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به بهانه روز ملی سینما 

رکود سینما نماد تعطیلی فرهنگ سیرجان
  یکی از معدود شرکت های معدنی صنعتی سیرجان که چندین سال  است مسوولیت اجتماعی اش را در قبال سیرجان جدی گرفته، شرکت صنعتی معدنی گل گهر است.

  نمی توان تجهیز بد سینمای سیرجان را گردن گل گهر انداخت. خرید یک  دستگاه جدید پخش فیلم که برای یک شرکت عظیم مبلغی به حساب نمی آمده تا بخواهد بخل بورزد.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا »ع« (

به شماره 2001096398000003  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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/07/06 
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 دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 2 منطقه یک شهرداری سیرجان
انجام عملیات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 

تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 2 منطقه یک شهرداری سیرجان( 

2001005674000117  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
جا

سیر
ی 

دار
هر

ه ش
قص

منا
ید 

جد
ت

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/07/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز شنبه  تاریخ 1401/07/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه فینیشر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید یک دستگاه فینیشــر(

به شماره 2001005674000118  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1400/36/ع

»ساخت و نصب wind Guard  بر روی  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه 
نوارنقاله انتقال گندله از کارخانه گندله سازی شماره 1 گل گهر به مجتمع جهان فوالد سیرجان « را 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 1401/07/10 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران 
مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 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 
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جشنواره  مطلوب  و  کیفیت  با  برگزاری  برای  ریزی  برنامه  خواستار  کرمان  استاندار 
موسیقی نواحی در کرمان شد. پانزدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران قرار است 
پاییز امسال هم به میزبانی کرمان برگزار شود. وی در سخنانی با اشاره به اثر فرهنگی 
موسیقی بر روابط فرهنگی میان ملت ها، گفت: موسیقی زبان مشترک اقوام است و باید 
کیفیت این رویداد در سطح قابل قبولی باشد. فداکار سپس از آمادگی مدیریت اجرایی 
استان برای میزبانی جشنواره خبر داد. وی به حضور هنرمندان کشورهای مختلف در 

استان کرمان اشاره کرد و گفت: کرمان مهد موسیقی نواحی کشور است.

برگزاری جشنواره 
موسیقی نواحی

 در کرمان

خبــر بلیت سینماها امروز و فردا نیم بها است
به مناسبت روز ملی سینما و همزمان با سراسر کشور، بلیط سینماهای استان کرمان به مدت دو روز نیم بهاء خواهد بود.

سینماها، هم اکنون با فیلم های متنوعی در گونه های مختلف همراه هستند. انفرادی، کوزوو، بانک زده ها و چند می گیری گریه کنی 
۲ در گونه کمدی و فیلم های اجتماعی روی پرده نیز علف زار، تی تی، دوزیست، ابلق، نمور، برای مرجان و شب طالیی هستند.

دوستداران سینمای کودک نیز می توانند به تماشای بازیوو و انیمیشن پسر دلفینی بنشینند.با توجه به نیم بها بودن بلیت ها در 
روز ملی سینما، روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته، ۲۱ و ۲۲ شهریورماه، تمامی سینماهای کشور به صورت نیم بها، پذیرای 

مخاطبان خواهند بود. 

قابل  سیرجان  سینمای  دوباره  افول 
پیش بینی بود و اینکه آن رونق موقت دولت 
مستعجلی بود که بخش اش نتیجه ی کمبود 
نیاز شدید در  احساس  و  تفریحی  امکانات 
مردم است و بخشی اش هم مصنوع و با مدد 

برگزاری جشنواره ها ایجاد شده بود. 
خیلی زود دوباره چراغ سینمای سیرجان 
کم سو شد دلیلش مشخص است. تجهیز این 
سینما بنا بر نیازهای روز و فن آوری جدید 

پخش فیلم اتفاق نیفتاده. چرا نیفتاده؟ 
بپذیریم  باید  باشیم  داشته  انصاف  اگر 
معدنی  شرکت های  معدود  از  یکی  که 
است مسوولیت  سیرجان که چندین سال  
جدی  سیرجان  قبال  در  را  اجتماعی اش 
گرفته، شرکت صنعتی معدنی گل گهر است.

مدیران  بودن  بومی  مدد  به  که  اتفاقی   
شخص  بودن  سیرجانی  و  شرکت  این 
خوش فکر  جوان  یاری  به  و  مدیرعاملش 
که  چرا  افتاده،  شرکت  این  عمومی  روابط 
مدیران  سابق،  غیربونی  مدیران  برخالف 
فعلی از دل مردم همین شهر خبر دارند و 
با نیازها و کمبودهای سیرجان آشنایند اما 
قدر  باید  سیرجان  فرهنگی  ادارات  روسای 

موقعیت بدانند، نمی دانند. 
باید تا این تنور برای شهرمان داغ است، در 
جهت توسعه ی فرهنگی، هنری، آموزشی و 
ورزشی سیرجان فرصت را غنیمت بشمارند، 

نمی شمارند!
مگر گل گهر هزینه ی خرید و مرمت خانه ی 
خانه  این  و  نپرداخت  را  صدرزاده  تاریخی 
اکنون به بهترین شکلی مرمت نشده است؟ 
خانه ای که داشت مثل خیلی از آثار تاریخی 
مهم دیگر سیرجان در رخوت اداره میراث 

فرهنگی از دست می رفت.  
تفریحی  نیازهای  کمبود  گل گهر  مگر  یا 

مردم سیرجان را ندید و مشغول ساخت و 
تدارک یک تفرجگاه بزرگ برای سیرجان در 

جاده  شیراز نیست؟
شهر  سینمای  تنها  امروز  مشکل  بنابراین 
انداخت.  شرکت  این  گردن  نمی شود  را 
قدس  سینما  در  فیلم  پخش  فن آوری 
خود  زمان  در  چرا  قدیمی است؟  سیرجان 
تجهیز  قرارداد  بستن  هنگام  مربوطه  اداره 
این سینما، این مورد را در فهرست اولویت 
چند  و  نما  یک  به  و  نداده  قرار  تجهیز 
صندلی قناعت شده؟ گل گهر که تخصصی 

در حیطه ی سینما نداشته.
پیگیر  که  نبوده  مسووالن  وظیفه ی  آیا   
تجهیز مناسب سینما باشند و اگر کوتاهی ئی 
می شده به مردم و رسانه ها و افکار عمومی 

سیرجان اطالع بدهند؟
سینمای  بد  تجهیز  بتوان  بنابراین سخت 
خرید  انداخت.  گل گهر  گردن  را  سیرجان 
یک  دستگاه جدید پخش فیلم که برای یک 
شرکت عظیم مبلغی به حساب نمی آمده تا 

بخواهد بخل بورزد.
است. مشکل  دیگر  جای  از  مشکل   

نبودند  فکر  به  ادارات متولی  اینجاست که 
باید بخواهند، پیگیر باشند و از درهای بازی 
که گل گهر و گهگاه چند شرکت دیگر مثل 
گشوده  روی شان  به  فوالد....  و  گهرزمین 
خود  به  نیز  را  زحمت  همین  شوند،  وارد 

نمی دهند.
وگرنه نیاز نبود کارشناسان ادارات متولی 
که  باشند  خوانده  سینمالوژی  دانشگاه  در 
بدانند امروز دوره ی سالن های تکی بزرگ به 
پایان رسیده و عصر پردیس های سینمایی 
است. سالن های کوچک کنار هم که تنوع 
اکران فیلم های مختلف را به طور همزمان 
جذب  برای  را  سلیقه  جور  همه  و  دارند 

خانواده ها پوشش می دهند.
به  سری  یک  سیرجان  مسووالن   
همین  نه،  هم  بزرگ  شهرهای  سینماهای 
تا  می زدند  رفسنجان  خودمان  همسایه ی 
جدید  استان  مرکز  مدعی  سیرجان  ببیند 
شدن تا داشتن یک سینمای مطلوب چقدر 

فاصله دارد!
سیرجان جمعیت جوانی دارد که نیازمند 
اوقات  برای  مناسب  فرهنگی  خوراک 

سرگرمی هستند . 
و  بخواهند  چه  شهر  فرهنگی  مسئوالن 
بیاید و چه  نخواهند و چه خوش شان  چه 
نیاید،  این اوقات جوانان را اگر با سینما و 
تآتر و شب موسیقی زنده و مسابقات رالی و 
فوتبال و دیگر ورزش ها پر نکنند، قلیونی ها 
اشغال  برای خود  را  مانده  بستر خالی  این 

می کنند. 
قلیونی هایی که حتا به سبک قهوه خانه های  
فتح  و  آیینی  پرده خوانی  آن ها  در  قدیم 
خیبر و عاشورا و حماسه ی رستم و اساطیر 

شاهنامه دیگر آنجاها اجرا نمی شود. 
معدودی،  جز  به  قلیون خانه ها  این  اکثر 
عمدتا عرصه ی سرریز فرهنگ الت و لوتی و 
حمل چاقو و قمه شده اند و نتیجه اش را هم 
کم کاری های  این  ضربه ی  می بینیم.  داریم 

ادارات فرهنگی را کل سیرجان می خورد.
مثل  نهادهایی  حتا  تا  عادی  مردم  از   
دادگستری و سازمان زندان ها که مراجعه به 
آن ها هر روز زیادتر خواهد شد تا خشونت 
عریانی که گاهی در سطح کوچه و خیابان 

شهر نمود عینی پیدا می کند .

به بهانه روز ملی سینما 

رکود سینما نماد تعطیلی فرهنگ سیرجان
        حسام الدین اسالملو

  عکس: سید محسن فروزنده

دیدم  مقاله ای  پیش  روز  چند  همین  فرهنگ:  گروه 
درباره تاریخچه ی مهراوه های سنگی و پلکانی در محوطه ی 
و  سنگ  نظر جنس  از  که  مهراوه هایی  پاسارگاد.  باستانی 
اتفاقا  و  نمی زدند  مو  سیرجان  سنگی  منبر  با  پلکان  نوع 
خود پژوهشگر نیز به این مساله اشاره کرده بود و با استناد 
و  فقید  ایران شناس  افشار  ایرج  پیِش  دهه  یک  بازدید  به 
نامی از قلعه ی سنگ سیرجان، منبر سنگی را یک پلکان 
آیینی-نیایشی مربوط به دوران هخامنشی دانسته بود که 
این  و  می شود  منبر  کاربری اش  اسالمی  دوران  در  بعدها 
یعنی پیوستگی چندهزارساله ی فرهنگ دینی ایرانیان در 
یکتاپرستی  و یعنی بر خالف تصور عموم در امر دینی در 
ایران هیچ گسست و انفصال و انقطاعی اتفاق نیفتاده است. 
تاریخی- اهمیت  اوج  به  تا  کردم  طرح  را  مسئله  این 

چه  اما  باشم  کرده  اشاره  سنگی  منبر  میراثی  و  پژوهشی 
یادگاری  از  دست  بی مالحظه  مردم  برخی  مگر  سود؟! 
نویسی و فحاشی  با اسپری رنگ روی این اثر گران سنگ 
برمی دارند؟ چندی پیش هم که با پتک عامدانه روی آیات 

قرآنی منبر کوبیده بودند! 
دلی  یا  دارند  درکی  نیز  امر  مسووالن  مگر  طرفی  از 
می سوزانند؟!فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی استان 
پاسخگوی  باید  سیرجان  در  اداره  این  رییس  جعفری  و 

شرایط پیش آمده برای منبر سنگی باشند.
مقام  عالی ترین  عنوان  به  فرمانداری سیرجان   سرپرست 
دولتی در شهرستان بایستی دست کم رییس اداره میراث 
را بازخواست کند و از رییس اداره میراث فرهنگی سیرجان 
بپرسد، برنامه ها و پیگیری های منصور مکی آبادی فرماندار 

اسبق در حیطه ی قلعه سنگ چه شد؟ قلعه سنگ به عنوان مرکز شهر باستانی سیرجان که در آن سکه های ساسانی و 
عرب-ساسانِی ضرب شیریگان )نام قدیم سیرجان( یافت شده و به کار پژوهش تاریخی و تغیر نگرش در دانش تاریخ و 
البته نگهداری در موزه به عنوان سرمایه های فرهنگی و اقتصادی سیرجان آینده، می آید، چرا مورد بی توجهی قرار گرفته؟ 
منبر سنگی با پیشینه  و اهمیت فوق العاده  اش در پژوهش تاریخ ادیان، چرا به این حال و روز افتاده که تخریب شود و 

رویش یادگاری بنویسند؟
 امکان جا به جایی اش نبود، امکان قرار دادن منبر سنگی در یک محفظه ی شیشه ای هم وجود نداشت؟ یا چرا دوباره 
گروه های باستان شناسی برای حفاری علمی مستقر نمی شوند؟ چرا یک موزه در محل ایجاد نمی شود تا اشیای سفالی 
و فلزی کشف شده در آن برای بازدید گردشگران نگهداری شود؟ چرا آنجا یک کیوسک نگهبانی ندارد که معتادان و 

موتورسواران و البته قاچاقچیان عتیقه هر غروب و هر شب آنجا جوالن ندهند؟ 
می گویید بودجه نیست؟ این همه شرکت معدنی و معین اقتصادی وجود دارد. کم کاری خودتان را پشت نبود بودجه 
توجیه نکنید. حتا موقتا یک دیوار سیمانی با در آهنی برای حفظ منبر از تخریب های انسانی و طبیعی هم شدنی نبود؟! 
بود و هست اگر به یک تاریخ و فرهنگ سترگ بی تفاوت نبودید و دست از از کم لطفی و کم محلی و بی مهری با یک 

فرهنگ و تاریخ برمی داشتید.

گزارش

صفحه 2پتک های بی توجهی بر جان  منبر سنگی
فاضالب

رپرتاژ شورا

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

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

09135320842-09132794372

بـرگ واگذاری یک قطعه زمین 
به شماره قطعه 1680 در روستای فخرآباد 

به شماره پرونده 37-12051
به مساحت 249/85 مترمربع 
بنام فــرزاد افروزنیــا 

فرزند اسفندیار
به شماره ملی 3060030456

 مفقود گردیده  و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.  یابنده با شماره 

09913905983 تماس حاصل نماید

از تعدادی کارگـــر رفت و روب و جمع آوری زبالــــه  و 

تعدادی راننـــده دارای گواهینامه پایــه یک و پایـه دو

برای همکاری با شرکت صحت رفسنجان ) پیمانکار شهرداری سیرجان( 

دعوت به عمل می آید.

متقاضیان از تاریخ 1401/6/20 تا 1401/07/01 
 جهت انعقاد قرارداد با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

آژ - ۳۴۷8 6۳۰ ۰۹۱۳ / فاتحی-88۷8 ۰5۳ ۰۹۱۴

                 پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد   پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  دارای فعالیت مشابه و مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به 

عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/06/23 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

۱_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰6/۳۰

۲_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳_سپرده شرکت در مناقصه: ۱،8۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴۰۱/۰6/۲۷ 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

۷_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰6۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

ل (
 او

ت 
نوب

ن ) 
جا

سیر
ی 

دار
هر

ه ش
قص

منا
ید 

جد
ت

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 ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۲:۰۰ روزشنبـه تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبـه  تاریخ     ۱۴۰۱/۰۷/۱6

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
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:   5۰۰۰  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه  گریــدر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید یک دستگاه گریدر(

به شماره ۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۱۹  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 ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۲:۰۰ روزشنبـه تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبـه  تاریخ     ۱۴۰۱/۰۷/۱6

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۴5 روز یکشنبه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
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:   5۰۰۰  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید سر چراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید سر چراغی(

به شماره ۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۲۱  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت ۱۹:۰۰ روز پنج شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبــــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   ۰۰55  ۴۲۳۳ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

شهرداری سیرجان سال 1401 ) بــرون سپــاری(
مجتمع کشتارگاه  اجاره  عمومی)شرح مختصر؛   مزایده  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال ۱۴۰۱ » برون سپاری« ( 
5۰۰۱۰۹8۷۲۰۰۰۰۰۲  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

نظر به اینکه آقای عنایت اله چراغی پور به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات 
مفروز خود تحت پالک 2 فرعی از   432 اصلی واقع در بخش 39 کرمان را 
نموده که آگهی نوبتی آن منتشر، اینک به استناد تبصره ماده 13 آیین نامه قانون 
فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر می گردد :
پالک  2 فرعی از 432 اصلی  آقای عنایت اله چراغی پور    ششدانگ یک قطعه 
باغ مشتمل بر ساختمان   به مساحت 20673/65متر مربع  واقع در بخش 39 
کرمان عملیات تحدید حدود ساعت 8.30 صبح روز شنبه  مورخه1401/7/23 در 
محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد ، لذا بدینوسیله به مالک و مجاورین و صاحبان 
حقوقی ارتفاقی در پالک فوق اعالم می گردد در موعد مقرر در این اگهی در محل 
وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض 
دارند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض خود را کتبًا 
به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ، دادخواست الزم در این خصوص به دادگاه صالحه تقدیم و 

گواهی آن را به اداره ارائه نمایند 
 شناسه آگهی: 1379854 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/23

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آقای مهرداد سالجقه برابر وکالت شماره 8407 – 1392/06/31 دفتر 149 سیرجان از خانم عشرت 

نجفی پور  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 149  سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  4898 فرعی از 6518/6501   اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام 

خانم عشرت نجفی 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: 1379858 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/23

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

صفحه 2
فاضالب

رپرتاژ شورا

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

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

09135320842-09132794372

بـرگ واگذاری یک قطعه زمین 
به شماره قطعه 1680 در روستای فخرآباد 

به شماره پرونده 37-12051
به مساحت 249/85 مترمربع 
بنام فــرزاد افروزنیــا 

فرزند اسفندیار
به شماره ملی 3060030456

 مفقود گردیده  و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.  یابنده با شماره 

09913905983 تماس حاصل نماید

از تعدادی کارگـــر رفت و روب و جمع آوری زبالــــه  و 

تعدادی راننـــده دارای گواهینامه پایــه یک و پایـه دو

برای همکاری با شرکت صحت رفسنجان ) پیمانکار شهرداری سیرجان( 

دعوت به عمل می آید.

متقاضیان از تاریخ 1401/6/20 تا 1401/07/01 
 جهت انعقاد قرارداد با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

آژ - ۳۴۷8 6۳۰ ۰۹۱۳ / فاتحی-88۷8 ۰5۳ ۰۹۱۴

                 پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد   پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  دارای فعالیت مشابه و مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به 

عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/06/23 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

۱_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰6/۳۰

۲_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳_سپرده شرکت در مناقصه: ۱،8۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴۰۱/۰6/۲۷ 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

۷_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰6۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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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 ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۲:۰۰ روزشنبـه تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبـه  تاریخ     ۱۴۰۱/۰۷/۱6

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
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:   5۰۰۰  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه  گریــدر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید یک دستگاه گریدر(

به شماره ۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۱۹  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 ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۲:۰۰ روزشنبـه تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبـه  تاریخ     ۱۴۰۱/۰۷/۱6

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۴5 روز یکشنبه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
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:   5۰۰۰  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید سر چراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید سر چراغی(

به شماره ۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۲۱  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت ۱۹:۰۰ روز پنج شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبــــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   ۰۰55  ۴۲۳۳ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

شهرداری سیرجان سال 1401 ) بــرون سپــاری(
مجتمع کشتارگاه  اجاره  عمومی)شرح مختصر؛   مزایده  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال ۱۴۰۱ » برون سپاری« ( 
5۰۰۱۰۹8۷۲۰۰۰۰۰۲  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

نظر به اینکه آقای عنایت اله چراغی پور به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات 
مفروز خود تحت پالک 2 فرعی از   432 اصلی واقع در بخش 39 کرمان را 
نموده که آگهی نوبتی آن منتشر، اینک به استناد تبصره ماده 13 آیین نامه قانون 
فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر می گردد :

پالک  2 فرعی از 432 اصلی  آقای عنایت اله چراغی پور    ششدانگ یک قطعه 
باغ مشتمل بر ساختمان   به مساحت 20673/65متر مربع  واقع در بخش 39 
کرمان عملیات تحدید حدود ساعت 8.30 صبح روز شنبه  مورخه1401/7/23 در 
محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد ، لذا بدینوسیله به مالک و مجاورین و صاحبان 
حقوقی ارتفاقی در پالک فوق اعالم می گردد در موعد مقرر در این اگهی در محل 
وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض 
دارند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض خود را کتبًا 
به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ، دادخواست الزم در این خصوص به دادگاه صالحه تقدیم و 

گواهی آن را به اداره ارائه نمایند 
 شناسه آگهی: 1379854 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/23

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آقای مهرداد سالجقه برابر وکالت شماره 8407 – 1392/06/31 دفتر 149 سیرجان از خانم عشرت 

نجفی پور  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 149  سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  4898 فرعی از 6518/6501   اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام 

خانم عشرت نجفی 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: 1379858 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/23

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
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رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی مناطق کشور از پنجشنبه گذشته در قالب ۸ 
گروه آغاز شد.این رقابت های لیگ پایه کشتی آزاد و فرنگی  کشور در رده نوجوانان 
با حضور تیم های از ۳۱ استان کشور در قالب هشت گروه آغاز شد.بر این اساس در 
مسابقات منطقه پنج که از ۲۵ شهریورماه آغاز خواهد شد ، تیم های استان های کرمان، 
به میزبانی  فرنگی در دور رفت  و  آزاد  یزد، خراسان جنوبی و سمنان در دو بخش 

شهرستان شاهرود و دور برگشت به میزبانی کرمان با یکدیگر رقابت می کنند.

برگزاری 
رقابت های لیگ 
منطقه ای کشتی 

کشور 

معرفی سرپرست جدید هیات تکواندو استان
سلمان خواجه حسنی ، به عنوان سرپرست جدید هیات تکواندو استان کرمان معرفی شد.طی 
حکمی از سوی هادی ساعی رییس فدراسیون تکواندو آقای سلمان خواجه حسنی به عنوان 
سرپرست جدید هیات استان معرفی شد.خواجه حسنی از قهرمانان اسبق و از مربیان سازنده 
تکواندو استان هم بشمار می رود. وی پیش از این مسئولیت دبیری هیات تکواندو را هم بر 

عهده داشت.

گل گهر سیرجان در تهران میهمان پیکان بود و در 
نهایت موفق شد با تک گل زیبای رضا شکاری روی یک 

ضربه ایستگاهی به پیروزی خارج از خانه برسد.
این دومین پیروزی متوالی گل گهر و سومین پیروزی 
این تیم در این فصل رقابت های لیگ برتر بود که باعث 
شد گل گهر با ۱۲ امتیاز به صدر جدول صعود کند اما با 
توجه به پیروزی پرسپولیس مقابل نفت مسجدسلیمان 
در آخرین بازی هفته که با دبل لوکادیا مهاجم هلندی 
سرخپوشان به دست آمد، صدرنشینی قبل از تعطیالت 
لیگ برتر نصیب شاگردان امیر قلعه نویی نشد و آن ها 

با حضور در رده دوم به تعطیالت کوتاه لیگ رفتند.
اما دیگر نماینده استان مس رفسنجان هم در روزی 
که منشا مهاجم این تیم یکبار دیگر پنالتی از دست داد 
دو بر یک تیم هوادار تهران را شکست داد تا اولین برد 

خود را در این فصل به دست بیاورد.
مس رفسنجان در هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه 

شهدای مس میزبان هوادار تهران بود. 
مسی ها در این دیدار هیچ هدفی جز کسب سه امتیاز 
و آب ریختن روی آتش انتقادات نداشتند و در نهایت 

نیز ماموریت خود را با موفقیت تمام کردند.
اول  نیمه  در  مسی ها  که  حالی  در  دیدار  این  در 
اما در دقیقه ۵۵  باز کنند  را  نتوانستند دروازه هوادار 
سرانجام طلسم گلنزنی های شاگردان ربیعی روی شوت 
پیش  از حریفش  و مس  مهدی حسینی شکسته شد 

افتاد.
 انگار این میدان، محلی برای عقده گشایی مس بود 
و دو دقیقه بعد محمدحسین کریم زاده بازیکن بومی 
طلسم  شکستن  به  ربیعی  تا  زد  هم  را  دوم  گل  مس 

سنگین تیمش امیدوار شود.
گل دقیقه 64 عزت پورقاز نوار کلین شیت های حامد 
لک را پاره کرد اما نتوانست مانع سه امتیاز خانگی مس 
برای پایان دادن به طلسم تساوی شود و مس قبل از 
از  انتقادات  تا  گرفت  جشن  را  پیروزی  این  تعطیالت 

ربیعی هم به احتمال زیاد فروکش کند.
رده هشتم  در  و  امتیازی شد   ۸ پیروزی  این  با  مس 

قرار گرفت.  

باشگاه گل گهر در بیانیه ای به مردود شدن گل خود 
ورود  خواهان  دیگر  بار  و  کرد  اعتراض  پیکان  مقابل 

VAR به دیدارهای لیگ برتر شد.
باشگاه  گل گهر سیرجان با اشاره به داوری دیدار این 
فوتبال  برتر  لیگ  ششم  هفته  در  پیکان  مقابل  تیم 
نوشت: »در دقیقه ۵6 بازی با پیکان اریک بانیاما گل 
زیبایی را به ثمر رساند که توسط کمک داور به صورت 

سهوی آفساید اعالم شد.
 کاماًل مشخص است که شماره پنج تیم پیکان آفساید 
را پر کرده و گل سالم بوده است. دیگر وقت آن رسیده 
که سازمان لیگ و کمیته محترم داوران برای تجهیز 
ورزشگاه ها به کمک داور ویدئویی اقدام کنند. این اقدام 
مثل  امروز  فوتبال  در  و  نیست  تزئینی  کار  یک  قطعاً 
به  زیرساخت ها  از  تمرینی  کمپ  و  ورزشگاه  ساخت 

حساب می آید.

تأمین  به  حاضر  هم  باشگاه ها  تمام  زیاد  احتمال  به 
هزینه این اتفاق مبارک باشند. باید بپذیریم مقاومت و 
بهانه تراشی برای استفاده نکردن از این امکان تا به االن 
اشتباه بوده است و نباید آن را به فصل بعد موکول کرد. 
در همین فصل هم می توان ورزشگاه ها را مجهز کرد و 

عدالت را به فوتبال برگرداند.«

مس کرمان و ذوب آهن در دیداری که ثانیه های پایانی 
آن به جنجال کشیده شد، به تساوی بدون گل رضایت 
دادند. در یکی از دیدارهای هفته ششم لیگ برترشنبه 
گذشته در ورزشگاه باهنر کرمان، مس کرمان و ذوب 

آهن اصفهان مقابل هم قرار گرفتند.
 در این دیدار نه مس و نه ذوب آهن نتوانستند موقعیت 
خاصی روی دروازه دیگری خلق کنند تا در شبی که 

نمایش سردی ارائه دادند، به تساوی بدون گل برسند.
این ششمین تساوی ذوب آهن در این فصل بود که 
باعث ارتقای رکورد مهدی تارتار در لیگ برتر از حیث 
کسب تساوی شد! البته سردی دیدار مس و ذوب آهن 
فقط مربوط به نتیجه بود؛ در ثانیه های پایانی در حالی 
که دو تیم به تساوی راضی شده بودند، درگیری شدیدی 
میان بازیکنان دو تیم رخ داد که در این درگیری، محمد 
صادقی هافبک  صادق  و  مس  تعویضی  بازیکن  ستاری 
ذوب آهن با هم درگیر شدند و به همین دلیل نیز از 
سوی حمید حاج ملک داوری بازی کارت قرمز دریافت 

کردند. مس با کسب این تساوی ۵ امتیازی شد و در رده 
دوازدهم قرار گرفت و ذوب آهن با 6 امتیاز و با حضور 
در رده دهم، به تعطیالت رفت. حال باید دید آیا فرزاد 
حسینخانی در تعیالت به فکر ترمیم تمیمش خواهد بود 
یا خیر؟ به احتمال زیاد مسابقات لیگ برتر تا 7مهر ماه 

تعطیل است تا تمرینات تیم ملی انجام شود.

      رضا فتح آبادی

خبــر

آرمان گهر در ورزشگاه امام علی سیرجان به مصاف 
خلیج فارس ماهشهر می رود

تیم فوتبال آرمان گهر در دو بازی بعدی خود در لیگ دسته اول باید به 
ترتیب برابر تیم های خلیج فارس ماهشهر و خوشه طالیی ساوه به میدان 
برود. در این میان مسئله مرمت چمن ورزشگاه امام علی نگرانی های برای 
میزبانی از تیم های حریف به وجود آورده بود اما خوشبختانه با مساعدت 
باشگاه،  این  مدیرعامل  اسفندیارپور؛  دکتر  ویژه  دستور  و  گل گهر  باشگاه 

ورزشگاه امام علی مهیای میزبانی بازی های خانگی آرمان گهر شد.
افزود: طی چند سال اخیر باشگاه  ادامه  مدیرعامل باشگاه آرمان گهر در 
گل گهر همواره در کنار باشگاه آرمان گهر بوده و امکانات خود را در اختیار 

ما قرارداده است. 
در چند روز اخیر نیز که چمن ورزشگاه امام علی در حال ترمیم بود، با 
همکاری خوب باشگاه گل گهر و تالش شبانه روزی کارکنان  ورزشگاه، اینک 

آرمان گهر آماده میزبانی از تیم های حریف است.

آغاز تمرینات گل گهر همزمان با اردوی تیم ملی
تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هفته ششم لیگ برتر به مصاف پیکان 

رفت و سه امتیاز دیدار بیرون از خانه را به حساب خودش واریز کرد.
پس از این بازی شاگردان امیر قلعه نویی وارد تعطیالت شدند و قرار است 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته تمریناتشان را روز چهارشنبه از سر بگیرند. 
این در حالیس است که کی روش استنلی، وسلی گومز و اریک بایناما سه 

بازیکن خارجی گل گهر در ایران ماندند.
بازیکنان گل گهر در ایام فیفادی و تعطیلی مسابقات لیگ برتر دو بازی 
دوستانه را در برنامه دارند که اگر تغییراتی در برنامه ایجاد نشود به مصاف 

پرسپولیس و پیکان خواهند رفت.

حرف های جالب قلعه نویی خطاب به دراگان اسکوچیچ
سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان گفت: در بحث دراگان اسکوچیچ و 

تیم ملی، اخالق و معرفت را رعایت نکردیم.
امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال گل گهر پیش از شروع بازی تیمش 
مقابل پیکان در هفته ششم، در ورزشگاه دستگردی تهران به بحث برکناری 

دراگان اسکوچیچ از تیم ملی پرداخت.
قلعه نویی که شب گذشته در هتل المپیک دیدار کوتاهی با اسکوچیچ 
داشت، در این خصوص گفت: به عنوان یک ایرانی از اسکوچیچ و همکارانش 
تشکر کردم. تغییر و تحول حق هر مدیر و مجموعه ای است. نمونه اش 
اروپا می کند و  »توخل« چلسی را در بدترین شرایط می گیرد و قهرمان 

اخراج می شود.
و  اخالق  ما  است.  معرفت  و  اخالق  عاشورا،  پیام های  از  یکی  افزود:  وی 
معرفت را رعایت نکردیم وگرنه تغییر، تغییر است و یک مربی می آید و 

می رود. در روش، رفتار و معرفت وظیفه  مان را انجام ندادیم.

    خبر

صعود گل گهر به جمع باالنشین های لیگ برتر

VAR مس کرمان و فرصت برای ترمیم تیم در تعطیالت!گل گهر سیرجان خواهان اقدام فوری برای

صفحه 3
؟

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

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

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل )سبک و سنگین(  شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل )سبک و سنگین( شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیـره 

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

روز شنبــه مورخ 1401/07/09 ساعت 9:30 صبح در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواسـت 

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

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- سجاد آژمـون 2- محمدرضا  آئیـن 3- احمد اسماعیلـی 4- رضا  جانی پـور 5- امیر  شریفـی 6- علی  شکـاری

7- مرتضی شیبانـی  8- حسن کافـی 9- حمید  محمدپـور
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- صادق ابوالقاسمـی 2- علی شریفـی 3- حمید طالبی نیـا

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 رستوران و تاالر داران شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف رستوران و تاالرداران شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیـره و بازرس 
صنف مذکور برای  انتخاب پنج  نفر عضو اصلی و دو  نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل

روز سه شنبه مورخ 1401/07/12 ساعت 9:30 صبح در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

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

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محمدرضا اسفندیارپـور 2- ملیحه رستگـاری 3- ایمان رضوانی پـور 4- سجاد  زیدآبـادی 5- مجیر زینلی 6- مهدی ستوده نیا 
7- مجید صالحـی 8- حمزه عرفانی 9- فاطمه فیروزآبادی 10- علیرضا کوچکعلی پور 11- مسعود محمدی  12- معین محمودآبادی

13- حسین نجاتـی 14- رضا  وثـوق
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- احسان  محمد زمانـی 2- هادی منگلـی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 آرایشگــران زنانـــه شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف آرایشگران زنانه شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس صنف 
مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل 

روز یک شنبه مورخ 1401/07/10 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

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

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- مهدیه اسالم کیـش  2- نجمه امجـدی  3- زهرا حسینی نـژاد  4- زهره حسینی رابـری  5- اسری خاتونـی 6- فریبا صفورایـی

7- ناهید قاسمـی  8- ملیحه کاظمـی 9- فاطمه کریمـی  10- مهتاب ندیمـی  

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- سمیه آشناگـر 2- محبوبه اسفندیارپـور 3- نادیا امجـدی 4- زهرا  ایران نـژاد

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 کتاب فروشان، لوازم التحریر و لوازم مهندسی شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف کتاب فروشان، لوازم التحریر و لوازم مهندسی شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره 

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

روز دو شنبه مورخ 1401/07/11 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

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

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- حامد ارجمنـدی  2- سعید  باقـرزاده  3- اعظم  خوشبخـت  4- زهره  دهشیـری  5- غالمرضا شعشعـی 6- حسین عبادی نیـا

7- احمد  عبدالهـی  8- مجتبی فرهـادی  9- مجید محسنـی  10- مهدی محمـدی   11- علیرضا نجمی نـوری

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- طیبه پورعلـی 2- حسین پورفریدونـی 3- محمدجواد علیـزاده

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان
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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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
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 2001090657000002  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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و موزائیک گرانیتی- )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020403-4020401 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری و موزائیک فرش از نوع گرانیتی بلــوار ولی عصــر نجف شهـر

به شماره 2001090657000001  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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
آسفالت معابر - )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401 
تهیه ، حمل و پخش قیر mc2  و تهیه، حمل و، پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر0-19

به شماره 2001090657000003  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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/06/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز دوشنبه  تاریخ 1401/07/11 
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  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای 
زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه یک( 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 
شرح مختصر؛  تهیه مصالح و اجرای 

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه یک(  
2001005674000123  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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/06/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/07/11 
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  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای 
زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو( 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 
شرح مختصر؛  تهیه مصالح و اجرای 

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو(  
2001005674000122  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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/06/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/07/11 
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 سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
)شرح مختصر؛ عملیات برداشت، بارگیری و دپو 

مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه   ( 
2001005674000124  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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/06/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/07/11 
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 ( 
2001005674000120  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 



 آغاز فصل مدرسه پس از دو سال از پشت سر گذاشتن 
دوران شیوع ویروس کرونا و تحصیل مجازی، رنگ و بوی 
دیگری به ماه مهر داده است. تکاپوی خانواده ها برای خرید 
لوازم التحریر ، کیف و لباس فرم و سایر ملزومات مدرسه 
علت  به  پیداست  که  گونه  این  اما  دارد،  جدیدی  معنای 
قیمتی  یافتن  برای  تکاپو  این  قیمت،  زیاد  بسیار  افزایش 
خرید  در  خانواده ها  ناتوانی  تا  قبلی ست  جای  از  ارزان تر 
باز ندارد یا مقابل  از تحصیل  لوازِم ملزوم، فرزندی را  این 

همکالسی هایش تحقیر نشود.
لوازم التحریر  به  ناگهانی قیمت ها در این سال ها،  افزایش 
هم رحم نکرده و در حال تاختن به این صنف است، صنفی 
تابستان، جان  پایان  به  نزدیک شدن  با  و  بوده  فصلی  که 
به  را  و خریدها  مانده  نیمه جان  اکنون  ولی هم  می گرفته 
دو  به  نسبت  نه  البته  است.  رسانده  پیش  سال های  نصف 
به  نیاز  و  بود  مجازی  صورت  به  آموزش  که  گذشته  سال 
خرید لوازم التحریر نو نبود، چون رقابتی احساس نمی شد، 
اما امسال بعد از پایان تعطیالت و بازگشایی مدارس، مردم 
اما زمان  لوازم التحریر  شور خاصی دارند  نسبت به خرید 
مراجعه به بازار و برخورد با قیمت ها، به خرید اقالم ضروری 

اکتفا و شاید دست خالی به خانه برگردند.
کاش شرمنده فرزندانم نشوم

فروشگاه ها  به  لوازم التحریر   خرید  برای  که  والدینی  با 
نداشتند  خوبی  روز  و  حال  کردیم،  گفتگو  بودند  آمده 
چه  این  کشید.  سوت  »َسَرم  می نالیدند:  گرانی  از  و 
می شود  مگر  می گویند.  فرشندگان  که  قیمت هایی ست 
یهویی مداد ۲000تومانی، 6000 تومان شود. دفتر ۱۲هزار 
تومانی 40 هزار تومان. اصال منصفانه نیست، لوازم التحریر، 
به  این  درآورده،  تومان  ۳00هزار  از  سر  پسرهایم  از  یکی 
پیش  کوچک ترم  پسر  است،  کیفش  و  فرم  لباس  از  غیر 
دبستانی ست، خرید لوازم او بیش از 700هزار تومان شده. 
بنابراین تمام سعی من این است که بتوانم وسایل ضروری 
را تهیه کنم که فرزندانم در شروع سال تحصیلی از مدرسه 
جا نمانند. چون واقعا با حقوقی که می گیرم، قدرت خریدم 
بسیار پایین آمده است. فقط می خواهم شرمنده فرزندانم 

نشوم.«
هر فروشگاهی، یک قیمت

یا  لوازم التحریر می شود  قیمت  روی  نظارتی  دانم  »نمی   
است،  قیمت  یک  فروشگاهی  هر  در  دفتر،  مارک  یک  نه. 
اصال قیمت ها با هم یکسان نیستند. من هم مجبورم که از 
مغازه ها قیمت بگیرم تا هر کجا ارزان تر باشد خرید کنم، 
وقتم هدر می رود ولی پولم نه. چون در آوردن پول خیلی 

سخت شده، خدا رحم کند به خانواده هایی که دو،سه دانش 
آموز دارند.«

خدا را شکر نمایشگاه باز شد
نمی  که  نه من  وگر  باز شد.  نمایشگاه  که  را شکر  »خدا 
توانستم لوازم التحریر برای فرزندانم بخرم. هر چند که در 
پایین هم  اما قیمت  بودند  نمایشگاه هم قیمت ها متفاوت 

بهتر از مغازه های سطح شهر می شد پیدا کرد.«
خیلی از والدین دست خالی از مغازه می روند

سراغ فروشندگان مغازه های لوازم التحریر  در سطح شهر 
افزایش پیدا کرد، قیمت دفتر را  رفتیم. »قیمت کاغذ که 
به چشم  افزایش قیمت خیلی  این  اما  برد  باال  امسال  هم 
می آید. به عنوان مثال دفتری که سال گذشته فروش آن 
۱۲ هزار تومان بوده امسال قیمت خرید آن ۱۸ هزار تومان 
شده حاال اگر سود مغازه دار را هم به این مبلغ اضاف کنیم 
بیش از ۲0 هزار تومان می شود. البته این نوع دفتری ست 
برابر  سه  دو  از  بیش  مارک ها  از  برخی  متوسط،  قیمت  با 

افزایش قیمت پیدا کرده اند. 
البته تعداد افرادی که به این جا مراجعه می کنند متقاضی 
خرید دفترهای فانتزی و طرح دار هستند و افزایش قیمت 
برای شان مطرح نیست و با آن کنار می آیند اما افرادی که 
به دنبال لوازم التحریر با قیمت مناسب هستند، یا یکی دو 
قلم جنس می خرند یا دست خالی از مغازه بیرون می روند 
و این اصال برای من خوشایند نیست اما این افزایش قیمت 
اجناس  قیمتی  با چنین  و مجبوریم که  بوده  ما هم  برای 

مغازه را بفروشیم.«
»برپایی نمایشگاه در این فصل، خیلی به ضرر مغازه های 
لوازم التحریر  سطح شهر است. مغازه هایی که سراسر سال  

فروش  که  می نشینند  مدارس   شروع  فصل  امید  به  را 
سال شان را در این دو ماه داشته باشند با باز شدن نمایشگاه 
باید ضرر زیادی را متحمل شوند. باید مسووالن به فکر ما 

هم باشند.« 
 بهت زده شدیم

و  زمانی که جنس سفارش می دادم  نمی شود،  »باورتان 
زده  بهت  لحظه  چند  برای  دیدم،  که  را  قیمت ها  فاکتور 
قیمت هایی که طی یک سال چنین  این  از  و  بودم  مانده 
بودم. اصال  پیدا کرده  بودند، چه حالی  پیدا کرده  افزایش 
قابل درک نیست. قیمت برخی اقالم 4 تا ۵ برابر شده است 
و همین موضوع باعث شده خانواده هایی که به عنوان مثال 
یکی دو بسته مداد یا خودکار می خریدند حاال به یک یا دو 
عدد مداد یا خودکار اکتفا می کنند تا فقط نیاز فرزندشان 
را برای شروع سال برطرف کنند. اما مشکل اینجاست که با 
قشری سر و کار داریم که بیشتر تنوع طلب هستند و به فکر 
خانواده ها  از  به همین خاطر خیلی  نیستند  والدین  جیب 
برای شان خرج  مبادا  تا  اینجا می آیند  به  فرزندشان  بدون 

تراشی شود.«
برای تعدیل قیمت بازار، نمایشگاه را برپا می کنیم

تجارت   و  معدن  و  اداره صنعت  رییس  اما صحبت های  و 
درباره ی این موضوع چنین بود: »روز سه شنبه همین هفته 
اتحادیه لوازم التحریر  جلسه ای مبنی  با رییس  قرار است، 
بر موجودی لوازم التحریر در بازار و مسایلی دیگر مربوط به 

این موضوع گذاشته شود.«
عرب پور در رابطه با برپایی نمایشگاه ادامه داد: »همیشه 
نمایشگاه  بازار،  در  لوازم التحریر   قیمت  تعدیل  جهت  در 
پاییزه برپا می شود که امسال به دلیل استقبال همشهریان 

چند روز دیگر هم تمدید شد. مسلما قیمت ها در نمایشگاه 
پایین تر است چون برخی اقالم از آن طرف مرز می آیند و 

قیمت پایین تری دارند.«
نمایشگاه ضربه ی بزرگی به صنف لوازم التحریر  زده

فروش  کتاب  اتحادیه  مسوول  پورفریدونی،  حسین  اما  و 
نمایشگاه  »برپایی  که:  بود  معتقد  چنین  لوازم التحریر   و 
شهر  سطح  لوازم التحریر  فروشگاه های  به  مهلکی  ضربه ی 
زده است. این اتحادیه دو سه سال به دلیل شیوع ویروس 
نمایشگاه، وضع  برپایی  با  امسال هم  و  بوده  تعطیل  کرونا 
چندان خوبی ندارد. به طوری که فروش این صنف همانند 
ماه های اردیبهشت و خرداد و شاید هم بدتر از آن است.« 

افرادی  که  بی انصافی ست  »خیلی  گفت:  پورفریدونی 
اما  مشغولند  دیگری  شغل  به  سال  ماه های  تمام  که 
غرفه  نمایشگاه ها  در  می شود  که  مدارس  بازگشایی  زمان 

می گیرند و لوازم التحریر می فروشند.
فکر  به  بیشتر  که  نبود  بهتر  بومی.  غیر  افرادی  هم  آن   
ضرر  به  راضی  و  بودیم  خودمان  شهرستان  در  صنف  این 
و زیان آن ها نبودیم.همشهریان تصور می کنند که جنسی 
که در نمایشگاه خریداری می کنند ارزان تر است اما نمی 
دانند که اجناسی طرح و قالبی و با کیفیتی بسیار پایین 
خریداری کرده اند.  اقالمی که تصور می شود مارک هستند 
اما با جاانداختن حروفی، به عنوان مارک و با قیمتی ارزان تر 
فروخته می شوند حاال این قیمت واقعی آن مارک که نیست 
چرا که باید برای غرفه دار هم سودی داشته باشد به هر 
جنس  این  اینکه  جز  به  دارد  هزینه  غرفه،  داشتن  حال 

تقلبی باشد هیچ جوره چنین سودی نخواهد داشت.
نمایشگاه یا جمعه بازار 10 روزه

البته موضوع دیگری هم هست این اجناس بیشتر چینی 
هستند و غرفه دار با چک به راحتی می تواند این اجناس 
باید حتما نقد خریداری  اما جنس اصل  را خریداری کند 
شود و این گونه نیست که تولیدکننده از تهران بیاید و با 
این قیمت در نمایشگاه اجناسش را بفروشد، اجناس غیر 
اصل هستند که با احتساب این موارد، بسیار گران تر دست 

خریدار را می گیرد.
 این نظر کارشناسان ما هم هست. پس بهتر است جنس 
بهانه ی  به  اینکه  نه  ارایه شود  به شهروندان  اصل و خوب 
دست  کیفیتی  نوع  هر  با  اجناسی  نوع  هر  بودن،  ارزان 
شهروندان داد و این گونه تصور کرد که مسووالن به فکر 
بومی اند  غیر  اکثرا  غرفه ها  این  فروشندگان  مردم هستند. 
به راحتی در  از آن ها جواز هم ندارند ولی  که حتا برخی 
نمایشگاه غرفه دار شده اند. از نظر من این نمایشگاه بیشتر 
شباهت به جمعه بازاِر ده روزه ای دارد که به ۱۵ روز تمدید 

شده است.« 

بوی ماه مهر با بی مهری بازار لوازم التحریر  روبروست:

افزایش سرسام آور قیمت لوازم تحریر
        لیال گلزاری

  عکس: سید محسن فروزنده

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان:
نرخ سرویس مدارس تا پایان
 سال تحصیلی تغییر نمی کند

استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  علینقی:  محمود 
کرمان با بیان این که همۀ مدارس دولتی تحت پوشش 
برای  خانواده ها خواست  از  رفت وآمد هستند،  سرویس 
ثبت نام  سپند  سامانۀ  در  مدرسه،  سرویس  از  استفاده 
رانندگان  این که  بر  تاکید  با  همچنین  رضایی  کنند. 
پوشش  و  باشند  باصالحیت  باید  مدارس  سرویس 
که  »نرخی  افزود:  باشند،  داشته  مناسبی  برخورد  و 
برای سرویس مدارس مصوب شده است تا پایان سال 

تحصیلی افزایش نمی یابد«.
صدور  خصوص  در  است  »شایسته  کرد:  بیان  وی 
برچسب برای خودروهای سرویس مدارس اقدام شود«.

رضایی با بیان اینکه ارزیابی وضعیت سرویس مدارس 
»رانندگان  شد:  یادآور  شود،  انجام  سال  طول  در  باید 
و  پوشش  و  باشند  باصالحیت  باید  مدارس  سرویس 
مدرسه  سرویس  چراکه  باشند  داشته  مناسبی  برخورد 
هم یک کالس درس سیار است و در تربیت دانش آموزان 

بسیار نقش دارد«.
استان کرمان گفت: »باید  مدیرکل آموزش و پرورش 
گزارش جلسات کارگروه مادۀ ۱۸ به شورای ترافیک هم 
مصوب  مدارس  سرویس  برای  که  نرخی  شود،  ارسال 
شده دیگر تا پایان سال تحصیلی افزایش قیمت نخواهد 

داشت«.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان:

۶۰۰ کالس درس طی سال تحصیلی 
جدیدبه بهره برداری می رسد

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان از بهره برداری 
از 600 کالس در سال تحصیلی جدید در استان کرمان 
دادگستری  کل  رئیس  با  دیدار  در  هدایتی  داد.  خبر 
نوسازی  اقدامات  از  یکی  اظهارداشت:  کرمان  استان 
در  آموزشی  فضای های  توسعه  کرمان  استان  مدارس 
مناطق محروم استان است که در همین راستا ۲ مدرسه 
۱۲ کالسه در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع در 
محله صنعتی در دست ساخت است.وی افزود: یکی از 
این مدارس در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید 
از  استفاده  امکان  کرمان  شهر  حاشیه  آموزان  دانش  و 
 600 کرد:  عنوان  داشت.هدایتی  خواهند  را  مکان  این 
کالس درس در هفته جاری در استان کرمان به بهره 
پذیرای  جدید  تحصیلی  سال  طی  و  می رسد  برداری 
دانش آموزان خواهد بود.وی گفت: ده ها پروژه مدرسه 
سازی در استان در دست اجرا است که مطابق با زمان 

بندی به بهره برداری می رسند.

    خبر
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 به گفته ی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ 
بهار  در  کرمان  استان  اقتصادی  مشارکت  نرخ 
امسال به ۳۹.۲ درصد رسیده که ۲ واحد درصد 
نسبت به فصل زمستان با عدد ۴1.1 درصد کاهش 
یافته است. این کاهش جویاندگان کار در استان 
نرخ  متوسط  که  گرفته  صورت  درحالی  کرمان 
امسال  بهار  در  کشور  در  اقتصادی  مشارکت 
۴0.۹ درصد است.جعفر رودری، بررسی  اطالعات 
که  می آورد  مستند  را  مدیریت  تحت  سازمان 
نشان می دهد کاهش نرخ مشارکت بیشتر ناشی 
از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان است، چرا 
که نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 1۵.۳ درصد در 
زمستان به 1۲.۳ درصد در بهار 1۴01 رسیده است 
. این کاهش در مردان به مراتب کمتر بوده و عدد 
از ۶۷.۷  مردان  اقتصادی  مشارکت  نرخ  شاخص 
کاهش  با  است.همزمان  رسیده  درصد   ۶۶.۳ به 
جویندگان کار در بهار امسال که به گفته رودری 
از پیدا کردن شغل است، نرخ  ناامیدی  از  ناشی 
اشتغال در استان افزایش یافته و این دو موجب 
کاهش نرخ بیکاری استان از 11.۲ در زمستان به 
۸.۷ درصد در بهار شده است.جزییات بیشتر آمار 
اشتغال در استان گویای این امر است که تقریبا 
نیمی از جمعیت زنان فعال استان در بازه زمانی 
1۸ تا ۳۵ سال بیکارند. به طور دقیق نرخ بیکاری 
زنان فعال 1۸ تا ۳۵ سال در استان کرمان عدد 
۴۶.۶ است که فاصله زیادی با میانگین کشوری 
که  است  ذکر  دارد.شایان  کشوری  درصد   ۲۸.۳
نرخ بیکاری جمعیت مردان فعال 1۸ تا ۳۵ سال 
عدد ۲0.۳ درصد که فاصله ۴ درصدی با میانگین 

کشوری 1۶.۶ درصد دارد.
گویای  استان  در  بیکاران  تحصیلی  وضعیت 

مقطع  در  بیکاری  بیشترین  که  است  امر  این 
است،  بیکاران  از  درصد   ۵۳ و  کارشناسی 
 . است  کارشناسی  مقطع  در  تحصیالت شان 
حدود۲۹  کشور  در  مقطع  این  بیکاری  سهم 
استان  با  معنی داری  فاصله  که  است  درصد 
کرمان دارد.به همین بهانه با سه سوال به سراغ 
سیرجان  در  اقتصاد  دانش آموختگان  از  یکی 
رفتم. دکتر حسین فتحی زاده به سه پرسشی 

که سخن تازه داشت، مفصل پاسخ داد. 
*اگر مشارکت زنان در عرصه ی اقتصادی 

و کار با مردان برابر بود، جامعه بهتر به سمت 

توسعه پیش نمی  رفت؟
*چقدر از این بیکاری ناشی از نبود شغل و 
بستر مناسب برای کار است و چقدر ناشی از 

بی عالقگی خوِد زن ها برای سر کار رفتن؟
این  در  خانه نشینی شان  و  زنان  *بیکارِی 
چه  است،  پویایی شان  سِن  که  سال  و  سن 
بحران هایی را برای جامعه به وجود خواهد 

آورد؟
بی کاری در کشور ما زنانه است

کشور  در  زنان  اشتغال  وضعیت  بررسی  برای 
الزم است که در ابتدا تعاریفی از جمعیت فعال 
و غیرفعال و نرخ مشارکت و نرخ بی کاری بدانیم.

سپس به بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر روی 
به جمعیت در سن  فعال  بپردازیم. جمعیت  آن 
کار بین ۱۵ سالگی تا قبل از بازنشستگی گفته 
می شود. حال به طور کلی جمعیت کل کشور به 
دو گروه جمعیت در سن کار و جمعیت بیرون از 
سن کار تقسیم می شوند. جمعیت در سن کار یا 
در بازار کار مشارکت می کنند و عنوان نیروی کار 
در  تحصیل  خاطر  به  اینکه  یا  می گیرد  خود  به 
دانشگاه در جاهای دیگر و یا اشتغال به خدمت 
از  خارج  و  ندارد  مشارکت  کار  بازار  در  سربازی 

نیروی کار قرار می گیرد. 
مشارکت  جمعیت  نسبت  از  کار  مشارکت  نرخ 
جسته در بازار کار به جمعیت در سن کار به دست 
می آید. بنابر این نیروی کار یا مشارکت جسته در 
حوزه کار یا بی کار است یا به کار اشتغال دارد. 
که برای محاسبه نرخ بی کاری الزم است تعداد 
افراد بی کار را بر تعداد افراد حاضر در نیروی کار 
تقسیم کنیم. اشتغال افراد یا به صورت تمام وقت 
است یا پاره وقت که اشتغال پاره وقت یا داوطلبانه 

است یا ناخواسته و غیر داوطلبانه.  
برای درک بهتر موضوع به نمودار زیر دقت کنید.

به نظر می رسد که بیکاری در کشور زنانه است. 

نرخ  آماری  شواهد  اساس  بر 
بیشتر در  مشارکت ده ساله و 
درصد   ۳7 حدود  کشور  کل 
بین  در  شاخص  این  است.  
مردان 6۲ درصد و در بین زنان 
محاسبه  درصد   ۱۲ از  کمتر 
بی کاران  ارتش  است.  شده 
از  نیمی  قریب  که  جامعه  در 
زنان  ویژه  به  کشور  جمعیت 
را تشکیل می دهد به صاحبان 
و  کارفرمایان دولتی  و  مشاغل 
خصوصی این امکان را می دهد 

که به هر نحو غیرانسانی و غیرقانونی با نیروی کار 
و کارگر برخورد کرده و در نحوه استخدام یا به 
عبارتی استثمار آنان اختیار عمل بسیاری داشته 
باشد. این وضعیت علیه زنان به شدت جدی تر و 
غیرانسانی تر است. به طوری که اگر جمعیت زنان 
فعال )بالقوه نه بالفعل( از نظر اقتصادی را محاسبه 
کنیم خواهیم دید که نرخ بی کاری کشور از ده 
درصد به نزدیک 4۵ درصد افزایش پیدا می کند.

باالترین  پیشتاز  کرمان  بدانیم  اینکه  جالبت  و 
سهم زنان از جمعیت بی کار در کل کشور است. 
یعنی بالغ بر ۵0 ممیز هفت دهم درصد! و تاسف 
تحصیل  میانگین  بدانیم  که  است  زمانی  بارتر 
کردگان بی کار زن در کل کشور حدود 6۱ درصد 
است. و کرمان در همین میانگین 60 ممیز دو 

درصد قرار دارد.
البته اگر بخواهیم مقایسه ای بین نرخ بی کاری 
تحصیل کردگان زن و مرد داشته باشیم این نرخ 
دو به یک می شود. به عبارتی نرخ بی کاری زنان 
با تحصیالت عالیه بیست و سه درصد و مردان 

یازده درصد است. 
بی کاری دارای پیامدهای اجتماعی متفاوتی در 
هرجای کشور است. به خصوص در مورد زنان 
هستند.  خانوار  سرپرست  آنان  از  بسیاری  که 
اثرات آن متفاوت و ماندگارتر است. به عنوان 
مثال یکی از علل بحران ازدواج در ایران که به 
نقش  نگاه مردم می رسد،  از  حدود 74 درصد 

بی کاری است.
از جمله معضالت دیگر که علل آن ریشه در 
اقتصاد و نبود منبع درآمد دارد می توان به فساد 
و فحشا و اعتیاد و خرید و فروش کودکان طالق 

اشاره کرد.
کنون  تا  که  اینجاست  اهمیت  دارای  نکته  اما 

نشده  پیدا  کشور  دستگاه های  در  مسوولی  هیچ 
که عملکرد خود یا دستگاه تحت مدیریتش را به 
نقد بگذارد و الاقل بخشی از دالیل این پدیده ها 
را که تنها بخشی از کارکرد فقر و بی کاری است، 

به گردن بگیرد.
به راستی ریشه فقر و بیکاری کجاست؟

و  قانون  مبنای  بر  را  خود  مسیر  جامعه ای  اگر 
استقرار بی چون چرای آن بنا نهد چه دلیلی برای 
تولید فقر و بی کاری باقی می ماند. فساد و رانت 
بی تدبیری ها متکی به خرد فردی و نه جمعی 
بودن و ندانم کاری ها، تبعیض ها و ضابطه بازی ها، 
و  واقعیت  انکار  و  اختالس ها  شکنی ها،  هنجار 
در  عدالتی  بی  و  سیاسی  بازی های  به  گرایش 
از  نشان  همگی  مردم  امور  متولی  ی  دستگاه ها 
عبور مسووالن و مجریان امور از قانون است که 
گری  برای شکل  را  راه  خود  نوع  در  امر  همین 
و پرورش مجموعه ای از آسیب های اجتماعی در 

میان شهروندان هموار می سازد. 
زنان شاغل شادتر و سازگارتر از زنان خانه دارند. 
بسیاری از این زنان از چالش در کار دشوار هیجان 
بلند  شغلی  به هدف  رسیدن  از  و  می شوند  زده 

مدت به شدت احساس خوشحالی می کنند.
را  گیر  ضربه  اثر  نقش  چند  داشتن  با  آن ها   
در  منزل  از  در خارج  کار  یعنی  ایجاد می کنند. 
مقابل دلهره مشکالت خانوادگی به صورت ضربه 
که  زنانی  چنین  و  می کند.  عمل  برای شان  گیر 
شغل هایی چالش برانگیز و راضی کننده دارند با 
مشکالت درون خانه بهتر کنار می آیند اما زنانی 
که شغل های سطح پایین، یدی و سنگین دارند 
از آن راضی نیستند در کل از  و از همه مهمتر 
بیشتر  شان  رنج  و  هستند  ناراضی  شان  زندگی 

است.

      سمیرا سرچمی
پابه  و  همیشگی  همراه  این  چوب، 
هیچ  عصرها،  همه  در  انسان  پای 
گاه کارایی و اصالت خود را از دست 
تنها  که  زمان  آن  چه  است.  نداده 
ابزار دست بشر بود و چه در دنیای 
عنوان  به  روزگاری  امروز.  مدرنیته 
ابزار اصلی زندگی بشر و امروزه که 
در  ابزار   هزاران  از  یکی  عنوان  به 
و  زندگی  بهبود  برای  انسان  دست 
خالقیت های هنری است. هنرمندان 

در دستان   امروز  قدیمی،  هنرمندان  ارثیه  که  ماندگار   کرده اند  از چوب شاهکارهایی خلق  زیادی  
هنرمندی از شهرمان خودنمایی می کند. وجیهه دولت آبادی، کارشناس معماری که پیشتر در کارهای  
ساخت و سازش از چوب استفاده می کرده و به این کار عالقه زیادی  بطور جدی فعالیتش را بر با ساختن 

بسیاری وسایل منحصر به فرد شروع کرده در همین رابطه به ما می گوید:  
  برای شروع از بفرمایید چه عاملی باعث شد به این کار عالقمند شوید؟  از آنجایی که رشته ام 
معماری بود و در اجرای طراحی با مشکالتی  روبرو بودم که یکی از آنها ساده نبودن طراحی ها بود و 
اینکه هر شخصی آن طرح ها را نمی پذیرفت و مجبور به تغییر یا حذف آن طراحی می شدم و این 
موضوع از مهمترین دغدغه های فکری ام شده بود و اجرای طرح ها همراه با هزینه هنگفت بود بعد از 
مدتی دفتر کارم به دالیلی تعطیل شد و مجبور به طراحی در منزل شدم. همیشه به دنبال آن بودم که 
در کنار طراحی، به کاری که با آن  عالقه داشتم  بپردازم در ابتدا به سراغ  حرفه آهنگری رفتم و در 
تهران استادی را پیدا کردم که طراحی های زیبایی بر روی آهن و چوب انجام می داد. بعد از راهنمایی های 
وی که اعتقاد داشت حرفه آهنگری نیاز به قدرت بدنی باالیی دارد، به کار با چوب ترغیب شده و کار 

خود را شروع نمودم. 
 در میان طرح های شما کیف های چوبی زنانه ای مشاهده کردم که منحصر به فرد بود. لطفاً در این 
مورد توضیحاتی ارائه بفرمایید؟  همیشه دوست داشتم استفاده از چوب به جای وسایل تزیینی صرف، 
در زندگی روزمره مردم استفاده بیشتری داشته باشد   وقتی که چوب را لمس می کنیم ،حس خوبی به 
انسان دست می دهد و سعی داشتم این حس خوب با کاربردی شدن وسایل چوبی در زندگی  مردم 
دائمی باشد. اما متاسفانه در شهر سیرجان استقبال چندانی از این طرح انجام نگرفت و تقریبا  تمامی 

سفارشات ما مربوط به شهر تهران می باشد
 برای شروع به کار با چه مشکالتی مواجه بودید؟ اصلی ترین مشکل نبود بودجه بود که بنده  بدون 
هیچ پشتوانه شروع به کار کردم و با وام گرفتن از بانک و اشخاص دیگر،  موفق به خرید یک سری از 
دستگاه ها شدم .تنها حمایتی که از بنده در شروع این حرفه انجام شد، حمایت های معنوی خانواده و 

بعضی از ارگانهای دولتی از جمله شرکت گل گهر  بود
 چند نفر در این کارگاه مشغول به کار می باشند؟ از روزی  که شروع به کار کردم، همیشه دو نفر به 

صورت متغیر مشغول به کار بودند. 
 تهیه مواد اولیه به چه صورت است؟ در ایران ،چوب های جنگلی برای یکسری  از کارهای خاص 
از  بخواهیم  اگر  و  ندارد  را  الزم  ،کارایی  بزرگ  کارهای  برای  این چوب ها  نوع  که  می شوند  استفاده 
چوب های داخلی استفاده کنیم باید درختان را قطع کرد که این کار غیراخالقی است. بنده به هیچ 
عنوان از چوب درختانی که غیر مجاز قطع شده اند استفاده نمی کنم بلکه چوب هایی مورد استفاده قرار 
می گیرد که متعلق به جنگل های صنعتی هستند و مخصوصاً جهت نجاری پرورش داده می شوند. اما 

متاسفانه قیمت این نوع چوب ها هر روزه در حال افزایش است.
 در پایان اگر صحبتی مانده بفرمایید؟ خانم های سیرجانی استقالل کمی از این هنر و حرفه دارند و 
حتی طرح آموزش رایگان هم، آنها را ترغیب به آموختن این حرفه نکرد قصد بنده ترویج رایگان هنر 

چوب  و اشتغالزایی برای بانوان شهرم بود که متاسفانه با استقبال روبرو نگردید

نقش اشتغال زنان در توسعه

بیکاری زنان تحصیلکرده در استان
      سحر لشکری

جمعیت
خارج از 
سن کار 

خارج از 
نیروی کار 

بیکار

تمام وقتپاره وقت

شاغل

نیروی کار 

درسن 
کاری 
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در گفتگو با وجیهه دولت آبادی، اولین نجار موفق در سیرجان مطرح شد

  هدفم، اشتغالزایی برای بانوان شهرم است

صفحه  4 و5  عکس: سید محسن فروزنده
؟
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23 شهریور1401 اطالع رسانی6

صفحه 3
؟

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

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

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل )سبک و سنگین(  شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل )سبک و سنگین( شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیـره 

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

روز شنبــه مورخ 1401/07/09 ساعت 9:30 صبح در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواسـت 

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

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- سجاد آژمـون 2- محمدرضا  آئیـن 3- احمد اسماعیلـی 4- رضا  جانی پـور 5- امیر  شریفـی 6- علی  شکـاری

7- مرتضی شیبانـی  8- حسن کافـی 9- حمید  محمدپـور
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- صادق ابوالقاسمـی 2- علی شریفـی 3- حمید طالبی نیـا

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 رستوران و تاالر داران شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف رستوران و تاالرداران شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیـره و بازرس 
صنف مذکور برای  انتخاب پنج  نفر عضو اصلی و دو  نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل

روز سه شنبه مورخ 1401/07/12 ساعت 9:30 صبح در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

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

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محمدرضا اسفندیارپـور 2- ملیحه رستگـاری 3- ایمان رضوانی پـور 4- سجاد  زیدآبـادی 5- مجیر زینلی 6- مهدی ستوده نیا 
7- مجید صالحـی 8- حمزه عرفانی 9- فاطمه فیروزآبادی 10- علیرضا کوچکعلی پور 11- مسعود محمدی  12- معین محمودآبادی

13- حسین نجاتـی 14- رضا  وثـوق
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- احسان  محمد زمانـی 2- هادی منگلـی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 آرایشگــران زنانـــه شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف آرایشگران زنانه شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس صنف 
مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل 

روز یک شنبه مورخ 1401/07/10 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

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

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- مهدیه اسالم کیـش  2- نجمه امجـدی  3- زهرا حسینی نـژاد  4- زهره حسینی رابـری  5- اسری خاتونـی 6- فریبا صفورایـی

7- ناهید قاسمـی  8- ملیحه کاظمـی 9- فاطمه کریمـی  10- مهتاب ندیمـی  

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- سمیه آشناگـر 2- محبوبه اسفندیارپـور 3- نادیا امجـدی 4- زهرا  ایران نـژاد

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 کتاب فروشان، لوازم التحریر و لوازم مهندسی شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف کتاب فروشان، لوازم التحریر و لوازم مهندسی شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره 

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

روز دو شنبه مورخ 1401/07/11 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

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

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- حامد ارجمنـدی  2- سعید  باقـرزاده  3- اعظم  خوشبخـت  4- زهره  دهشیـری  5- غالمرضا شعشعـی 6- حسین عبادی نیـا

7- احمد  عبدالهـی  8- مجتبی فرهـادی  9- مجید محسنـی  10- مهدی محمـدی   11- علیرضا نجمی نـوری

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- طیبه پورعلـی 2- حسین پورفریدونـی 3- محمدجواد علیـزاده

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان
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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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
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 2001090657000002  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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و موزائیک گرانیتی- )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020403-4020401 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری و موزائیک فرش از نوع گرانیتی بلــوار ولی عصــر نجف شهـر

به شماره 2001090657000001  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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
آسفالت معابر - )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401 
تهیه ، حمل و پخش قیر mc2  و تهیه، حمل و، پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر0-19

به شماره 2001090657000003  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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/06/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز دوشنبه  تاریخ 1401/07/11 
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  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای 
زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه یک( 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 
شرح مختصر؛  تهیه مصالح و اجرای 

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه یک(  
2001005674000123  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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/06/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/07/11 
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  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای 
زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو( 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 
شرح مختصر؛  تهیه مصالح و اجرای 

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو(  
2001005674000122  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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/06/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/07/11 
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 سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
)شرح مختصر؛ عملیات برداشت، بارگیری و دپو 

مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه   ( 
2001005674000124  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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/06/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/07/11 
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 ( 
2001005674000120  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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مصطفی کریمی: رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر سیرجان گفت: یکی از 
مولفه های رسیدن به توسعه شهری، مشارکت و همراهی مردم در تمامی بخش ها است 
شهروندان  همکاری  و  صبوری  مدیون  سیرجان  شهرداری  و  شهر  شورای  مجموعه  که 

است.
بیان  با  اسفندیارپور  روابط عمومی شورای اسالمی شهر سیرجان، مصطفی  به گزارش 
این مطلب افزود: با پیگیری های کمیسیون عمران و هماهنگی و حمایت اعضای شورای 
فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  توسط  شهر  سطح  در  عمومی  معبر   ۲۲0 شهر، 
شهری شهرداری سیرجان آسفالت شد.وی افزود: یکی از چالش های مهم و پیش روی 
پروژه  اجرای  روند  در  تسریع  بر  نظارت  و  پیگیری  عمران،  کمیسیون  و  شهر  شورای 
فاضالب شهری است که با حفاری در سطح شهر بعضا نارضایتی و گالیه شهروندان را 

ایجاد کرده که این امر یکی از مطالبات به حق شهروندان است و شورا طی برگزاری 
جلسات و نشست های متعدد با مدیران شرکت کاریز )مجری طرح فاضالب شهری( 

ترمیم آسفالت و سرعت بخشیدن به این پروژه را در دستور کار قرار داده است.
مصطفی اسفندیارپور رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر سیرجان ضمن 
به  نسبت  شهرداری  و  شورا  مجموعه  با  شهروندان  مشارکت  و  صبوری  از  قدردانی 
اجرای طرح ها و پروژه های شهری، تصریح کرد: با توجه به فعالیت ۲ کارخانه آسفالت 
شهرداری، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سیرجان طی 10 ماه 
گذشته، ۲۲0 معبر عمومی )کوچه و خیابان( را آسفالت کرده که با این روند و سرعت 
عمل، تا پایان سالجاری شاهد آسفالت بالغ بر ۶0 معبر عمومی دیگر هم خواهیم بود.

 رییس کمیسیون عمران شورای شهر سیرجان عنوان کرد؛

قدردان صبوری مردم هستیم صفحه 2
فاضالب

رپرتاژ شورا

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

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

09135320842-09132794372

بـرگ واگذاری یک قطعه زمین 
به شماره قطعه 1680 در روستای فخرآباد 

به شماره پرونده 37-12051
به مساحت 249/85 مترمربع 
بنام فــرزاد افروزنیــا 

فرزند اسفندیار
به شماره ملی 3060030456

 مفقود گردیده  و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.  یابنده با شماره 

09913905983 تماس حاصل نماید

از تعدادی کارگـــر رفت و روب و جمع آوری زبالــــه  و 

تعدادی راننـــده دارای گواهینامه پایــه یک و پایـه دو

برای همکاری با شرکت صحت رفسنجان ) پیمانکار شهرداری سیرجان( 

دعوت به عمل می آید.

متقاضیان از تاریخ 1401/6/20 تا 1401/07/01 
 جهت انعقاد قرارداد با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

آژ - ۳۴۷8 6۳۰ ۰۹۱۳ / فاتحی-88۷8 ۰5۳ ۰۹۱۴

                 پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد   پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  دارای فعالیت مشابه و مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به 

عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/06/23 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

۱_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰6/۳۰

۲_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳_سپرده شرکت در مناقصه: ۱،8۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۴_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴۰۱/۰6/۲۷ 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

۷_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰6۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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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 ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۲:۰۰ روزشنبـه تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبـه  تاریخ     ۱۴۰۱/۰۷/۱6

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
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:   5۰۰۰  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه  گریــدر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید یک دستگاه گریدر(

به شماره ۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۱۹  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 ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۲:۰۰ روزشنبـه تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبـه  تاریخ     ۱۴۰۱/۰۷/۱6

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۴5 روز یکشنبه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
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:   5۰۰۰  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید سر چراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید سر چراغی(

به شماره ۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۲۱  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ ۱۴۰۱/۰6/۲۳ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت ۱۹:۰۰ روز پنج شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبــــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   ۰۰55  ۴۲۳۳ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

شهرداری سیرجان سال 1401 ) بــرون سپــاری(
مجتمع کشتارگاه  اجاره  عمومی)شرح مختصر؛   مزایده  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال ۱۴۰۱ » برون سپاری« ( 
5۰۰۱۰۹8۷۲۰۰۰۰۰۲  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

نظر به اینکه آقای عنایت اله چراغی پور به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تقاضای صدور سند مالکیت تصرفات 
مفروز خود تحت پالک 2 فرعی از   432 اصلی واقع در بخش 39 کرمان را 
نموده که آگهی نوبتی آن منتشر، اینک به استناد تبصره ماده 13 آیین نامه قانون 
فوق الذکر آگهی تحدید حدود بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر می گردد :
پالک  2 فرعی از 432 اصلی  آقای عنایت اله چراغی پور    ششدانگ یک قطعه 
باغ مشتمل بر ساختمان   به مساحت 20673/65متر مربع  واقع در بخش 39 
کرمان عملیات تحدید حدود ساعت 8.30 صبح روز شنبه  مورخه1401/7/23 در 
محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد ، لذا بدینوسیله به مالک و مجاورین و صاحبان 
حقوقی ارتفاقی در پالک فوق اعالم می گردد در موعد مقرر در این اگهی در محل 
وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض 
دارند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض خود را کتبًا 
به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ، دادخواست الزم در این خصوص به دادگاه صالحه تقدیم و 

گواهی آن را به اداره ارائه نمایند 
 شناسه آگهی: 1379854 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/23

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی

آقای مهرداد سالجقه برابر وکالت شماره 8407 – 1392/06/31 دفتر 149 سیرجان از خانم عشرت 

نجفی پور  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 149  سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  4898 فرعی از 6518/6501   اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام 

خانم عشرت نجفی 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: 1379858 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/23

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 



ویترین آخر

ایران  زمینی  مرزهای   - داننده  مصطفی  عصرایران؛ 
شده  منتشر  تصاویر  است.  جمعیت  از  مملو  عراق،  و 
حاوی  عراق،  شهرهای  همچنین  و  کشور  مرزهای  از 
مرج  و  هرج  بیانگر  که  است  دلخراشی  و  تلخ  صحنه های 
مدیریتی است. اربعین امسال نشان داد که فاصله شعار تا 

عمل از زمین تا آسمان است.
مرزها  کمی  تا  که  قبل  سال های  برخالف  امسال  البته 
که  می رفت  آسمان  به  ایران  در  فریاد  می شد،  شلوغ 
همکاری  اربعین  زائران  با  چرا  دولت  و  کجاست  مدیریت 
نمی کند؟ حاال زیاد خبری از اعتراض نیست اگر هم هست 
خیلی نرم و بیشتر متوجه به دولت عراق و کمبودهای این 

کشور است.
اگر این حوادث در دولت حسن روحانی اتفاق می  افتاد، 
فراموش  می شد.  بلند  آسمان  به  برخی  وااسالمای  صدای 
خاطر  به  سال ها  از  یکی  در  قاسمی  سعید  که  نکرده ایم 
برای  داشتند،  اربعین  خاطر  به  مردم  برای  که  مشکالتی 

رئیس جمهور وقت آرزوی مرگ کرد.
مداحان  از  صدایی  دیگر  مورد  دو  یکی،  جز  به  االن 
نمی شنوید. آرام گوشه ای نشسته اند و کار خود را می کنند 
و فکر می کنم اگر رئیس جمهور یک اصالح طلب بود قطعا 
االن هزار برچسب به او زده بودند و از گندم ری سخن به 

میان می آوردند.

ایران رواج  این رسم غلطی است که در سپهر سیاست 
پیدا کرده است. تا دولتی که دوستان به پا کرده اند، بدی 
رقیب  از  دولت  که  روزی  به  وای  اما  می بینیم  خوبی  را 
بیا  که  می بینم  چنان زشت  هم  را  اتفاقات  بهترین  باشد. 

و ببین.
عیوب  که  است  کسی  خوب  دوست  گفته اند،  قدیم  از   
رفیقش را ببیند و به او متذکر شود. بسیاری از جریان های 
سیاسی نه تنها زشتی ها را نبینند بلکه سعی می کنند آنها 

را بزک کنند و بگویند؛ ببینید چه کار خوبی!
کاش امکان داشت همه به منافع ملی کشور فکر کنیم. 
اگر اینگونه بود، صدای مان در برابر هر اشتباهی بلند بود 
ترجیح  کشور  مصالح  به  را  جناحی مان  و  حزبی  منافع  و 
نمی دادیم. واقعا چرا االن کسانی که در 4 سال گذشته هر 
روز قیمت نان، شیر و گوشت را چک و از گرانی ها گالیه 
می کردند، سکوت کرده اند و از دولت آقای رئیسی در مورد 

این مسائل سوال نمی کنند؟

       گوناگون

اسامی  سال ۹۸  نوشت:  روزنامه شرق 
۲۸ شرکت خاص فروشنده فیلترشکن توسط 
وزارت وقت ارتباطات به قوه قضاییه تحویل 
داده شد، اما تا امروز خبری از برخورد با آنان 
شهروندان  اطالعات  از  حفاظت  منظور  به 
نبوده است.فیلترینیگ و فیلترشکن ها به یکی 
از مباحث الینحل اینترنت ایران بدل شده 
فیلتر  را  پلتفرمی  دستگاهی،  روزی  است. 
می کند و روز دیگر ده ها و صد ها فیلترشکن 
برای استفاده از همان پلتفرم فیلتر شده در 
اتفاقی که  پیدا می کند.  ایرانیان رواج  میان 
در  ایرانیان  حضور  آن،  نتایج  از  یکی  شاید 
ناامن  نرم افزار های  از  استفاده  لیست  صدر 
تلفن همراه است. موضوع فیلترشکن ها اینبار، 
داغ  مباحث  از  یکی  به  دیگر  جهتی  از  اما 
فضای رسانه ای و مجازی تبدیل شده است، 
مساله مهاجرت یا سفر دانش بنیان یکی دیگر 

از آقازادگان ایرانی است.
بنیان  دانش  مسافرت  اول؛  پرده 

برای تولید فیلترشکن
اینبار ماجرای فیلترشکن ها با مهاجرت یا 
درست  شد.  محافل  نقل  زاده  آقا  یک  سفر 
سیزدهم  دولت  حامیان  که  شرایطی  در 
اظهارات  روی  رسانه ای  عملیات  مشغول 
ابراهیم رئیسی مبنی بر مخالفتش با مهاجرت 
بودند،  اسالمی  جمهوری  مدیران  فرزندان 
اخباری درباره مهاجرت فرزند انسیه خزعلی، 
معاون زنان رئیسی منتشر شد. معاون زنان 
دولت سیزدهم در صفحه شخصی خود در 
شبکه اجتماعی توئیتر مساله خروج فرزندش 
از ایران را تایید کرد، ولی در شرایطی گفت 
دانش  »سفر  ایران  از  فرزندش  خروج  که 
بنیان« بوده که براساس اطالعات ارائه شده از 

سوی شخص حمیدرضا رضازاده در صفحات 
در  و  دارد  سکونت  کانادا  در  او  مجازی اش، 
است.  کار  مشغول   »betternet« شرکت 
یکی از خدمات ارائه شده از سوی این شرکت، 

ارائه فیلترشکن است. 
پرده دوم؛ خودی ها فیلتر می کنند، 

خودی تر ها فیلترشکن می فروشند
صبح ششم مرداد ماه سال ۹۸ علی اصغر 
یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس سوالی 
از محمدجواد آذری جهرمی را اعالم وصول 
می کند: »علت عدم عمل به وظایف قانونی 
درباره ساماندهی فیلترشکن ها توسط وزارت 
ارتباطات«. طراح سوال، نصراهلل پژمانفر است. 
نماینده عضو جبهه پایداری مجلس. حدود 
در  جهرمی  آذری  روز،  آن  از  پس  ماه  یک 
جلسه علنی ۱۱ شهریور همان سال پارلمان 
حاضر شد و اظهاراتی را به زبان آورد که تا 
امروز یکی از مهم ترین سرنخ ها برای پیگیری 
افراد پشت پرده فروش فیلترشکن در ایران 
است: »امروز فیلترشکن در کشور به راحتی 
خرید و فروش می شود و هیچ برخوردی با این 
تجارت نشده و پشت آن کامال مشخص است، 
مگر می شود که نتوان شفاف سازی کرد که 
چه کسی پشت تجارت فیلترشکن است. این 
اظهارات از آن جهت قابل تامل است که از 
پیش و پس از آن روز، فیلترشکن هایی در 
پرداخت  درگاه  که  می شوند  فروخته  ایران 
آنان ریالی است. کاربران با ورود به سایت این 
تعدادشان هم کم نیست،  فیلترشکن ها که 
کنند  تهیه  فیلترشکن  می توانند  راحتی  به 
کنند  استفاده  سایت هایی  و  پلتفرم ها  از  و 
که به دستور قوه قضائیه یا کارگروه تعیین 
وابسته،  نهاد های  دیگر  و  مجرمانه  مصادیق 

فیلتر شده اند.
فیلترشکن  آنکه سایت های فروش  جالب 
اکثرا فیلتر نیستند. همان زمان و با افزایش 
فشار ها به وزارت ارتباطات، شنیده ها حکایت 
از تهیه لیست شرکت های فیلترشکن فروش 
توسط وزارت ارتباطات زیر نظر آذری جهرمی 

داشت.
پرده سوم؛ لیست کجاست؟

ارتباطات  وزارت  رسیده،  اخبار  براساس 
 ۲۸ لیست  روز ها  همان  جهرمی  آذری 
به  آزادانه  صورت  به  ایران  در  که  شرکتی 
تهیه  را  بودند  مشغول  فیلترشکن  فروش 
نظر  تحت  قضائیه  قوه  به  بررسی  برای  و 
بررسی ها  داد.  تحویل  رئیسی،  ابراهیم 
حاکی از آن است که این ۲۸ شرکت عمدتا 
وابستگی های خاص دارند و هرگز نمی توانند 
در زمره شرکت های مستقل و فعال در حوزه 
آزادی اینترنت قرار بگیرند. اینکه چطور این 
سیاست،  که  روز هایی  در  درست  شرکت ها 
فروش  به  بود  مسدودسازی  و  فیلترینگ 

فیلترشکن مشغول بودند، جای سوال دارد.
افزون بر این، آنچه اکنون محل سوال است، 
این است که لیست ارائه شده از سوی وزارت 
ابراهیم  کجاست؟  دوازدهم  دولت  ارتباطات 
قوه مجریه کوچ  به  قضا  از دستگاه  رئیسی 
کرد، ولی خبری از برخورد با این شرکت ها 
ارتباطات  و، چون  درباره چند  روشنگری  و 

آنان نیست.
با  فیلترشکن  دهنده  ارائه  شرکت های   
وابستگی های خاص، طبیعتا قادر به تامین 
اینترنت  و  مجازی  فضای  کاربران  امنیت 
از  خبری  معلوم،  قرار  از  اما  بود،  نخواهند 

برخورد با آنان نیست که نیست.

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

کارواش باز است !

 طرح رتبه بندی معلمان قطعاً تا پایان سال اجرا می شود
ایسنا: صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم طرح جهادی 
ارسال تجهیزات به هنرستان های البرز که روز سه شنبه ۲۲ شهریور انجام شد، 
اظهار کرد: بیش از ۱۳ یا ۱4 سال است که طرح رتبه بندی معلمان را بر سر آن ها 
می کوبند. دولت سیزدهم اراده کرده که این نظام رتبه بندی به بهترین وجه انجام 
شود. قطعا تا پایان سال معلمان به حقوق خود در این زمینه می رسند و این کار 

انجام می شود.

زوم

خودی ها فیلتر می کنند، خودی تر ها فیلترشکن می فروشند!
 ایسنا: محمد مرندی، مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین 
در گفت وگو با شبکه قطری الجزیره تاکید کرد که علیرغم فشارهای وارد شده علیه 
دولت آمریکا همچنان به رسیدن به توافق نزدیک هستیم. مرندی تاکید کرد که 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا باید تصمیماتی برای حل مسائل موجود بر سر 
راه رسیدن به توافق هسته ای اتخاذ کند. وی همچنین گفت که نگران نشست 

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیستیم.

آرش۲  پهپاد  اینکه  بیان  با  ایران  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  عصرایران: 
قابلیت های منحصر به فردی داشته و امکان بازیابی چندباره تا برخورد به هدف 
را دارد، گفت: این پهپاد مخصوص نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی است. 
امیر سرتیپ »کیومرث حیدری« شامگاه )یکشنبه( در برنامه صف اول شبکه 
خبر سیما گفت: این پهپاد را به طور مخصوص برای حیفا و تل آویو در نظر 

گرفته ایم. یعنی پرنده ای بی نظیری است که برای این کار ساخته شده است.

فکر کنید االن 
حسن روحانی رئیس جمهور بود ...

مرندی: همچنان به توافق نزدیک هستیم

فرمانده نیروی زمینی ارتش: ساخت پهپاد ویژه نابودی اسرائیل 

سازمان حج و زیارت: 11 هزار زائر اربعین گرمازده شدند
نشست  در  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس  حسینی  صادق  سید  تسنیم:   
خبری که روز )دوشنبه( در کربال برگزار شد، با بیان اینکه تا امروز ۳ میلیون 
و ۳۵0 هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند، از توجه زائران به مدیریت 
سفرابراز خرسندی کرد و در توصیه ای به زائران گفت: در ساعت گرما در مسیر 
راهپیمایی حضور نداشته باشید چرا که ۱۱ هزار نفر دچار گرمازدگی شدند که 

همه آنها درمان شدند.

ابالغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسط رهبر معظم انقالب
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقالب اسالمی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجرای بند یک اصل ۱۱0 قانون اساسی، سیاست های 
کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با 
اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ کردند. 

ایشان همچنین بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست ها تأکید کردند.

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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا »ع« (

به شماره 2001096398000003  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
جا

سیر
ی 

دار
هر

  ش
صه

ناق
د م

دی
تج

  

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/07/06 
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 دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 2 منطقه یک شهرداری سیرجان
انجام عملیات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 

تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 2 منطقه یک شهرداری سیرجان( 

2001005674000117  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 1401/06/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/07/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز شنبه  تاریخ 1401/07/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه فینیشر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید یک دستگاه فینیشــر(

به شماره 2001005674000118  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1400/36/ع

»ساخت و نصب wind Guard  بر روی  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه 
نوارنقاله انتقال گندله از کارخانه گندله سازی شماره 1 گل گهر به مجتمع جهان فوالد سیرجان « را 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 1401/07/10 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران 
مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 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 


