر 
صداوسیما  در  که  سانسوری  به  توجه  با  و  می دهند  صداوسیما دست  در  که  سانسوری  به  توجه  با  و  می دهند  دست 
وجود دارد و فقط صدای جریانی خاص شنیده می شود، باید وجود دارد و فقط صدای جریانی خاص شنیده می شود، باید 
منتظر مرجعیت خبری شبکه هایی مثل ایران اینترنشنال و منتظر مرجعیت خبری شبکه هایی مثل ایران اینترنشنال و 

بی بی سی باشیم.بی بی سی باشیم.

       گوناگون

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: 
در این یادداشت به ماجراي سلبریتي ها در این یادداشت به ماجراي سلبریتي ها 
و علت ایفاي نقش لیدري آنان پرداخته و علت ایفاي نقش لیدري آنان پرداخته 
محصول  نیز  این  اینکه  محصول مي شود.  نیز  این  اینکه  مي شود. 
تناقض آلود ساختار رسمي  تناقض آلود ساختار رسمي سیاست هاي  سیاست هاي 
است که امروز باید هزینه آن را بپردازد.است که امروز باید هزینه آن را بپردازد.

اگر بخواهیم صادقانه و صریح بگوییم، اگر بخواهیم صادقانه و صریح بگوییم، 
یا  بي تناقض  سیاست  که  گفت  یا باید  بي تناقض  سیاست  که  گفت  باید 
حداقل کم تناقض طالبان به مراتب قابل حداقل کم تناقض طالبان به مراتب قابل 
فهم تر از سیاست رسمي در ایران است. فهم تر از سیاست رسمي در ایران است. 
آنان نه به فیلم و سینما کار دارند، نه به آنان نه به فیلم و سینما کار دارند، نه به 
تئاتر و موسیقي و نقاشي و نه به ورزش. تئاتر و موسیقي و نقاشي و نه به ورزش. 
اگر از زاویه سنتي دیني به این فعالیت ها اگر از زاویه سنتي دیني به این فعالیت ها 
گوناگون  علل  به  جملگي  شود،  گوناگون نگاه  علل  به  جملگي  شود،  نگاه 
عملي  حالت  بهترین  در  یا  شرع  عملي خالف  حالت  بهترین  در  یا  شرع  خالف 
متشرع  که  آنان  هستند.  بیهوده  و  متشرع لغو  که  آنان  هستند.  بیهوده  و  لغو 
و  فوتبال  تیم هاي  طرفدار  و  و هستند  فوتبال  تیم هاي  طرفدار  و  هستند 
پرسپولیس  و  استقالل  مشخص  پرسپولیس به طور  و  استقالل  مشخص  به طور 
که پر طرفدار هستند، به طور قطع باید که پر طرفدار هستند، به طور قطع باید 
تجدیدنظر  دیني  سنت  از  فهم شان  تجدیدنظر در  دیني  سنت  از  فهم شان  در 

کنند. کنند. 
اصوال چه معني دارد که اصوال چه معني دارد که ۲۲۲۲ نفر دنبال  نفر دنبال 
یک توپ بدوند و عده اي جانبدارانه آنان یک توپ بدوند و عده اي جانبدارانه آنان 
ناسزا  یکدیگر  علیه  یا  کنند  تشویق  ناسزا را  یکدیگر  علیه  یا  کنند  تشویق  را 
استادیوم هاي  رویکرد  این  با  استادیوم هاي بگویند؟  رویکرد  این  با  بگویند؟ 
مردان  براي  که  زنان  براي  نه  مردان ورزشي  براي  که  زنان  براي  نه  ورزشي 
بر  حاکم  ساختار  شود.  ممنوع  باید  بر هم  حاکم  ساختار  شود.  ممنوع  باید  هم 
بازیگري در سینما و تلویزیون به گونه اي بازیگري در سینما و تلویزیون به گونه اي 
است که اصوال با هیچ بخش از فرهنگ است که اصوال با هیچ بخش از فرهنگ 
را  گاو  فیلم  اینکه  ندارد.  تطابق  را سنتي  گاو  فیلم  اینکه  ندارد.  تطابق  سنتي 
با  مي کند  فرق  کنیم،  تعریف  و  با ببینیم  مي کند  فرق  کنیم،  تعریف  و  ببینیم 
تولید  براي  دیني  نام حکومت  به  تولید اینکه  براي  دیني  نام حکومت  به  اینکه 
این فیلم ها هزینه شود. یکي از عللي که این فیلم ها هزینه شود. یکي از عللي که 

این  به  وقتي  هم  مقید  و  مذهبي  این افراد  به  وقتي  هم  مقید  و  مذهبي  افراد 
مي کنند،  تغییر  مي شوند،  وارد  مي کنند، حوزه ها  تغییر  مي شوند،  وارد  حوزه ها 
است.  فعالیت ها  این  بر  حاکم  است. ساختار  فعالیت ها  این  بر  حاکم  ساختار 
نظر  از  فعالیت ها  این  تمامي  نظر بنابراین  از  فعالیت ها  این  تمامي  بنابراین 
و  عبث  دیني  دولت  و  حکومت  و یک  عبث  دیني  دولت  و  حکومت  یک 
ولي  شود.  انجام  نباید  و  است  ولي بیهوده  شود.  انجام  نباید  و  است  بیهوده 
به  تقیدي  طالبان  مي ماند.  مشکل  به یک  تقیدي  طالبان  مي ماند.  مشکل  یک 
مدرن  جامعه  واقعیات  و  مردم  مدرن خواست  جامعه  واقعیات  و  مردم  خواست 
ندارد و نام حکومت خود را هم جمهوري ندارد و نام حکومت خود را هم جمهوري 
نگذاشته و انتخابات هم ندارد، به همین نگذاشته و انتخابات هم ندارد، به همین 
علت هم فقط در افغانستان قدرت گرفته علت هم فقط در افغانستان قدرت گرفته 
ایراني،  گروه  این  آنان،  خالف  بر  ایراني، است.  گروه  این  آنان،  خالف  بر  است. 
رضایت مردم را مطلوب مي دانند و راي رضایت مردم را مطلوب مي دانند و راي 
رضایت  دنبال  آنان  مي خواهند.  را  رضایت آنان  دنبال  آنان  مي خواهند.  را  آنان 
هستند  آنان  کردن  سرگرم  و  هستند مردم  آنان  کردن  سرگرم  و  مردم 
پخش  و  تولید  جذاب  برنامه هاي  پخش و  و  تولید  جذاب  برنامه هاي  و 
هم  تلویزیون  اینکه  ضمن  هم مي نمایند،  تلویزیون  اینکه  ضمن  مي نمایند، 
در  پس  دارد.  الزم  آگهي  و  دارد  در خرج  پس  دارد.  الزم  آگهي  و  دارد  خرج 
و  سرگرمي  به  معطوف  فعالیت ها  و تمام  سرگرمي  به  معطوف  فعالیت ها  تمام 
آگهي  پخش  ورزش؛  و  مسابقه  و  آگهي فیلم  پخش  ورزش؛  و  مسابقه  و  فیلم 
به  قرعه کشي  طریق  از  جایزه  دادن  به و  قرعه کشي  طریق  از  جایزه  دادن  و 
بلیت  مثل  مي شود،  تبدیل  جاري  بلیت روال  مثل  مي شود،  تبدیل  جاري  روال 
آن  سود  که  تفاوت  این  با  آن بخت آزمایي  سود  که  تفاوت  این  با  بخت آزمایي 
همه اش به شرکت هاي تجاري و صدا و همه اش به شرکت هاي تجاري و صدا و 
سیما و مخابرات مي رسد ولي سود بلیت سیما و مخابرات مي رسد ولي سود بلیت 
بخت آزمایي نصیب فقرا هم مي شد. ولي بخت آزمایي نصیب فقرا هم مي شد. ولي 
مردم  کردن  اجراي سیاست سرگرم  مردم در  کردن  اجراي سیاست سرگرم  در 
مواجه  مشکل  دو  با  آنان،  خنداندن  مواجه و  مشکل  دو  با  آنان،  خنداندن  و 
اکثریت  که  اجرایي  عوامل  اول  اکثریت هستند.  که  اجرایي  عوامل  اول  هستند. 
قاطع )و نه همه( با گرایش هاي فرهنگي قاطع )و نه همه( با گرایش هاي فرهنگي 
اینکه  دوم  هستند.  مخالف  اینکه سنتي  دوم  هستند.  مخالف  سنتي 
ساختار حاکم بر این فعالیت ها نیز مغایر ساختار حاکم بر این فعالیت ها نیز مغایر 
تبلیغ  و مورد  تبلیغ با فرهنگ سنتي مذهبي  و مورد  با فرهنگ سنتي مذهبي 

مضامین  اینکه  ضمن  است.  مضامین حکومت  اینکه  ضمن  است.  حکومت 
آنان  رسمي  سیاست گذاران  نظر  آنان مورد  رسمي  سیاست گذاران  نظر  مورد 
هم ظرفیت زیادي براي تبدیل شدن به هم ظرفیت زیادي براي تبدیل شدن به 
فعالیت ها  این  مجموع  در  ندارد.  فعالیت ها برنامه  این  مجموع  در  ندارد.  برنامه 
سرگرم کننده  وجه  ساختار،  این  سرگرم کننده در  وجه  ساختار،  این  در 
پیدا  بیشتري  سطحي  و  لودگي  پیدا و  بیشتري  سطحي  و  لودگي  و 
کمتر  اصیل تر  هنرمندان  زیرا  کمتر مي کنند،  اصیل تر  هنرمندان  زیرا  مي کنند، 
ریاکاري  و  رسمي  مطالبات  اینگونه  ریاکاري به  و  رسمي  مطالبات  اینگونه  به 
یا ظاهرسازي هاي مخرب تن مي دهند، یا ظاهرسازي هاي مخرب تن مي دهند، 
سرنوشت  و  رفتار  مقایسه  آن  سرنوشت نمونه  و  رفتار  مقایسه  آن  نمونه 
و  شجریان  یعني  مشهور،  خواننده  و دو  شجریان  یعني  مشهور،  خواننده  دو 

مقصدلو یا همان تتلو است.مقصدلو یا همان تتلو است.
به  سلبریتي ها  ساختاري  چنین  به در  سلبریتي ها  ساختاري  چنین  در 
ابزار سرگرمي و در برخي موارد به ابزار ابزار سرگرمي و در برخي موارد به ابزار 
تبدیل  سیاسي  عامل  حتي  و  تبدیل تحقیق  سیاسي  عامل  حتي  و  تحقیق 

مي شوند. مي شوند. 
روحاني  حسن  علیه  آنان  روحاني برنامه هاي  حسن  علیه  آنان  برنامه هاي 
پسند  مورد  خیلي  که  بود  نوع  این  پسند از  مورد  خیلي  که  بود  نوع  این  از 
مبادله اي  به  طرفین  بود.  مبادله اي نواصولگرایان  به  طرفین  بود.  نواصولگرایان 
غیر منصفانه و ناحق مي رسند. آنان در غیر منصفانه و ناحق مي رسند. آنان در 
عین حال که گرایش ویژه اي به فرهنگ عین حال که گرایش ویژه اي به فرهنگ 
مذهبي سنتي ندارند، ولي در بیان خود مذهبي سنتي ندارند، ولي در بیان خود 
و  مي شوند  پاي بند  کلمات  و  ظواهر  و به  مي شوند  پاي بند  کلمات  و  ظواهر  به 
آوردن  یا  گزاره  یا  جمله  چند  گفتن  آوردن با  یا  گزاره  یا  جمله  چند  گفتن  با 
به  حمله  یا  خود  برنامه  در  افراد  به برخي  حمله  یا  خود  برنامه  در  افراد  برخي 
خاص،  مسووالني  یا  حکومت  خاص، منتقدان  مسووالني  یا  حکومت  منتقدان 
خود را تثبیت مي کنند و در عوض پول خود را تثبیت مي کنند و در عوض پول 
کالني هم مي گیرند. طرف حکومتي این کالني هم مي گیرند. طرف حکومتي این 
ماجرا هم با کسب رضایت مردم از طریق ماجرا هم با کسب رضایت مردم از طریق 
سرگرمي و پر کردن اوقات فراغت آنان و سرگرمي و پر کردن اوقات فراغت آنان و 
هزینه کردن از جیب ملت، هم خودش هزینه کردن از جیب ملت، هم خودش 
سیاسي  اهداف  هم  و  مي رسد  نوایي  سیاسي به  اهداف  هم  و  مي رسد  نوایي  به 

خود را پوشش مي دهد.خود را پوشش مي دهد.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

حمل با جرثقیل برای درختان!

تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران
امنیت  پلیس  ایران،  ارتباطات  وزیر  علیه  را  تحریم هایی  اروپا  امنیت اتحادیه  پلیس  ایران،  ارتباطات  وزیر  علیه  را  تحریم هایی  اروپا  ایسنا:ایسنا:اتحادیه 

اخالقی و بخش سایبری سپاه پاسداران اعمال کرد.اخالقی و بخش سایبری سپاه پاسداران اعمال کرد.
اتحادیه اروپا دوشنبه )اتحادیه اروپا دوشنبه )1۷1۷ اکتبر( تحریم هایی را علیه وزیر ارتباطات ایران، پلیس  اکتبر( تحریم هایی را علیه وزیر ارتباطات ایران، پلیس 
امنیت اخالقی و بخش سایبری سپاه پاسداران اعمال کرد. این تحریم ها در ادامه امنیت اخالقی و بخش سایبری سپاه پاسداران اعمال کرد. این تحریم ها در ادامه 

حمایت غرب از ناآرامی های اخیر در ایران انجام شده است.حمایت غرب از ناآرامی های اخیر در ایران انجام شده است.

زوم

بادي که کاشته شد و توفاني که درو مي شود
ایسنا: ایسنا: در روزهای اخیر چند حساب کاربری در فضای مجازی با انتشار تصاویری در روزهای اخیر چند حساب کاربری در فضای مجازی با انتشار تصاویری 
از یک خودروی ون متعلق به پلیس، از بازگشت ون های گشت های امنیت اخالقی از یک خودروی ون متعلق به پلیس، از بازگشت ون های گشت های امنیت اخالقی 
و همچنین  تصاویر  بررسی  براساس  که  بودند، خبری  داده  خبر  و همچنین به سطح شهر  تصاویر  بررسی  براساس  که  بودند، خبری  داده  خبر  به سطح شهر 
تایید آن وجود ندارد و  انجام شده از سوی خبرنگاران ایسنا، امکان  تایید آن وجود ندارد و پیگیری های  انجام شده از سوی خبرنگاران ایسنا، امکان  پیگیری های 
به نظر می رسد فضاسازی رسانه ای باشد. پیگیری های خبرنگار ما نشان داد که در به نظر می رسد فضاسازی رسانه ای باشد. پیگیری های خبرنگار ما نشان داد که در 

روزهای اخیر گشت های امنیت اخالقی ماموریتی در سطح شهر نداشته اند.روزهای اخیر گشت های امنیت اخالقی ماموریتی در سطح شهر نداشته اند.

معاون وزیر ارتباطات درخصوص موضوع استفاده از پلتفرم های خارجی توضیح معاون وزیر ارتباطات درخصوص موضوع استفاده از پلتفرم های خارجی توضیح 
ندارد سرمایه گذاری کنند، چه  ثبات  نباید روی چیزی که  ندارد سرمایه گذاری کنند، چه داد: »کسب وکارها  ثبات  نباید روی چیزی که  داد: »کسب وکارها 
اینستا باشد چه پلتفرم های دیگر حتی داخلی. با توجه به شرایط و دشمنی اینستا باشد چه پلتفرم های دیگر حتی داخلی. با توجه به شرایط و دشمنی 
می زند  ایران  اقتصاد  به  بتواند  که  هر ضربه ای  این کشور  ما،  مردم  با  می زند آمریکا  ایران  اقتصاد  به  بتواند  که  هر ضربه ای  این کشور  ما،  مردم  با  آمریکا 
خارجی  الکترونیک  تجارت  پلتفرم های  مالکیت  آمریکا  اینکه  به  توجه  با  خارجی و  الکترونیک  تجارت  پلتفرم های  مالکیت  آمریکا  اینکه  به  توجه  با  و 
بوده که  این  ما  توصیه  دارد،  را  استفاده می کرده اند  ایرانی  بوده که که کسب وکارهای  این  ما  توصیه  دارد،  را  استفاده می کرده اند  ایرانی  که کسب وکارهای 

کسب وکارها از پلتفرم های داخلی استفاده کنند.«کسب وکارها از پلتفرم های داخلی استفاده کنند.«

نقش رسانه های داخلی در اعتراضات:

نظاره گر و نه راوی

خبر بازگشت ون های گشت ارشاد نادرست است

معاون وزیر: از ابتدا نباید از اینستاگرام استفاده می کردید!

قهرمان ُکشتی جهان هم ممنوع الخروج شد!
بهارنیوز:بهارنیوز: رسول خادم )رییس اسبق فدراسیون کشتی و از قهرمانان به نام  رسول خادم )رییس اسبق فدراسیون کشتی و از قهرمانان به نام 
این رشته( که توسط یک نهاد امنیتی احضار شده و پاسپورت او ضبط شد، این رشته( که توسط یک نهاد امنیتی احضار شده و پاسپورت او ضبط شد، 
در پستی اینستاگرامی نوشت: »وطن، تو سبِز جاودان بمان، پلشتی ها و نفرت در پستی اینستاگرامی نوشت: »وطن، تو سبِز جاودان بمان، پلشتی ها و نفرت 
پراکنی ها تو را خراب و فرسوده نکند! تو سبِز جا ودان بمان.« وی همچنین پراکنی ها تو را خراب و فرسوده نکند! تو سبِز جا ودان بمان.« وی همچنین 
نوشت: »درِد وطن، وطنی که متعلق به همه است، وطنی که اصحاب قدرتش نوشت: »درِد وطن، وطنی که متعلق به همه است، وطنی که اصحاب قدرتش 
میهن را دوست دارند، و درد اقشار مختلفش مردم را میفهمند. وطن “درد” دارد.میهن را دوست دارند، و درد اقشار مختلفش مردم را میفهمند. وطن “درد” دارد.

محسنی اژه ای: جنایِت اوین به دست عوامل دشمن رخ داد
اینکه  بیان  با  قوه قضاییه  اینکه  رییس  بیان  با  قوه قضاییه  ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه:ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه: رییس 
آنچه در زندان اوین رخ داد جنایتی بود که به دست عده معدودی از عوامل آنچه در زندان اوین رخ داد جنایتی بود که به دست عده معدودی از عوامل 
دشمن صورت گرفت، به مسووالن سازمان زندان ها و مرکز حفاظت و اطالعات دشمن صورت گرفت، به مسووالن سازمان زندان ها و مرکز حفاظت و اطالعات 
قوه قضاییه دستور داد تا با همکاری نیروهای امنیتی عوامل اصلی جنایت رخ قوه قضاییه دستور داد تا با همکاری نیروهای امنیتی عوامل اصلی جنایت رخ 
داده در زندان اوین را شناسایی و به دادسرا معرفی کنند تا به سرعت به پرونده داده در زندان اوین را شناسایی و به دادسرا معرفی کنند تا به سرعت به پرونده 

آنها رسیدگی کنند.آنها رسیدگی کنند.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/07/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/08/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/08/11 
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  4232 )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 عمومــی یک مرحله ای  انجام ممیزی، برداشت 
اطالعات  و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

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

ممیزی، برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانــه شهرسازی شهرداری سیرجان ( 
2001005674000147  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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روزپنج شنبـه  تاریخ 1401/07/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/08/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/08/09 
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  4232 )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 عمومــی دو مرحله ای  اجرای برون سپاری عملیات 
نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز7 )ناحیه2 از منطقه2 به استثنای فاز 5(
برون  اجرای  مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز7 )ناحیه2 از منطقه2 به استثنای 
2001005674000149  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. فاز 5(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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/07/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/08/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/08/11 
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  4232 )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 عمومــی یک مرحله ای
 تهیه مصالح و اجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

شماره  گرم(به  رنگ  با  شهر  سطح  معابر  طولی  کشی  خط  اجرای  و  مصالح  تهیه 
2001005674000146  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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز  شنبـه  تاریخ 1401/07/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/08/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/08/11 
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  4232 )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 عمومــی یک مرحله ای  عملیات  برداشت، بارگیری 
و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه

عملیات   مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت، بارگیری و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه(
2001005674000148  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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به  عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  زیر  امورات  جهت  دارد  نظر  در  یگان  این 

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

متقاضیان جهت دریافت اوراق مناقصه جهت پیشنهاد با در دست داشتن معرفی 

نامه ممهور به مهر شرکت یا مدرک هویت به آدرس: شهرستان سیرجان/ کیلومتر 

20 جاده سیرجان -بلورد، مهندسی تیپ تکاور صاحب الزمان )عج( مراجعه نمایند.

1- اجــرای حصارکشــی با بلـــوک به متراژ 3000 مترمربع

2- نصب کاشـی و سرامیـک  دیوار و کف  به متراژ 5000 مترمربع

- در صورت لزوم با شماره تماس های : 4324  278  0913)آقای غریب شاهی( 

و 9209  247  0913 )آقای برومند( تماس حاصل نمایند.

مهلت دریافت مناقصه: از تاریخ 1401/07/27 تا 1401/08/01 

تاریخ  برگزاری مناقصــــه: 1401/08/02 می باشد.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/42/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه

 » اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات منازل سازمانی خود را به صورت  مدیریت پیمان« 
و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 

مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به 

همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز يكشنبه مــورخ 

1401/08/08 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از 

محل اجراي موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ 1401/08/01 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه 

های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي 

گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/5/ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور

»بومي سازي رابط گیربکس)میل لنگ( پمپ دیافراگمی «
 اقدام به شناسايی و ارزيابی شركت های سازنده واجد شرايط نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت 

  WWW.GEG.IR اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزيابی شركت ها و سازندگان به آدرس الكترونيكي

مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته 

شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، حداكثر تا ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخ 1401/08/08 به 

نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا  دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. 

شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت هيچ گونه حقـــی جهت ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعـالم  عمومــي 
 شماره 401/10/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

» چکاپ قلبی و عروقی  پرسنل کارفرما طبق نظر پزشک طب کار «

را از طريق برگزاري استعالم عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ 

اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  

را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات 

ساعت 9 الي 14 روز  يكشنبه مــورخ 1401/08/08 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر 

مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات 

واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


