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 مشکالت ریز و درشت حفاری های تمام نشدنی امان مردم را بریده؛

شهـر را بـه فاضـالب کشیدیـد!
  اینکه هفته ها بگذرد و یک حفاری انجام شده به سرانجام نرسد، برای مردم چیزی جز خستگی و خشم و کالفگی به همراه نمی آورد. به ویژه برای اهالی و ساکنان منطقه ای که حفاری شده.  اینکه هفته ها بگذرد و یک حفاری انجام شده به سرانجام نرسد، برای مردم چیزی جز خستگی و خشم و کالفگی به همراه نمی آورد. به ویژه برای اهالی و ساکنان منطقه ای که حفاری شده.

    این چیزهای ساده شهری مثل سیرجان را تبدیل به محلی عذاب آور برای زندگی کرده است. مشخص هم نیست تا چند سال دیگر این شرایط ادامه داشته باشد.     این چیزهای ساده شهری مثل سیرجان را تبدیل به محلی عذاب آور برای زندگی کرده است. مشخص هم نیست تا چند سال دیگر این شرایط ادامه داشته باشد. 
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حضور جدی زنان سیرجانی
 در ادبیات 

ورود سامانه بارشی جدید
 از روز پنجشنبه 

صنایع کاهش 30 درصدی انرژی 
را در دستور کار خود قرار دهد

گل گهر به عنوان
 شرکت »پیشرو« انتخاب شد
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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 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30  روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )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 مزایــده عمومــی 

واگذاری امور مربوط به حمل اموات)داخل و خارج شهر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

)شرح مختصر؛ واگذاری امور مربوط به حمل اموات» داخل و خارج شهر« ( 
5001096398000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 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 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )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 مزایــده عمومــی اجاره دو قطعه زمین

 جهت  اجاره غرفه های آرامستان در بهشت رضا )ع(
دو  اجاره  مختصر؛  خدمات)شرح  عمومی  مزایده  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

قطعه زمین جهت اجاره غرفه های آرامستان در بهشت رضا»ع«( 
5001096398000005  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 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/11/19 
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،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000005  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 1401/11/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/11/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تـا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/11/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/11/24 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- خیابان شریعتی، میدان انقالب، شهرداری مرکزی  تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
جدول گذاری پارک ها و فضاهای سبز سطح شهر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

        )شرح مختصر؛ جدول گذاری پارک ها و فضاهای سبز سطح شهر  سیرجان( 
2001005674000211  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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شماره مزایده: 2001005674000007 

تاریخ انتشار آگهی: 1401/11/05                                                                            تاریخ بازدید: 1401/11/08 الی 1401/11/23  

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/11/13 ساعت 14:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/11/25 ساعت 10

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/11/05 الی 1401/11/24 ساعت 14:00              تاریخ اعالم به برنده: 1401/11/26 ساعت 10

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
  تعداد 19 قطعه زمین  مسکونی واقع در اراضی موصوف به ملک زاده) فاز 3(

 با قیمت پایه کارشناسی  رسمی دادگستری و از طریق مزایده 
عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

نشانی )setadiran.ir(به فروش برساند.            

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

1317025025/000/000/000

2320325023/750/000/000

3320425023/750/000/000

43205248/526/092/500/000

5324025025/000/000/000

6324125025/000/000/000

7324225025/000/000/000

8324325025/000/000/000

9324425025/000/000/000

10324525025/000/000/000

ف
ردی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 

اسناد مزایده )ودیعه( ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

11324725025/000/000/000

12346125524/225/000/000

13346222521/375/000/000

14346325023/750/000/000

15346522521/375/000/000

16346625524/225/000/000

17346725026/250/000/000

18346825026/250/000/000

19346925026/250/000/000

-----
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شماره 728
5 بهمن1401 خبر

کارشناس اداره کل هواشناسی کرمان گفت: سامانه جدید بارشی از روز پنجشنبه وارد 
استان می شود و در اکثر مناطق بارش باران و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود.

داریم،  ابر  افزایش  مناطق  برخی  ابری در  نیمه  اکنون آسمان  اینکه هم  اعالم  با  راستی 
اظهارداشت:  افزایش ابر، بارش پراکنده باران در ارتفاعات جنوب غرب، کاهش دما و ماندگاری 
و  باغداران، گلخانه داران  استان پیش بینی می شود. ویبیان کرد: کشاورزان،  هوای سرد در 

سالن های پرورشی برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی تمهیدات الزم را انجام دهند. 

ورود سامانه بارشی 
جدید به کرمان از 

روز پنجشنبه 

خبــر
دستگاه ها حق گرفتن تصاویر مدارک از مردم را ندارند دستگاه ها حق گرفتن تصاویر مدارک از مردم را ندارند 

مدیر کل ثبت احوال استان کرمان گفت: بالغ بر ۱۹۰ دستگاه اجرایی در ۲۰۰ نقطه کشور به ما وصل هستند اما همزمان مردم 
را برای تائیدیه کارت ملی یا شناسنامه به ما ارجاع می دهند و یا تصاویر مدارک هویتی را از مردم می خواهند که خالف مصوبه 
هیئت وزیران است و هیچ دستگاه اجرائی حق ندارد که تصاویر این مدارک را بخواهد قاسمی بیان داشت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۶ هزار و ۶۶۶ ابالغ حضوری شماره ملی، هزار و ۴۴۱ صدور گواهی مشخصات برای خروج از کشور و ۶ هزار و ۷۲۷ 
مشخصات هویتی خواسته شده با وجود این که مشخصات را همه دستگاه های اجرایی دارند در حالی که مردم باید از حقوق 

خود مطلع شوند.      

در پی بارش های اخیر سازه های آبخیزداری سیرجان 

به صورت کامل آبگیری شدند.
پی  در  داشت:  اظهار  میرشاهی  مهران   مهندس 
مالتی   - سنگی  و  خاکی  بندهای  اخیر  بارش های 
توابع  در  سیرجان  شهرستان  سطح  در  شده  احداث 
بخش پاریز بطور کامل آبگیری شده است. میرشاهی  
افزود: آبگیری این سازه ها تاثیر مستقیمی در کنترل 
پایه  منابع  حفاظ  آن  از  ناشی  و خطرات  حوزه  سیل 
تقویت  جهت  در  سیالب  از  وری  بهره  خاک  و  آب 

سازگاری  و  آب  منابع  تقویت  زمینی  زیر  های  سفره 
با اثرات خشکسالی را به همراه داشته است.وی افزود: 
زیرزمینی  آب های  سفره  تغذیه  یعنی  آبخیزداری 
از  بهره گیری  آبخیزداری  و  محصول  تولید  افزایش  و 
مجموعه ای گسترده از دانش و تجربه است که با یافتن 
و  خاک  فرسایش  با  رویارویی  و  پیشگیری  راه های 

سیالب های مخرب بدست می آید.
و  حفظ  یعنی  آبخیزداری  اینکه  بیان  با   ��میرشاهی 

احیاء آبخیزهای بحرانی، بهره برداری کامل از سرمایه 
کشور  اقتصادی  منابع  در  مالی  هنگفت  گذاری های 
و  مناسب  بهره برداری  گمان  بی  است،اظهارداشت: 
درست از منابع طبیعی و کشاورزی حوزه های آبخیز، 
سیل های  زیان های  کاهش  و  گیاهی  پوشش  تقویت 
افزایش  و  زیرزمینی  آب های  سفره  تغذیه  و  ویرانگر 
آبخیزداری  از  تعبیر  بهترین  می تواند  محصول  تولید 

باشد.

در پی بارش های اخیر
سازه های آبخیز داری به 

صورت کامل آبگیری شدند 

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
برای  دانشگاه  این  آمادگی  سیرجان 
بین المللی  جشنواره  اختتامیه  برگزاری 

شعر سرو را اعالم کرد.
استان های  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
امیررضا  سیرجان،  از  آنا  خبرگزاری 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  بازرگان 
کمیته های  نشست  در  سیرجان  واحد 
دومین  نمایشگاهی  و  مستندسازی 
جشنواره بین المللی شعر سرو اظهار کرد: 
دارد  کامل  آمادگی  دانشگاهی  واحد  این 
و  ویژه سیرجان  فرمانداری  با همکاری  تا 
دانشگاه  و  معدنی  و  صنعتی  شرکت های 
آزاد اسالمی استان کرمان، آیین اختتامیه 

را  سرو  شعر  بین المللی  جشنواره  دومین 
به شایستگی در سوم اسفند امسال برگزار 

کند.
اعضای حاضر در این نشست هم اندیشی، 
اختتامیه  برنامه های  فهرست  درباره 
نمایشگاه،  و  آموزشی  کارگاه های  و 
مطرح  را  خود  ایده های  و  پیشنهاد ها 
میزبان  پیشنهاد های  شد  مقرر  و  کردند 
دبیرخانه  به  اختتامیه  آیین  برگزاری 

جشنواره ارائه شود.
با  کرمان  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
امامت  هنری  فرهنگی  مؤسسه  همکاری 
آزاد اسالمی  و مهدویت، حمایت دانشگاه 
بین الملل  امور  معاونت  سیرجان،  واحد 

آزاد  دانشگاه  غیرایرانی  دانشجویان  و 
دانشگاه  دانشگاهی  واحد های  اسالمی، 
صنعتی  شرکت های  برخی  همراهی  آزاد، 
فرهنگی،  ارگان های  و  نهاد ها  معدنی،  و 
دانشگاهی،  و  رسانه ای  ادبی،  هنری، 
را  سرو  شعر  بین المللی  جشنواره  دومین 
چهارشنبه سوم اسفند ۱۴۰۱ )در آستانه 
حسین  امام  حضرت  باسعادت  میالد 
برگزار  کرمان  استان  در  علیه السالم( 

خواهد کرد.
به گزارش آنا، جشنواره  بین المللی شعر 
عمومی  و  دانشجویی  بخش  دو  در  سرو 
و  محور  )هر  رقابتی  و  مسابقه  به صورت 
می شود.  برگزار  و  داوری(  مجزا  بخش 

)در  بوده.  ملی  به صورت  فراخوان  گستره 
شعرخوانی  برای  شاعران  بین الملل  بخش 
فرآیند  و  می شوند(.اطالع رسانی  دعوت 
تارنمای  طریق  از  اثر  ارسال  و  نام  ثبت  

جشنواره به نشانی:
https://sarvfestival.kerman.

iau.ir انجام و آثار ارائه شده به جشنواره 
نباید قباًل در هیچ جشنواره ای حائز رتبه 

شده باشند.
طریق  از  را  خود  آثار  می توانند  شاعران 

وب سایت جشنواره به نشانی
 sarvfestival.kerman.iau.ir

تا بیستم بهمن  ۱۴۰۱ ارسال کنند.
فعال کردن ظرفیت کنشگران فرهنگی و 

سه  در  شاعران  و  هنرمندان  به ویژه  ادبی 
بین الملل،  و  حرفه ای  دانشجویی،  سطح: 
دانشجویی  شعر  ظرفیت های  به  توجه 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، 
جامعه،  به  آنها  ادبی  استعداد های  معرفی 
بهره مندی از توان و ظرفیت ادبی شاعران 
و  تولید  ایرانی،  غیر  دانشجویان  آیینی 
فرهنگ  موضوع  با  ادبی  فاخر  آثار  انتشار 
منور حسینی، ترویج مکتب سردار دل ها، 
گرامیداشت پدیدآورندگان آثار فرهنگی و 
و معارف  زمینه سیره، شخصیت  ادبی در 
جایگاه  پاسداشت  و  »ع«  حسین  امام 
معنوی سردار سلیمانی و ادبیات پایداری 

ازجمله اهداف این جشنواره است.

شهردار منطقه یک سیرجان گفت: تالش 
تعامل  و  کارکنان خدمات شهری  گسترده 
قابل  بارانی  روزهای  در  شهروندان  سازنده 
امکانات  و  تجهیزات  ارتقای  و  است  تقدیر 
در  شهروندان  به  بهتر  خدمت رسانی  برای 

این روزها ضرورت دارد.
خدمات  ارائه  روند  کرد:  اظهار  مصالیی 
مطلوب به شهروندان در روزهای بارندگی، 
آب گرفتگی  رفع  و  نامناسب  جوی  شرایط 
شهرداری  مجموعه  ذاتی  وظایف  از  معابر 

است.
وی افزود: تالش گسترده کارکنان خدمات 

در  شهروندان  سازنده  تعامل  و  شهری 
ارتقای  و  است  تقدیر  قابل  بارانی  روزهای 
خدمت رسانی  برای  امکانات  و  تجهیزات 
روزها، ضرورت  این  در  شهروندان  به  بهتر 

دارد.
سیرجان  شهرداری  یک  منطقه  شهردار 
و  بی وقفه  تالش های  از  قدردانی  ضمن 
گسترده کارکنان خدمات شهری شهرداری 
رفع  راستای  در  شهروندان  همکاری  و 

به  مناسب  خدمات  ارائه  و  مشکالت 
خاطرنشان  بارانی،  روزهای  در  شهروندان 
و  مشکالت  بعضی  وجود  شک  بدون  کرد: 
نواقص در ارائه خدمات بهینه به شهروندان 

قابل لمس و مشهود است.
و  وقفه  بی  تالش  کرد:  تصریح  مصالیی 
مستمر کارکنان خدمات شهری شهرداری 
حس  کنار  در  سیرجان  یک  منطقه 
مدیریت  با  شهروندان  مسؤلیت پذیری 

در  مشکالت  این  تا  شد  موجب  شهری 
کمترین زمان ممکن برطرف و معابر اصلی 
شهر در روزهای بارانی پاکسازی و تردد در 

این مسیرها جریان داشته باشد.
وی تاکید کرد: پس از فرو ریختن بخش 
عباسپور  شهید  بلوار  آسفالت  از  کوچکی 
خودروهای  برای  خطرآفرینی  دلیل  به  و 
عبوری در مسیر، همکاران خدمات شهری 
به منظور رفع مشکل به محل اعزام شدند 

و مسیر در کمتر از چند ساعت بازگشایی 
شد.

شهردار منطقه یک سیرجان گفت: اطراف 
بلوار  در  نیمه کاره  ساختمان های  از  بعضی 
بارش  از  ناشی  آب زدگی  دلیل  به  چمران 
آمدن  وارد  از  منظور جلوگیری  به  و  باران 
مسدود  دیواره ها  یا  زیرزمین  به  خسارت 

شد.
درختان،  هرس  روند  افزود:  مصالیی 
رفت  و  شده  هرس  شاخه های  جمع آوری 
و روب و جمع آوری زباله ها در سطح شهر 
طبق برنامه زمانبندی در حال انجام است.

ایران،  برتر  ۱۰۰ شرکت  بندی  رتبه  همایش  در   
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برای دومین سال 
پیاپی به عنوان شرکت »پیشرو« موفق به دریافت 
تندیس شد. در این همایش که  با حضور قائم مقام 
وزارت صمت، رییس هیات عامل ایدرو و جمعی از 
مدیران عامل و مدیران مطرح کشوری در سالن 
همایش های صداوسیما برگزار شد، شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر برای دومین سال پیاپی در رتبه 
ایران  برتر  شرکت   ۱۰۰ بین  از   ۱۴۰۱ سال  بندی 

)IMI ۱۰۰( به عنوان شرکت پیشرو انتخاب شد.
گفتنی است شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل 
گهر هم به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت 
متوالی،  پنجمین سال  برای  موفق شد  گهر،  گل 
 ۵۰۰ میان  در  سریع«  رشد  نظر  از  برتر  »رتبه 

شرکت برتر بر اساس آخرین رتبه بندی سازمان 
مدیریت صنعتی را کسب کند.

شرکت  بندی  رتبه  این  در  است  ذکر  به  الزم 
میزان  نظر  از  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه 
فروش در رتبه ۳۹ و شرکت مجتمع جهان فوالد 
سیرجان در رتبه ۷۳ از بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران 

قرار گرفتند.

سیرجان میزبان اختتامیه جشنواره بین المللی شعر سرو
تقدیم الیحه بودجه ۱402 شهرداری به شورای شهر

شهردار سیرجان گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری برمبنای رقم ۱۵ 
هزار میلیارد ریال پیش بینی و تقدیم شورای اسالمی شهر شد.

و  دغدغه ها  و  مختلف  ابعاد  بررسی  با  کرد:  کریمی پوراظهار  علی اکبر 
بر  بالغ  اعتباری  با   ۱۴۰۲ سال  بودجه  الیحه  سیرجان  شهر  نیازهای 
چهارده هزار و ۹۹۴ میلیارد و ۷۸۷ میلیون ریال پیش بینی و تقدیم 
شورای اسالمی شهر برای بررسی و تصویب شد.وی افزود: این بودجه 
نسبت به امسال رشد حدود ۲۰ درصدی داشته که ۵۴ درصد آن به 
بخش  به  درصد   ۴۶ و  پروژه ها  تکمیل  اولویت  با  عمرانی  فعالیت های 
توزیع  کرد:  خاطرنشان  سیرجان  است.شهردار  یافته  اختصاص  جاری 
در  منطقه  هر  نیازهای  و  جمعیتی  تناسب  به  توجه  و  بودجه  عادالنه 

بودجه نویسی مورد توجه قرار گرفته است.

کسب رتبه ۷3 در همایش رتبه بندی ۱00 شرکت

 برتر ایران توسط جهان فوالد سیرجان

دنیای معدن: در بیست و پنجمین سال رتبه بندی شرکت های برتر 
ایران IMI-۱۰۰ شرکت جهان فوالد سیرجان با ۹ پله صعود نسبت به 
سال گذشته موفق به کسب رتبه ۷۳ در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران 
گردید. به گزارش دنیای معدن، در این همایش که با حضور قائم مقام 
وزارت صمت، رییس هیات عامل ایمیدرو و جمعی از مدیران عامل و 
برگزار شد،  مدیران مطرح کشوری در سالن همایش های صداوسیما 
۵۰۰ شرکت برتر ایران )IMI ۱۰۰( از نظر میزان فروش معرفی شدند.

ضرورت تسریع در روند راه اندازی گرمخانه بانوان و آقایان

گرمخانه  راه اندازی  ضرورت  از  سیرجان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
از  داد. خدامی پور   هوا خبر  به شدت سردی  توجه  با  آقایان  و  بانوان 
شدت  گرفتن  نظر  در  با  آقایان  و  بانوان  گرمخانه  راه اندازی  ضرورت 
سردی هوا خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شدت سرمای هوا و حفظ 
از  یکی  شده اند،  اجتماعی  معضالت  دچار  که  افرادی  منزلت  و  شأن 
بانوان و آقایان  مواردی که در دستورکار قرار دارد راه اندازی گرمخانه 
است.وی افزود: احداث ورزشگاه بانوان و تعیین تکلیف وضعیت پارک ها 

بررسی می شود.
امین صادقی، نایب رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان، نیز خاطرنشان 
کرد: روند اقدامات و فعالیت ها در حوزه فضای سبز و خدمات شهر که به 
پیمانکار محول شده است، باید توسط کارشناس رسمی دادگستری و 
مشاور فضای سبز و کشاورزی بررسی و به شورای اسالمی شهر گزارش 

داده شود.

    خبر

ارتقای تجهیزات شهری برای خدمت رسانی بهتر ضرورت دارد

در همایش رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایران؛

گل گهر به عنوان شرکت »پیشرو« انتخاب شد

صفحه 2
?

صفحه 7
?

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: 

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی



همین چند ماه پیش بود که شورانشینان به مردم ساده 
و زودباور سیرجان وعده ی سر خرمن می دادند که مردم 
صبور باشید که چند ماه دیگر طرح فاضالب تمام می شود 
و از این کند و کاری ها راحت می شوید. با اینکه مشخص 
بود این حرف ها جنبه ی اقناعی برای افکار عمومی دارد 
است.  آن  پشت  انگیزه ی  عمومی  کردن جو  آرام  قصد  و 
زیرا از طرفی مردم به شدت از این اوضاع زیر و رو شدن 
از  ها  دیگر خود شورایی  از طرف  و  شهر خسته شده اند 
این  به  که  می دانستند  هم  می دادند  وعده  وقتی  و  اول 

زودی ها از شر حفاری ها راحت نمی شویم. 
مسیرهای  حفاری  فقط  چون  نمی شویم؟!  راحت  چرا 
اصلی فاضالب تمام شده )تازه اگر واقعا تمام شده باشد( 
و هزاران هزار انشعاب هنوز قرار است در کوچه و خیابان 

به این مسیر اصلی متصل شوند. 
حفر  و  کندن  جز  ئی  معنی  اتصال شان  که  انشعاباتی 
کردن و خاک بیرون ریختن و گرد و غبار تولید کردن و 
را مدتی رها کردن و مشکل تراشی در عبور و  باز چاله 

مرور پیاده و سواره ندارد.

این واقعیتی بود که شورا قصد پنهان کردنش را از افکار 
میزان  از  مدت  یک  گذشت  با  شاید  تا  داشت  عمومی 
رفته  مردم  که  خیال  این  به  شود  کاسته  مردم  کالفگی 

رفته به این وضع عادت کنند. 
مگر  نمی کنند.  عادت  مردم  برعکس  دقیقا  آنکه  حال 
عبور  در  اخالل  و  معابر  شدن  مسدود  به  آدم  می شود 
که  چنان  می شوند.  کالفه تر  مردم  کند؟  عادت  مرور  و 
عید خیابان  نزدیک شدن شب  با  که  اند. حاال هم  شده 
ها و کوچه پس کوچه ها شلوغ تر و پرترددتر می شوند، بر 

میزان این کالفگی سیرجانی ها افزوده هم می شود.
طرح  اجرای  جلوی  بکند؟  می تواند  کار  چه  شورا  حاال 
و  دارد  را  قدرتش  نه  است.  نشدنی  بگیرد؟  ادامه  در  را 
هزینه  همه  این  از  قبل  می رسد.  نظر  به  درستی  کار  نه 
تراشی برای شهر و معادن، می بایست از آغاز شدن چنین 
دیر  خیلی  دیگر  االن  نشد.  که  شود  جلوگیری  طرحی 
شده. یک سری بحث های دیرهنگام که در شورای شهر 
می شود مثال اعضا از ترافیک تراشی و زیر و رو شدن شهر 
چاه  آیا حذف  می پرسند  یا  و  دارند  گالیه  این شدت  به 
های خانگی به فرونشست شهر در آینده دامن نمی زند یا 
اینکه هزینه ی وصل شدن به فاضالب با کیست، معادن یا 

مردم؟ این چیزها دیگر برای طرح شدن در شورای شهر 
شورای  در  نیست.  هم  شورا  این  تقصیر  است.  شده  دیر 

قبلی می بایست بررسی می شد که نشد. 
حاال این شورا چه کار کند؟ یک دروغ شیرین دیگر به 

مردم بگوید؟
نه.

 تنها کاری که مردم از نمایندگان خودشان در پارلمان 
محلی می خواهند، پیگیری شتاب در کمیت کار از سوی 
شرکت کاریز و تحویل گرفتن کیفی کار توسط شهرداری 

است.
یعنی االن شورا باید پیگیر کار شرکت پیمانکار حفاری 
و  فصل  انتخاب  که  دستورالعمل  این  با  باشد  فاضالب 
زمان  بهترین  مطالعه ی  بر  بنا  گذر  هر  در  حفاری  موعد 
یک  مثال  بربخورد.  کمتری  ترافیک  به  که  باشد  ممکن 
در  می تواند  هست  مدرسه  آن  در  که  کوچه  یا  خیابان 

فصل تابستان حفاری شود و..
سرعت کار از آن هم مهمتر است. اینکه هفته ها بگذرد 
مردم  برای  نرسد،  به سرانجام  انجام شده  و یک حفاری 
چیزی جز خستگی و خشم و کالفگی به همراه نمی آورد. 
به ویژه برای اهالی و ساکنان منطقه ای که حفاری شده.

به  عمومی همشهریان،  افکار  از  نمایندگی  به  باید  شورا 
پیمانکار پروژه فشار بیاورد که کار را زودتر جمع کند. 

کردن  جمع  زود  فقط  است.  کار  کیفیت  دیگر  موضوع 
تر  مهم  خیلی  رسیدن  اتمام  به  کیفیت  با  نیست.  مهم 
است که دوباره نیاز نباشد طرحی که اجرا شده و جمع 

شده به منطقه ای برگردد.
 این باعث تولید یاس از شرایط عمران شهری در مردم 
با  اما  رفته  و  شده  تمام  حفاری  که  چه  یعنی  می شود. 
و  مردم  و  نشده  پر  هایش  چاله  هنوز  ها  مدت  گذشت 
مسیر  یک  در  بیفتند  باید  جا  به  جا  های شان  ماشین 

ناهموار سنگالخی و سرسام بگیرند و خسارت ببینند؟!
این که نمی شود. 

بدتر از آن اینکه بارها دیده شده که یک خیابان مرمت 
شده و روکش شده و شهرداری آن را از پیمانکار تحویل 
گرفته است اما بعد دوباره دچار فرونشست شده و کانال 

پر شده و آسفالت شده فروکش کرده است؟ 
و  شده  رد  آنجا  از  فاضالب  کانال  قبلش  که  خیابانی  یا 
بعدها شهرداری آسفالتش کرده اما باز به خاطر قصوری 
در نوع حفاری، باز خیابان زیر و رو شده و هزینه ی مالی 
و زمانی روی دست شهر انداخته که شهرداری حتما باید 

خسارت بگیرد.
به  تبدیل  را  سیرجان  مثل  شهری  ساده  چیزهای  این 

محلی عذاب آور برای زندگی کرده است. 
مشخص هم نیست تا چند سال دیگر این شرایط ادامه 
اما  نیست.  هم  ای  چاره  کرد.  تحمل  باید  و  باشد  داشته 
فقط هم نباید مردم را دعوت به تحمل کرد به این بهانه 

که اجرای فاضالب به نفع شهر است. 
باید از مسووالن اجرای پروژه هم خواست دست به کار 

شوند. 
مشارکت  دیگر  پیمانکار  چند  دارند،  نیرو  مشکل  اگر 
کنند. اگر مشکل در بودجه و قیمت مصوب موادی مثل 
جبران  برای  معادن  است  بهتر  چیزهاست،  این  و  قیر 
هزینه های کسری بودجه وارد گود شوند. نمی شود که 
انداخت و بعد  با ندانم کاری به چاه و چاله  یک شهر را 

مثل براداران یوسف گذاشت و رفت!
نماینده  مدعی  زمانی  که  آقایی  این  که  عجبیم  در  ما 
مجلس شدن بود و االن در راس شرکت پیمانکار حفاری 
همین  هم  نمایندگی  برای  اش  برنامه  و  طرح  آیا  است، 

طور ا... بختکی و قضا قورتکی بود؟!

 مشکالت ریز و درشت حفاری های تمام نشدنی امان مردم را بریده؛

شهر را به فاضالب کشیدید!
      گروه شهر

  عکس  ها: سید محسن فروزنده

3
شهر

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نان گران نمی شود و محدودیتی هم برای خرید نان وجود 
ندارد. سید احسان خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره فاز دوم طرح هوشمندسازی تخصیص 
آرد، عنوان کرد: چون مسئله دسترسی مردم و طبقات ضعیف به نان اهمیت داشت، دولت در 
این باره تدبیر متفاوتی نسبت به سایر کاالهای اساسی داشت. در فاز اول بیش از ۹۸ درصد 
نانوایی های کشور به مکانیسم رصد توزیع هوشمند آرد در کشور متصل شدند. اجرای فاز اول 

طرح نشان داد بخشی از آرد یارانه ای از شبکه کشور خارج می شده است.         

نان گران 
نمی شود

شیب روند صعودی کرونا در کشور بسیار آرام استشیب روند صعودی کرونا در کشور بسیار آرام است
معاون فنی مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ضمن تشریح وضعیت کرونا در کشور، گفت: در حال حاضر 
شیب روند صعودی کرونا در کشور بسیار آرام است، اما نباید فکر کنیم که شرایط عادی است.دکتر بابک عشرتی، درباره روند 
موج هشتم کرونا در کشور، گفت: پیش از این اعالم کرده بودیم که روند افزایش موارد کرونا را در کشور خواهیم داشت که 
اتفاق افتاد. همچنین اعالم کرده بودیم که نمی توان از شدت بیماری در این موج برآوردی داشت؛ چراکه اطالعات مان در آن 
زمان زیاد نبود. در عین حال اکنون به نظر می رسد که افزایش مان مانند موج های قبلی که در مرداد یا بهمن گذشته تجربه 

کردیم، نخواهد بود. البته هنوز هم ممکن است که تعداد باال رود، اما شدت سال گذشته را نخواهد داشت.
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آقای اکرم فتحی زاده  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 

شماره 150 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک  

115 فرعی از 2112  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای  اکرم 

فتحی زاده  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 

جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 

نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس 

مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 

10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد

شناسه آگهی: 1443684 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حسین زیدآبادی برابر وکالت نامه از آقای کریم سنگ پهنی  با ارائه دو 

برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 14 سیرجان مدعی است که سند 

مالکیت 1390 سهم مشاع از 949670 سهم شش دانگ پالک  38 فرعی از 

5078  اصلی  واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای کریم سنگ پهنی )رئیسی 

فر( 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: 1444221 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید محمد نبوی یکی از ورثه سید یحیی نبوی باسفهرجانی  با ارائه 

دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت شش دانگ پالک  0 فرعی از 1021  اصلی  واقع در بخش 36  

کرمان بنام سید یحیی نبوی باسفهرجانی  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: 1444435 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

صنایع ،کاهش ۳۰ درصدی انرژی را  در دستور کار قراردهند
مجتبی ثمره، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در حاشیه بازدید از کارخانجات صنعتی سیرجان گفت؛ وفاق و همدلی مسئوالن 
شهرستان سیرجان و همکاری خوب مردم همیشه در صحنه این دیار برای گذر از پیک در تابستان سال جاری قابل تقدیر و مثال زدنی بود و اینک در فصل سرد سال و 

برای عبور از زمستانی آرام و گرم ، باز نیازمند صرفه جویی و بهینه مصرف نمودن برق توسط شهروندان محترم و فهیم می باشیم.
وی همچنین اذعان داشت : این موضوع مهم در کنار تالش شبانه روزی کارکنان خدوم شرکت توزیع نیروی برق، به ویژه پرسنل پر تالش مدیریت برق سیرجان تجربه 
ایی موفق و بی نظیر را در تابستان رقم زد و اینک با توجه به سرمای  هوا در فصل زمستان و روند افزایشی مصرف سوخت در کشور که موجب ایجاد محدودیت برای تولید 

برق در نیروگاهها شده است، همراهی همه جانبه مردم به ویژه مشترکین صنعتی و کارخانجات را می طلبد تا از خاموشی احتمالی و ناخواسته پیشگیری شود.
او در ادامه صحبت هایش گفت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده در شرکت توزیع  نیروی برق جنوب استان کرمان ، انشاهلل زمستان را بدون خاموشی پشت سر خواهیم 
گذاشت و این مهم محقق نمی شود مگر با همراهی و حمایت مردم غیور سیرجان به ویژه صاحبان صنایع و کارخانجات،البته  ماموریت شرکت توزیع برق ، تامین برق 
پایدار و مطمئن به عنوان نیاز ضروری مردم است.در پایان  مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به اتفاق مدیر روابط عمومی شرکت 
از کارخانجات شکر و فوالد بازدید به عمل آورد و همکاری صاحبان صنایع و کارخانجات را خوب و در حد قابل قبول ارزیابی نموده و تاکید کرد: صنایع می بایست کاهش 

30 درصدی انرژی مصرفی را بصورت روزانه در دستور کار خود قراردهند

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان طی بازدیدی از کارخانجات صنعتی سیرجان عنوان کرد؛

اقبل توجه شرکتهای گل گهر 
نهاداهی دولتی و مهندسین و شرکت اه

یک واحد مسکونی در به حیاط همکف، 
با پارکینگ، بِر خیابان غفاری به 
متراژ 180 متر با کلیه امکانات به 

مبلغ 2۰۰ میلیون پیش/ ماهیانه ۳ میلیون  
اجاره داده می شود.

۰ 9 1 ۳   2 4 7   1 4 1 2

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

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار

کربالیی مختار اریان ژناد
بدینوسیله ضایعه درگذشت پــدر گرانقدرتــان

          ) ابا شهید شـادروان حاج غالمحسیـن ایران نـژاد ( 
را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از 
درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای شما 

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

با تقدیم احترام؛ حاج منصور اسدی - مصطفی کهن شهری

بلـوک زنی اعتمــادسرور گرانقدر، برادر ارجمند و مداح اهل بیت
تولیدبلوک لیکا)تیغه ای(باپوکه اناربصورت قفل شونده 
درابعاد۱۰در۵۰ و ۱۵در۵۰ - بلوک ته بسته بزرگ

تحویل در محل کار شما 
کیفیت خوب - قیمت مناسب

۰ 9 ۳ ۸ ۰ 1 2 2 ۳ 7 4 -۰ 9 1 ۳ ۶ ۶ 9 ۶ 2 1 ۶

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 شیشه بُران و فروشندگان شیشه و آینه شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف شیشه بران و فروشندگان شیشه و آینه 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 چهار شنبه مورخ 14۰1/11/2۶ ساعت 1۰:۰۰ 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- میثم الهی نسب  2- حسین  امیدوار  ۳- محمد هادی  ُاورندی  4- سیدعرفان  پور احمدی  5- حجت توکلی زاده ۶- حسین جانی  پور

7- احسان زیدآبادی  ۸- مجتبی زیدآبادی  9- محسن زیدآبادی  1۰- سیدمهدی سیدحسینی   11- عبدالعلی شاهدادی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی  تکاور 2- اسمعیل زیدآبادی ۳- حسن ساالری

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 خدمات رایانـــــه شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف خدمات رایانه 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 سه شنبه مورخ 14۰1/11/25 ساعت 1۰:۰۰ 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- سیدمهدی  آتشی پور  2- امین  پورامینایی  ۳- امیر حاتمی  4- منصوره خواجو نژاد  5- سعید زیدآبادی ۶- حسین شول

7- منصور قربان زاده  ۸- مجید محمدی  9- سجاد هاشمی  1۰- امیر همایون روز

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- فرزانه زیدآبادی 2- الله زیوری ۳- سیدحامد  علوی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
آلومینیوم کاران شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف آلومینیوم کاران 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 دوشنبه مورخ 14۰1/11/24 ساعت 1۰:۰۰ 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 ابراهیم نیا  2- غالمرضا  اسدی  ۳- مرتضی   امانی  4- محمدرضا خان آقایی  5- هوشنگ رشیدی ۶- علیرضا ستوده  

7- عادل فضلی پور  ۸- علیرضا مریدی  9- رسول نادری  1۰- حمیدرضا  یاوری   

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- شهاب  خراسانی 2- محمدعلی خوشبخت ۳- جواد  صادقی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان



نشست هنرمندان موسیقی استان کرمان با موضوع تشریح اساسنامه جدید و چگونگی تغییر 
ساختار و انتخابات انجمن در محل تئاتر شهر کرمان برگزار شد. بنا به گفتۀ معاون امور هنری 
و سینمایی اداره کل ارشاد استان، برمبنای این اساسنامه، نوع انجمن موسسه فرهنگی هنری 
عام المنفعه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی با شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است که به 
صورت صنفی، تحت نظارت انجمن موسیقی ایران فعالیت خواهد کرد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان، در سخنانی بر ضرورت همگرایی و مطالبه گری جامعه هنری تاکید کرد. 

 اساسنامه و 
ساختار انجمن 
موسیقی استان 

تغییر می کند

 سال آینده نمایشگاه مجازی و حضوری کتاب حتما برگزار می شود سال آینده نمایشگاه مجازی و حضوری کتاب حتما برگزار می شود
معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت: »سال آینده حتما نمایشگاه مجازی کتاب و نمایشگاه حضوری را خواهیم داشت«. احمدوند 
افزود: »اما همزمانی برگزاری آن ها را  بررسی می کنیم که بهتر است همزمان باشد یا جدا برگزار شود«. وی نیز اظهار کرد: »در 
شورای سیاستگذاری نمایشگاه که با حضور وزیر ارشاد برگزار شد، قرار شد با مشورت هایی در شورا و صنف و بیرون، جمع بندی 
برای انتخاب مکان نمایشگاه کتاب انجام و بعد تصمیم گیری شود. هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته است. امیدواریم تا اوایل 
بهمن بتوانیم تصمیم نهایی را اعالم کنیم«.وی بیان کرد: »با توجه به اتمام ماه مبارک رمضان در اوایل اردیبهشت، ما فرصتی الزم 

داریم که نمایشگاه آماده شود. به احتمال زیاد نمایشگاه هم بین ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت برگزار شود«.
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همواره  سیرجان  در  ادبیات  حوزه ی  زنان 
سطح  در  گاه  مطرحی  و  جدی  کارهای 
کشوری و گاه در سطح استانی تولید کرده اند. 
شجاع  دخترشاه  چون  پیشینه هایی  از  اگر 
دوران  در  دزدان  پیغمبر  همسر  کرمانی  یا 
روی  آن  از  )من  معروفش  بیت  آن  و  قاجار 
قرینم(  دزدان  پیغمبر  با  السارقینم"/که  "ام 
نام  و  معاصر  دوران  به  می رسیم  بگذریم، 
حوزه ی  در  صفارزاده  طاهره  چون  کسانی 

ترجمه و شعر.
اگر ادبیات در سیرجان را به سه دوره زمانی 
از معاصر ما  تقسیم کنیم  یکی دوران پیش 
که اطالعات خاصی از آن نداریم و فقط نام 
خواجه علی  و  دزدان  پیغمبر  مثل  بزرگانی 
حسن و زادسپرم و... را می توانیم نام ببریم. 
در دوران معاصر باستانی پاریزی و صفارزاده 
از فعاالن  انقالب و  از  از ادبیات پس  اما اگر 
بخواهیم  سیرجان  شهر  خود  در  حوزه  این 
حضور  با  درخشان  دوره ی  یک  ببریم،   نام 
محمدعلی آزادیخواه و شاگردانش در داستان 
طی  شاگردانش  و  رعایی  محمود  زنده یاد  و 
دهه ی هفتاد داشتیم تا زنده یاد محمدحسن 
حاصل  که  امروز  اتفاقات  دیگر  و  مرتجا 

فرصت های متفاوتی در دهه نود است.
شاعر  عمادآبادی  ابوالفضل  باره  همین  در 
و فعال حوزه ی شعر و داستان در سیرجان 
من  که  جایی  »تا  می گوید:  سخن تازه  به 
اطالع دارم در جلسات داستان دهه هفتاد با 
مدیریت آقای آزادیخواه به همان میزان که 
داشتند  زنان هم حضور  بودند،  فعال  مردان 
افراد  فعالترین  از  امروز  یکی  نهایت  در  و 
اتفاقا  بود که  عالیشاهی  آن جلسات مرجان 
از  بازار کتاب کشور  از نظر حضور در  امروز 

موفق ترین ها است.«
هم  شعر  »جلسات  عمادآبادی:  گفته ی  به 
خانم ها  و  داشتند  را  وضعیت  همین  تقریبا 
و آقایانی که آن روزها فعالیت ادبی را شروع 
کرده بودند هنوز هم کمابیش فعال هستند.«

از  گویا مدیریت جلسات هفتگی شعر پس 
خانم  با  رعایی  زنده یاد  نابهنگام  درگذشت 
به  اشاره  با  عمادآبادی  و  بوده  احمدپور 
من  نتیجه  »در  می دهد:  ادامه  موضوع  این 
از  زنان کمرنگ تر  معتقدم که در آن دوران 

مردان نبودند.
کمی  شعر  عمومی  فضای  اگر  هم  امروز   
تشکیل  هروقت جلسه ای  اما  است  ساکت تر 

شود، سهم زنان در آن کمرنگ نیست.«
طبق گفته ی او سیرجان چهار انجمن ثبت 
ادبی  انجمن های  ثبت  سامانه ی  در  شده 

کشور دارد. 
انجمن  است.  زنان  با  انجمن  سه  مدیریت 
مادران قصه گو که در حوزه ادبیات کودک و 
نوجوان فعال است با مدیریت خانم فاطمی، 
انجمن نقد ادبی با مدیریت خانم آتشی پور و 
انجمن داستان با مدیریت خانم پاریزی ست.

برای  همین جا  تا  می کند  فکر   عمادآبادی 
اثبات این که زنان در حوزه ادبیات سیرجان 
بسیار  بلکه حضور  نیستند که هیچ  کمرنگ 

پررنگی دارند، کافی باشد.
او تاکید دارد که در سه دوره از چهار دوره 
جشنواره داستان آهن دبیر جشنواره زن بود 
و در همه ی دوره ها حتما داور زن داشتیم. 
و  اجرایی  امور  از  زیادی  بخش  اینکه  ضمن 

دبیرخانه جشنواره بر عهده زنان بود.
پیرامون  سوالی  با  را  عمادآبادی  وقتی 
اثر به  انتشار  کمرنگ بودن فعالیت پیرامون 
ویژه کتاب توسط زنان روبرو می کنم، پاسخ 
او این است: »مگر از مردان سیرجان شاهد 

نمودی مثل انتشار کتاب هستیم؟«
به گفته ی وی دلیلش این است که به طور 
بند  در  زیادی  شاعران  و  نویسندگان  کلی 
انتشار کتاب نیستند اما از زن های جدی در 
ادبیات تا جایی که او اطالع دارد، خانم فرزانه 
ایران نژاد چندین عنوان کتاب منتشر کرده 
احمدپور  عزیزه  رعایی،  شوکت  شادروان  و 
سال ها  غزل شان  کتاب  هم  خدامی  مژده  و 
پیش منتشر شده است . از دیگر زنان تاثیر 

توان  می  سیرجان  در  ادبیات  حوزه  گذار 
مهری موید محسنی، زهرا ملکی نیا، عاطفه 

صالحی می توان نام برد. 
الهام رعایی نیز تاکنون هم چند عنوان رمان 

ترجمه و منتشر کرده است.
کتاب های  تعداد  که  نماند  ناگفته  البته 
هم  و  زن  مولفان  میان  از  هم  شده  منتشر 
است که  بیشتر  برابر  مردان، صدها  میان  از 
بسیاری از این کتاب ها ارزش ادبی و هنری 
ندارند و اینجا فقط اسامی کسانی برده شد 
که در ادبیات به صورت جدی فعال هستند.

اگر زنان سیرجانی ئی که در حوزه ی فرهنگ 
استان  و  شهر  نشریات  در  ادبیات  و  هنر  و 
حضور جدی دارند را نیز  هم در نظر بگیریم 

می توان به نام های دیگری هم رسید.
سیرجان  در  ادبیات  اهل  زنان  بنابراین 
فعال  بسیار  کشور،  غالب  وضعیت  برعکس 
هستند و از مردان جا که نمانده اند و حتا چه 

بسا جلوتر و پیشروتر از مردان هم هستند.
که  می زند  حرف  مقاله ای  از  عمادآبادی 
سالها پیش سیدمهدی موسوی در وبالگش 
منتشر کرد و درباره بازماندن زنان از ادبیات 

بعد از ازدواج صحبت کرد اما به نظر می رسد 
است  داده  رخ  کمتر  اتفاق  این  در سیرجان 
صاحب  و  متاهل  اینکه  با  زیادی  زنان  زیرا 
فرزند هستند، هنوز در فضای ادبیات جدی 

فعالیت دارند.
فرهنگی  فضای  دلیلش  می کند  فکر  وی 
برای  که  شهری  است.  شهر  این  مناسب 
نشریات  جدی  صورت  به  دهه  حداقل یک 
از قدیم  در آن حضور داشتند و شهری که 
و  پاریزی  باستانی  و  بزرگانی مثل صفارزاده 

سعیدی داشته است.
ادبی  و  فرهنگی  تاریخ  شهر  این  احتماال 
را  تاریخ  این  ما  اگرچه  دارد  ارزشمندی 

بخوبی نشناسیم.
االن  »من  می گوید:  پایان  در  عمادآبادی 
هنر  در  که  می شود  سال  ده  به  نزدیک 
همه ی  با  کمابیش  و  هستم  فعال  سیرجان 
بگویم  می توانم  داشتم،  ارتباط  هنرمندان 
امروز در نقاشی، خوشنویسی، تئاتر، موسیقی 
و  فعال  و  جدی  زنان  دستی،  صنایع  هم  و 

بسیار اثرگذاری داریم.

سخن تازه کمیت و کیفیت فعالیت زنان شاعر و نویسنده در سیرجان را بررسی می کند؛

حضور جدی زنان سیرجانی در ادبیات 
       سمیرا سرچمی

به بهانۀ انتشار مجموعۀ  شعرهای جوشایی؛

دلم باران جرجری می خواهد  
محمد لطیف کار: »خبر خوب این است که به تازگی مجموعه ای از 
شعرهای عاشقانۀ شاعر گرانقدر محمدعلی جوشایی به انتخاب دکتر 
آمده  خوابم  به  کوهی  پسته  عنوان »درخت  با  رشیدی نژاد  علیرضا 
با مدیریت شاعر و پژوهشگر گرانمایه  است« توسط نشر »مسین« 
راه  کتابفروشی ها  پیشخوان  به  و  شده  منتشر  میرافضلی،  سیدعلی 

یافته است.
سال ها بود که آقای جوشایی عزیز لب فرو بسته بود و کاری منتشر 
نمی کرد. اما حاال با عزم دوباره ای که امیدوارم ادامه یابد، به انتشار 

شعرهایش روی خوش نشان داده است.
 او در این باره برایم این طور توضیح داد: »شعرهای عاشقانه ای که طی 
سال های دور و نزدیک گفتم، تقسیم به دو مجموعه شد. یکی از آن ها 
با عنوان »درخت پستۀ کوهی به خوابم آمده است« مشتمل بر ۲۰ 
غزل، ۹ غزل مثنوی، هفت نسروده، و چند شعر محاوره ای در ۱۲۴ 
نشر »مسین«  توسط  رشیدی نژاد،  علیرضا  دکتر  انتخاب  به  صفحه 

منتشر شده است.
 مجموعۀ دیگری از عاشقانه هایم هم مراحل چاپ را می گذراند. در 
فراغتی که فعال حاصل شده، مشغول آماده سازی اشعار اجتماعی و 
دیگر کارهایم هستم که اگر زنده بمانم و عمری باشد، سال آینده 

چاپ می کنم«.
سروده های جوشایی همه دل چسب و ماندگارند... نمونه ای از شعر او 
را با عنوان »از دروازة تاریک که می گذریم«، انتخاب کرده ام که در 

ادامه می خوانید:
 چه باران جرجری می خواهد دلم

اگر بدانی
بازوانم را چگونه می خواهم حلقه کنم دور گردنت

و همه جای آسمان
ابرها به هم بخورند

اگر بدانی
چقدر می خواهم با موهای تو تنها باشم

چقدر می خواهم زیر آن آبشار بور
برای شادی روح خودم هزار سال سکوت کنم

اگر بدانی
چقدر دلم گریه ای کودکانه می خواهد

اگر بدانی
چقدر می خواهم بروم پای تخته

چه قدر می خواهم بنویسم
آن ّمرد ُمرد

آن ّمرد در باران ُمرد
آن ّمرد با نامردی ُمرد

    فرهنگ

  مرحومه طاهره صفارزاده  مرحومه شوکت رعایی مرجان عالیشایی عزیزه احمد پور  مهری موید محسنی 

صفحه 3
؟

صفحه 4
؟

آقای اکرم فتحی زاده  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 

شماره 150 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک  

115 فرعی از 2112  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای  اکرم 

فتحی زاده  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 

جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 

نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس 

مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 

10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد

شناسه آگهی: 1443684 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حسین زیدآبادی برابر وکالت نامه از آقای کریم سنگ پهنی  با ارائه دو 

برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 14 سیرجان مدعی است که سند 

مالکیت 1390 سهم مشاع از 949670 سهم شش دانگ پالک  38 فرعی از 

5078  اصلی  واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای کریم سنگ پهنی )رئیسی 

فر( 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: 1444221 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سید محمد نبوی یکی از ورثه سید یحیی نبوی باسفهرجانی  با ارائه 

دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت شش دانگ پالک  0 فرعی از 1021  اصلی  واقع در بخش 36  

کرمان بنام سید یحیی نبوی باسفهرجانی  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: 1444435 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/11/05
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

صنایع ،کاهش ۳۰ درصدی انرژی را  در دستور کار قراردهند
مجتبی ثمره، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در حاشیه بازدید از کارخانجات صنعتی سیرجان گفت؛ وفاق و همدلی مسئوالن 
شهرستان سیرجان و همکاری خوب مردم همیشه در صحنه این دیار برای گذر از پیک در تابستان سال جاری قابل تقدیر و مثال زدنی بود و اینک در فصل سرد سال و 

برای عبور از زمستانی آرام و گرم ، باز نیازمند صرفه جویی و بهینه مصرف نمودن برق توسط شهروندان محترم و فهیم می باشیم.
وی همچنین اذعان داشت : این موضوع مهم در کنار تالش شبانه روزی کارکنان خدوم شرکت توزیع نیروی برق، به ویژه پرسنل پر تالش مدیریت برق سیرجان تجربه 
ایی موفق و بی نظیر را در تابستان رقم زد و اینک با توجه به سرمای  هوا در فصل زمستان و روند افزایشی مصرف سوخت در کشور که موجب ایجاد محدودیت برای تولید 

برق در نیروگاهها شده است، همراهی همه جانبه مردم به ویژه مشترکین صنعتی و کارخانجات را می طلبد تا از خاموشی احتمالی و ناخواسته پیشگیری شود.
او در ادامه صحبت هایش گفت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده در شرکت توزیع  نیروی برق جنوب استان کرمان ، انشاهلل زمستان را بدون خاموشی پشت سر خواهیم 
گذاشت و این مهم محقق نمی شود مگر با همراهی و حمایت مردم غیور سیرجان به ویژه صاحبان صنایع و کارخانجات،البته  ماموریت شرکت توزیع برق ، تامین برق 
پایدار و مطمئن به عنوان نیاز ضروری مردم است.در پایان  مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به اتفاق مدیر روابط عمومی شرکت 
از کارخانجات شکر و فوالد بازدید به عمل آورد و همکاری صاحبان صنایع و کارخانجات را خوب و در حد قابل قبول ارزیابی نموده و تاکید کرد: صنایع می بایست کاهش 

30 درصدی انرژی مصرفی را بصورت روزانه در دستور کار خود قراردهند

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان طی بازدیدی از کارخانجات صنعتی سیرجان عنوان کرد؛

اقبل توجه شرکتهای گل گهر 
نهاداهی دولتی و مهندسین و شرکت اه

یک واحد مسکونی در به حیاط همکف، 
با پارکینگ، بِر خیابان غفاری به 
متراژ 180 متر با کلیه امکانات به 

مبلغ 2۰۰ میلیون پیش/ ماهیانه ۳ میلیون  
اجاره داده می شود.

۰ 9 1 ۳   2 4 7   1 4 1 2

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

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار

کربالیی مختار اریان ژناد
بدینوسیله ضایعه درگذشت پــدر گرانقدرتــان

          ) ابا شهید شـادروان حاج غالمحسیـن ایران نـژاد ( 
را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از 
درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم رحمت الهی و برای شما 

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

با تقدیم احترام؛ حاج منصور اسدی - مصطفی کهن شهری

بلـوک زنی اعتمــادسرور گرانقدر، برادر ارجمند و مداح اهل بیت
تولیدبلوک لیکا)تیغه ای(باپوکه اناربصورت قفل شونده 
درابعاد۱۰در۵۰ و ۱۵در۵۰ - بلوک ته بسته بزرگ

تحویل در محل کار شما 
کیفیت خوب - قیمت مناسب

۰ 9 ۳ ۸ ۰ 1 2 2 ۳ 7 4 -۰ 9 1 ۳ ۶ ۶ 9 ۶ 2 1 ۶

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 شیشه بُران و فروشندگان شیشه و آینه شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف شیشه بران و فروشندگان شیشه و آینه 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 چهار شنبه مورخ 14۰1/11/2۶ ساعت 1۰:۰۰ 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- میثم الهی نسب  2- حسین  امیدوار  ۳- محمد هادی  ُاورندی  4- سیدعرفان  پور احمدی  5- حجت توکلی زاده ۶- حسین جانی  پور

7- احسان زیدآبادی  ۸- مجتبی زیدآبادی  9- محسن زیدآبادی  1۰- سیدمهدی سیدحسینی   11- عبدالعلی شاهدادی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی  تکاور 2- اسمعیل زیدآبادی ۳- حسن ساالری

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 خدمات رایانـــــه شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف خدمات رایانه 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 سه شنبه مورخ 14۰1/11/25 ساعت 1۰:۰۰ 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- سیدمهدی  آتشی پور  2- امین  پورامینایی  ۳- امیر حاتمی  4- منصوره خواجو نژاد  5- سعید زیدآبادی ۶- حسین شول

7- منصور قربان زاده  ۸- مجید محمدی  9- سجاد هاشمی  1۰- امیر همایون روز

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- فرزانه زیدآبادی 2- الله زیوری ۳- سیدحامد  علوی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
آلومینیوم کاران شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف آلومینیوم کاران 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 دوشنبه مورخ 14۰1/11/24 ساعت 1۰:۰۰ 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 ابراهیم نیا  2- غالمرضا  اسدی  ۳- مرتضی   امانی  4- محمدرضا خان آقایی  5- هوشنگ رشیدی ۶- علیرضا ستوده  

7- عادل فضلی پور  ۸- علیرضا مریدی  9- رسول نادری  1۰- حمیدرضا  یاوری   

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- شهاب  خراسانی 2- محمدعلی خوشبخت ۳- جواد  صادقی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان
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مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت: برای اولین بار در کشور مرکز نگهداری سالمندان 
دچار آلزایمر در کرمان افتتاح می شود. وحیدزاده با اشاره به اینکه برای اولین بار در کشور مرکز 
نگهداری سالمندان در کرمان افتتاح می شود، گفت: این مرکز تجهیز شده است و به زودی 
وارد فاز پذیرش خواهد شد. وی اظهارداشت: مرکز افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی برای 
دختران باالی ۱۴ سال برای اولین بار در استان با ظرفیت ۵۰ نفر نیز تجهیز شده و در آینده ای 
با توجیه اجتماعی و توسط سازمان های  نزدیک راه اندازی می شود.وی ادامه داد: این مراکز 

مردم نهاد راه اندازی و تجهیز می شوند.             

افتتاح اولین 
مرکز نگهداری 

سالمندان آلزایمر 
کشور در کرمان

توانمند سازی زنان سرپرست خانوار  رویکرد اصلی بهزیستی سیرجانتوانمند سازی زنان سرپرست خانوار  رویکرد اصلی بهزیستی سیرجان
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی سیرجان  بردستانی سرپرست این اداره اظهار نمود : افزایش و ارتقاء توانایی ها و مهارت 
های زیستی، روانی، اجتماعی و کیفیت زندگی  زنان سرپرست خانوار و  خود سرپرست در متن اصلی برنامه ریزی های اداره 
بهزیستی سیرجان است. وی با اشاره به اینکه شناسایی قابلیت ها و استعدادها، رغبت ها، خصیصه های روانشناختی، مهارت های 
فنی و حرفه ای، مسائل و مشکالت زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست ،ارتقاء سطح دانش زنان سرپرست خانوار 
تحت پوشش در زمینه شیوه های مناسب روابط اجتماعی با یکدیگر و فرزندان،فراهم آوردن زمینه های اشتغال و فعالیت مولد و 

پایدار جهت زنان  تحت حمایت ، به منظور حفظ کرامت انسانی و ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی است.

خبــر

جامعه  معضالت  از  یکي  تکدي گري  امروزه 
شناخته مي شود که آسیب هاي جبران ناپذیري 
عوامل  مهمترین  از  و  مي کند  وارد  اجتماع  به 
رشد تکدي گري: فقر مالي، نبود آموزش حقوق 
شهروندي و عدم توجه به مشاغل خانگي است.
از  همه  اما  متعددند  گرچه  گدایي  شیوه هاي 
براي  تالش  آن  و  مي کنند  تبعیت  اصل  یک 
کسب پول بیشتر است؛ »به هر طریق ممکن«.

 گاه همراه گدایان کودکان خردسال و معصومي 
اثر قرص هاي خواب  بر  را مشاهده مي کنیم که 
آور و انواع مخدر، معموالً بیحال و خواب آلوده، 
روي  بر  یا  کهنه،  و  پاره  و  کثیف  لباسهاي  با 
دراز  پیاده روها  و  خیابان ها  فرش هاي  سنگ 
کشیده اند و یا بر پشت زنان و مرداني که براي 
اتومبیل ها  بین  در  و  چهارراه ها  سر  در  گدایي 
که  کودکاني  رفته اند.  خواب  به  مي زنند،  پرسه 
بازي هاي  جاي  به  عمر  سال هاي  نخستین  در 
کودکانه، گدایي را تجربه مي کنند  این کودکان 
که  سالگي  هفت  به سن حدوداً  رسیدن  از  بعد 
سن آغاز گدایي به شیوه حرفه اي مي باشد، این 

شغل را مستقاًل ادامه داده خودکفا مي شوند.
 سیرجان که پر از گدا شده

 سر هر چهارراه که مي روي یا در هر پیاده رو 
یا ماشینت  یکي دست تکدي به سمت خودت 
دراز مي کند. تازه به این ها اضافه نکنیم کودکان 
کار را که شغل کاذبشان به خودي خود نوعي 

تکدیگري به شمار مي آید.
بي تقصیر  ماجرا  این  در  هم  مردم  گرچه 
عادت   را  گداها  که  مردم اند  این  نیستند.  
که  گداهایي  به  و  مي دهند  گدایي  و  بي عاري 
پول  خردسال  کودک  یک  با  و  هستند  سالم 

مفت و مجاني مي دهند.
یکي  بانک  عابر  کنار  در  که  گدایي  خانم 
گدایي  و  نشسته   شهر   شلوغ  خیابان هاي  از 
دست  از  که  خیابان  آن  مغازه داران  مي کند 

کودک خردسالش به ستوه آمده اند از اورژانس 
متاسفانه  ولي  مي خواهند  کمک  اجتماعي 
صحبت  خانم  آن  با  فقط  تماس  بار  چند  بعد 
مکان  همان  در  وي  همچنان  هم  باز  و  کرده 
مخل  اش  ساله  سه  کودک  و  کند  مي  گدایي 
این فرد  آسایش مغازه داران است در حالي که 
در سالمت جسمي کامل است و دنبال هیچ کار 

و حرفه اي نمي رود. 
دختري  بعدي  چهارراه  سر  و  طرف تر  آن 
با  و  مي شود  نزدیک  ماشین ها  به  و  ایستاده 
زدن انگشت به شیشه ماشین  ها از راننده ها پول 

مي خواهد. 
چهارراه بعدي پسرکي با لباس ها و کفش پاره  
دارد.  کمک  درخواست  خندان  چهره اي  با  اما 
براي  و  هستند  همراهش  دیگر  پسرک  چند 
اسفند  شده  متوقف  چراغ  پشت  خودروهاي 

نطلبیده دود مي کنند! 
که  بغل  بچه  خانم  چند  دیگر  جایي  در 
تشخیص بومي بودن و بومي نبودن شان سخت 
و  لباس  روي  از  گرچه  مي کنند  گدایي  شده 
لهجه مي شود حدس زد که  از شهرهاي دیگر 

آمده اند و ماندگار شده اند. 
که  بزرگ سیرجان  و مشکالت  این معضالت   
بهزیستي،  اداره  همچون  نهادهایی  همیاری 
نیروي  بهداشت،  مرکز  اجتماعي،  اورژانس 

انتظامي، شهرداری و... را می طلبد.
 شناسایي کودکان متکدي 

در همین راستا اداره بهزیستي سیرجان اقدام 
و  نموده  آنها  کودکان  و  متکدیان  شناسایي  به 
به همراه یک  اقدامي کودک ۴ ساله اي که  در 
زن در چهار راه مکي آباد سیرجان تکدي گري 
مداخالت  مرکز  به  قضایي  حکم  با  را  مي کرد 

اجتماعي منتقل شد.
سیرجان  بهزیستي  اداره  سرپرست  بردستاني، 
کارشناسان  مردمي  گزارشات  اساس  بر  گفت: 
اقدامات  چهارراه  این  به  مراجعه  با  بهزیستي 
تذکر  و  زندگي  محل  شناسایي  جهت  را  اولیه 

الزم به مادر این کودک 
انجام دادند.

این  مادر  گفت:  وي 
اعتیاد مي  کودک دچار 
براي  کودک  از  و  باشد 
استفاده  تکدي گري 
پس  متاسفانه  مي کرد، 
مجدد  روز  چند  از 
بر  مبني  گزارشي 

و  شد  دریافت  کودک  این  مجدد  تکدي گري 
است  کودک  همراه  که  زني  که  شد  مشاهده 
شد  مشخص  تحقیقات  از  پس  و  کرده  تغییر 
به شخص  اجاره وي  به  اقدام  این کودک  مادر 
قضایي  حکم  با  بار  این  که  است  کرده  جدید 

کودک به مرکز مداخالت اجتماعي منتقل شد.
ساله  این کودک چهار  اظهارداشت:  بردستاني 
نگهداري  مرکز  به  اجتماعي  مداخالت  مرکز  از 
سیرجان  بهزیستي  ساله   ۶ تا  سه  کودکان 
قضایي  مراجع  مراکز  و  دادستان  تا  منتقل شد 

تعیین  موضوع  این  درباره 
همچنین  و  کنند  تکلیف 
در  خواست  مردم  از 
موارد  مشاهده  صورت 
در  را  بهزیستي  مشابه 

جریان قرار دهند.
اداره بهزیستي  سرپرست 
بیان  سیرجان  شهرستان 
این  ما  پیشنهاد  کرد: 
و  منتقل  اعتیاد  ترک  کمپ  به  مادر  که  است 
انجام شود  او  خانواده  از  مددکاري  بررسي هاي 
ماه  چند  طي  مادر  شرایط  اصالح  درصورت  و 
تصمیم  که  گردد  باز  خانواده  به  فرزند  آینده 

برعهده مقام قضایي است.

سایر  با  ارتباط  البته  کرد:  تاکید  بردستاني 
بستگان مادر این کودک نیز از سوي بهزیستي 
سایر  میان  از  که  صورتي  در  و  مي شود  برقرار 
باشد  داشته  صالحیت  فردي  کودک  بستگان 
آن  تحویل  فرزند  که  دهیم  پیشنهاد  مي توانیم 

خانواده شود.
مردم به متکدیان پول ندهند

سیرجان  شهرستان  بهزیستي  اداره  سرپرست 
به  نقد  پول  مي خواهیم  مردم  از  کرد:  بیان 
تکدیگران و کودکان سر چهارراه ها ندهند چون 
طبق بررسي هاي بهزیستي هر چه بیشتر مردم 
پول به تکدي گران بدهند به همان میزان تعداد 
تکدي گري  عمل  براي  نیز  بیشتري  کودکان 
اجاره داده مي شوند و این در حالي ست که این 
پول ها در راه اعتیاد و خرید مواد مخدر هزینه 

مي شود.
وي گفت: مردم مي توانند با مشاهده کودکاني 
که بعضا سر چهارراه ها هستند به آنان به جاي 
مواد  قصه،  کتاب  آموزشي،  بسته هاي  پول، 
جمع  زیرا  بدهند  بهداشتي  و  سالم  خوراکي 
کردن این موضوع و پاک کردن مساله استفاده 
از کودکان براي تکدیگري به این راحتي نیست.

کودکان  از  بسیاري  کرد:  اشاره  بردستاني 
کشورهاي  از  و  بیگانه  اتباع  چهارراهها،  سر 
افغانستان و پاکستان هستند که در این زمینه 
اداره اتباع باید پاي کار بیاید و به وضعیت این 
هستند  اقداماتي  مدارک  فاقد  که  خانواده هاي 

هرچه سریعتر رسیدگي کند.
تماس با اورژانس اجتماعي

مشاهده  صورت  در  مردم  کرد:  تاکید  وي 
در سر چهارراه ها  تکدیگري  براي  که  کودکاني 
اجتماعي  اورژانس   ۱۲۳ شماره  با  هستند 

بهزیستي تماس بگیرند.
سیرجان  شهرستان  بهزیستي  اداره  سرپرست 
متکدیان در سطح شهر  آوري  داد: جمع  ادامه 
جزو وظایف اورژانس اجتماعي نیست و اولویت 

این مجموعه تنها کودکان خردسال است.

گزارشی پیرامون کودکان متکدی و والدین بی مسوولیت:   

تکدی گری؛ معضل بی پایان فرهنگ اجتماعی

شماره 728
5 بهمن1401

خبــرخبــر

  عکس : سید محسن فروزنده

 مردم  پول نقد به تکدی گران و کودکان سر چهارراه ها ندهند چون طبق 
بررسی های بهزیستی هر چه بیشتر مردم پول به تکدی گران بدهند به 
همان میزان تعداد کودکان بیشتری نیز برای عمل تکدی گری اجاره داده 
اعتیاد و خرید مواد  راه  پول ها در  این  این در حالیست که  و  می شوند 

مخدر هزینه می شود.

       ساره میرحسینی

صفحه 2
?

صفحه 7
?

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: 

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی



ویترین آخر

قیمت  افزایش  از  مسکن  متقاضیان  قیمت نگرانی  افزایش  از  مسکن  متقاضیان  نگرانی  بهارنیوز: بهارنیوز: 
بودجه  بر  مروری  از  است که پس  آینده موضوعی  بودجه در سال  بر  مروری  از  است که پس  آینده موضوعی  در سال 
۱۴۰۲۱۴۰۲ متوجه آن خواهیم شد چرا که در این الیحه بودجه ای  متوجه آن خواهیم شد چرا که در این الیحه بودجه ای 
برای طرح مسکن ملی و سایر طرح های مسکنی که دولت برای طرح مسکن ملی و سایر طرح های مسکنی که دولت 
سیزدهم وعده آن را داده بود، دیده نمی شود! این در حالی سیزدهم وعده آن را داده بود، دیده نمی شود! این در حالی 
برای  مختلفی  های  وعده  مسکن  حوزه  در  دولت  که  برای است  مختلفی  های  وعده  مسکن  حوزه  در  دولت  که  است 
رشد و رونق بازار مسکن ارائه داده که باعث دلگرمی بسیاری رشد و رونق بازار مسکن ارائه داده که باعث دلگرمی بسیاری 

از متقاضیان مسکن شود.از متقاضیان مسکن شود.
زمین  قطعه  یک  واگذاری  زمین   قطعه  یک  واگذاری   ۱۴۰۲۱۴۰۲ بودجه  الیحه  در  بودجه البته  الیحه  در  البته 
دارای  خانواده های  به  رایگان  صورت  به  مسکونی  واحد  دارای یا  خانواده های  به  رایگان  صورت  به  مسکونی  واحد  یا 
هم چنین  است.  شده  گنجانده  بیشتر  و  چهارقلو  هم چنین فرزندان  است.  شده  گنجانده  بیشتر  و  چهارقلو  فرزندان 
و جوانی  از خانواده  قانون حمایت  راستای  این در  از  و جوانی پیش  از خانواده  قانون حمایت  راستای  این در  از  پیش 
جمعیت، دولت به خانوار هایی که فرزند سوم و بیشتر آن ها جمعیت، دولت به خانوار هایی که فرزند سوم و بیشتر آن ها 
پس از تصویب این قانون به دنیا بیاید زمین پس از تصویب این قانون به دنیا بیاید زمین ۲۰۰۲۰۰ متری با  متری با 
این طرح، شهریور ماه  آیین نامه  واگذار می کند.  ماه نرخ دولتی  این طرح، شهریور  آیین نامه  واگذار می کند.  نرخ دولتی 
امسال به تصویب هیات وزیران رسید که تا امروز این طرح امسال به تصویب هیات وزیران رسید که تا امروز این طرح 

هنوز اجرایی نشده است.هنوز اجرایی نشده است.
در همین زمینه فرشید ایالتی کارشناس مسکن  گفت: در همین زمینه فرشید ایالتی کارشناس مسکن  گفت: 
پیدا  تخصیص  مسکن  حوزه  در  بودجه ای  پیدا   تخصیص  مسکن  حوزه  در  بودجه ای   ۱۴۰۲۱۴۰۲ بودجه  بودجه در  در 
افزایش  به  بازار  نیاز  که  شرایطی  در  هم  آن  است  افزایش نکرده  به  بازار  نیاز  که  شرایطی  در  هم  آن  است  نکرده 
به مردم  به مردم بودجه در راستای ساخت و ساز و تحویل مسکن  بودجه در راستای ساخت و ساز و تحویل مسکن 
حوزه  در  بار  این  می رسد  نظر  به  ایالتی،  گفته  حوزه است.به  در  بار  این  می رسد  نظر  به  ایالتی،  گفته  است.به 
مسکن شیطنت های سازمان برنامه و بودجه توانسته موفق مسکن شیطنت های سازمان برنامه و بودجه توانسته موفق 
پیدا  اختصاص  مسکن  بحث  برای  بودجه ای  هیچ  تا  پیدا باشد  اختصاص  مسکن  بحث  برای  بودجه ای  هیچ  تا  باشد 
عمران  کمیسیون  اعضای  امیدوار هستیم  افزود:  وی  عمران نکند.  کمیسیون  اعضای  امیدوار هستیم  افزود:  وی  نکند. 
مجلس برای این موضوع راه چاره ای پیدا کند و برای منابع مجلس برای این موضوع راه چاره ای پیدا کند و برای منابع 

بخش مسکن فکری کنند.بخش مسکن فکری کنند.
 با وجود آنکه در سال گذشته در حوزه تسهیالت مسکن  با وجود آنکه در سال گذشته در حوزه تسهیالت مسکن 
اختصاص  بسیاری  منابع  بودجه  و  برنامه  سازمان  اختصاص روستایی،  بسیاری  منابع  بودجه  و  برنامه  سازمان  روستایی، 
متقاضیان  به  لحظه  آخرین  تا  منابع  این  اما  بود،  متقاضیان داده  به  لحظه  آخرین  تا  منابع  این  اما  بود،  داده 
طرح  اجرای  کندی  و  توقف  موجب  و  نیافت  طرح اختصاص  اجرای  کندی  و  توقف  موجب  و  نیافت  اختصاص 
جهش  قانون  طبق  آنکه  به  توجه  شد.با  عمرانی  جهش پروژه های  قانون  طبق  آنکه  به  توجه  شد.با  عمرانی  پروژه های 
تولید باید بانک ها تولید باید بانک ها ۳۶۰۳۶۰ هزار میلیارد تومان در این بخش در  هزار میلیارد تومان در این بخش در 
این بخش همکاری  در  بانکی  تاکنون هیچ  اما  گرفته،  این بخش همکاری نظر  در  بانکی  تاکنون هیچ  اما  گرفته،  نظر 
روند  کندی  ساز  زمینه  خود  امر  این  و  نداشته  را  روند مناسبی  کندی  ساز  زمینه  خود  امر  این  و  نداشته  را  مناسبی 
اجرا در طرح نهضت ملی مسکن شده است.با توجه به وعده اجرا در طرح نهضت ملی مسکن شده است.با توجه به وعده 
واحد مسکونی در هر  میلیون  بر ساخت یک  واحد مسکونی در هر دولت مبنی  میلیون  بر ساخت یک  دولت مبنی 
سال، اما عدم تخصیص این بودجه و منابع مالی زمینه ساز سال، اما عدم تخصیص این بودجه و منابع مالی زمینه ساز 

کندی روند اجرای این پروژه ها شده است.کندی روند اجرای این پروژه ها شده است.

       گوناگون

عصر ایران:عصر ایران: این بانوان محترمه که  این بانوان محترمه که 
تحت عنوان پرطمطراق تحت عنوان پرطمطراق ""تاثیرگذارتاثیرگذار"" از  از 
ایران برایشان خرج کرده  ایران برایشان خرج کرده کیسه ملت  کیسه ملت 
مثبتی  تاثیرگذاری  چه  دقیقاً  مثبتی اید،  تاثیرگذاری  چه  دقیقاً  اید، 

داشته اند؟داشته اند؟
زنان  المللی  بین  کنفرانس  زنان اولین  المللی  بین  کنفرانس  اولین 
و  شد  برگزار  تهران  در  گذار  و تاثیر  شد  برگزار  تهران  در  گذار  تاثیر 
گینه،  کشورهای   زنان  از  گینه، تعدادی  کشورهای   زنان  از  تعدادی 
بورکینافاسو، سریالنکا، استرالیا، ژاپن، بورکینافاسو، سریالنکا، استرالیا، ژاپن، 
پاکستان،  تایلند،  قرقیزستان،  پاکستان، چین،  تایلند،  قرقیزستان،  چین، 
کامرون و صربستان و ... که به دعوت کامرون و صربستان و ... که به دعوت 
خانواده  و  زنان  اموز  معاون  خانواده رسمی  و  زنان  اموز  معاون  رسمی 
رییس جمهور )خانم انسیه خزعلی( به رییس جمهور )خانم انسیه خزعلی( به 
ایران آمده بودند در آن شرکت کردند.ایران آمده بودند در آن شرکت کردند.

بی هیج مقدمه دیگری چند سوال بی هیج مقدمه دیگری چند سوال 
از خانم خزعلی در این باره می پرسیم:از خانم خزعلی در این باره می پرسیم:

کشور  که  شرایطی  در  اساساً   - کشور   که  شرایطی  در  اساساً   -  ۱۱
است  اقتصادی  نامناسب  وضعیت  است در  اقتصادی  نامناسب  وضعیت  در 
)بدان حد که در همین چند روزی که )بدان حد که در همین چند روزی که 
این خانم ها در ایران تشریف داشتند، این خانم ها در ایران تشریف داشتند، 
ارزش پول ملی، حدود ارزش پول ملی، حدود ۸۸ درصد کاهش  درصد کاهش 
کنفرانس ها  این  به  نیازی  چه  کنفرانس ها یافت(  این  به  نیازی  چه  یافت( 
خرجی هاست؟  خاصه  و  همایش ها  خرجی هاست؟ و  خاصه  و  همایش ها  و 
که  را  نیاز  )معنای  نیازی؟  چه  که واقعاً  را  نیاز  )معنای  نیازی؟  چه  واقعاً 

می دانید(می دانید(
۲۲ - هر کاری باید هدف و دستاوردی  - هر کاری باید هدف و دستاوردی 
باشد  نداشته  هدف  اگر  باشد؛  باشد داشته  نداشته  هدف  اگر  باشد؛  داشته 
باشد  نتیجه  بی  اگر  و  است  باشد عبث  نتیجه  بی  اگر  و  است  عبث 
شکست خورده؛ سرکار خانم بفرمایند شکست خورده؛ سرکار خانم بفرمایند 
هدف از این کنفرانس بین المللی چه هدف از این کنفرانس بین المللی چه 
بود و چه نتایجی برای کشور داشت؟ بود و چه نتایجی برای کشور داشت؟ 

باالخره کنفرانس زنان تاثیر گذار باید باالخره کنفرانس زنان تاثیر گذار باید 
یک تاثیرگذاری مثبت و حتی کوچکی یک تاثیرگذاری مثبت و حتی کوچکی 

برای کشور داشته باشد یا نه؟برای کشور داشته باشد یا نه؟
آژانس های  مدیران  وقتی  آژانس های مثاًل  مدیران  وقتی  مثاًل 
کشوری  به  را  کشورها  کشوری گردشگری  به  را  کشورها  گردشگری 
آشنا  شان  هدف  کنند،  می  آشنا دعوت  شان  هدف  کنند،  می  دعوت 
امکانات  و  جاذبه ها  با  آنها  امکانات سازی  و  جاذبه ها  با  آنها  سازی 
گردشگری است که منتج می شود به گردشگری است که منتج می شود به 
به کشور  آنان  توسط  توریست  به کشور آوردن  آنان  توسط  توریست  آوردن 
مشترک.لطفا  درآمد  کسب  و  مشترک.لطفا میزبان  درآمد  کسب  و  میزبان 
اهداف و نتایح ملموس و عقل پسند اهداف و نتایح ملموس و عقل پسند 
بگویید و کلی گویی های نخ نما شده بگویید و کلی گویی های نخ نما شده 
و انشاگونه ای مانند آنها صدای ما را و انشاگونه ای مانند آنها صدای ما را 
درد  به  جسارتاً  شنیدند،  واسظه  درد بی  به  جسارتاً  شنیدند،  واسظه  بی 

خودتان می خورد.خودتان می خورد.
تحت  که  محترمه  بانوان  این   - تحت   که  محترمه  بانوان  این   -  ۳۳
عنوان پرطمطراق عنوان پرطمطراق ""تاثیرگذارتاثیرگذار"" از کیسه  از کیسه 
اید،  کرده  خرج  برایشان  ایران  اید، ملت  کرده  خرج  برایشان  ایران  ملت 
داشته  مثبتی  تاثیرگذاری  چه  داشته دقیقاً  مثبتی  تاثیرگذاری  چه  دقیقاً 
کار  خودشان  کشور  برای  اگر  کار اند؟  خودشان  کشور  برای  اگر  اند؟ 
مفیدی انجام داده اند، چرا ما باید از مفیدی انجام داده اند، چرا ما باید از 
آنها تجلیل کنیم؟ مگر وکیل و وصی آنها تجلیل کنیم؟ مگر وکیل و وصی 
آنها هستیم یا خرجی شان با ماست؟ آنها هستیم یا خرجی شان با ماست؟ 
اگر هم برای ما مردم ایران کار موثری اگر هم برای ما مردم ایران کار موثری 
انجام داده اند، بفرمایید کدام شان چه انجام داده اند، بفرمایید کدام شان چه 

کار اثرگذاری برای ایران کرده اند؟کار اثرگذاری برای ایران کرده اند؟
مثال آن خانم مثال آن خانم ۲۵۲۵ ساله لبنانی به نام  ساله لبنانی به نام 
""مایا صباغمایا صباغ"" که در زمینه مدلینگ کار  که در زمینه مدلینگ کار 
هم  عربی  فیلم  چند  در  و  کند  هم می  عربی  فیلم  چند  در  و  کند  می 
نقش های کوتاهی بازی کرده و البته نقش های کوتاهی بازی کرده و البته 
چند پست هم علیه اسراییل گذاشته، چند پست هم علیه اسراییل گذاشته، 

با چه مالک و معیاری زن موثر شده و با چه مالک و معیاری زن موثر شده و 
با پول ملت ایران به ایران آمده است؟ با پول ملت ایران به ایران آمده است؟ 
بازیگری اش؟  بودنش؟  بازیگری اش؟ به خاطر مدل  بودنش؟  به خاطر مدل 
یا مبارزاتش علیه اسرائیل با گذاشتن یا مبارزاتش علیه اسرائیل با گذاشتن 

چند پست در فضای مجازی؟!چند پست در فضای مجازی؟!
۴۴ - واقعاً فکر کرده اید مردم ایران  - واقعاً فکر کرده اید مردم ایران 
درباره یک بام و دو هوای شما درباره درباره یک بام و دو هوای شما درباره 
یک  از  کنند؟  می  فکر  چه  یک حجاب  از  کنند؟  می  فکر  چه  حجاب 
طرف با زنان و دختران ایرانی به خاطر طرف با زنان و دختران ایرانی به خاطر 
مهمانان  از  بهتر  گاه  حتی  مهمانان پوششی  از  بهتر  گاه  حتی  پوششی 
در  ولی  کنید  می  برخورد  در خودتان  ولی  کنید  می  برخورد  خودتان 
و  زنان  همان  جیب  از  حال  و همان  زنان  همان  جیب  از  حال  همان 
سلبریتی  فالن  برای  ایرانی  سلبریتی دختران  فالن  برای  ایرانی  دختران 
فضای مجازی لبنان که بدون حجاب فضای مجازی لبنان که بدون حجاب 
و  گردد  می  تهران  رستوران های  و در  گردد  می  تهران  رستوران های  در 
استوری می گذارد، خرج می کنید و استوری می گذارد، خرج می کنید و 
به عنوان بانوی تاثیر گذار به کنفرانس به عنوان بانوی تاثیر گذار به کنفرانس 

بین المللی تان دعوت می کنید.بین المللی تان دعوت می کنید.
پول  که  ناله هایتان  و  عجز  آن  پول نه  که  ناله هایتان  و  عجز  آن  نه 
و  بریز  این  نه  و  است  کم  بودجه  و و  بریز  این  نه  و  است  کم  بودجه  و 
را  هزینه ها  ریز  )حاضرید  را بپاش هایتان  هزینه ها  ریز  )حاضرید  بپاش هایتان 
و  مکرر  اصرار  آن  نه  ؛  کنید؟(  و اعالم  مکرر  اصرار  آن  نه  ؛  کنید؟(  اعالم 
عکس  این  نه  و  حجاب  بر  عکس مؤکدتان  این  نه  و  حجاب  بر  مؤکدتان 
با  تهران  خود  در  با گرفتن های تان  تهران  خود  در  گرفتن های تان 
زنانی که خدا بیامرز مهسا امینی از زنانی که خدا بیامرز مهسا امینی از 

بعضی هایشان پوشیده تر بود.بعضی هایشان پوشیده تر بود.
خانم انسیه خزعلی!خانم انسیه خزعلی!

شما  توضیحات  منتظر  شما مردم  توضیحات  منتظر  مردم 
منزل  در  زنانه  دورهمی  منزل هستند؛  در  زنانه  دورهمی  هستند؛ 
پاسخ  باید  اید!  نگرفته  که  پاسخ شخصی  باید  اید!  نگرفته  که  شخصی 

دهید.دهید.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی
دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی

ویراستار:ساراسرمد
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

گلدانی برای تیربرق! 

سخنگوی دولت: اکثر شاخص های اقتصادی رو به بهبود است!
ایسنا:ایسنا: علی بهادری جهرمی با حضور در برنامه زنده »صف اول« شبکه خبر  علی بهادری جهرمی با حضور در برنامه زنده »صف اول« شبکه خبر 
گفت: اکثر شاخص های اقتصادی ما رو به بهبود است اما بهبودی که در سر سفره گفت: اکثر شاخص های اقتصادی ما رو به بهبود است اما بهبودی که در سر سفره 
مردم احساس شود، طبیعتاً زمان میبرد و اوضاع مانند بیمار درحال درمان است. مردم احساس شود، طبیعتاً زمان میبرد و اوضاع مانند بیمار درحال درمان است. 
سخنگوی دولت همچنین در مورد مهمترین دستاوردهای دولت در سه ماه اخیر سخنگوی دولت همچنین در مورد مهمترین دستاوردهای دولت در سه ماه اخیر 
گفت: کارهای بزرگ و زیادی در این مدت انجام شده که به دلیل برخی اتفاقات گفت: کارهای بزرگ و زیادی در این مدت انجام شده که به دلیل برخی اتفاقات 

اخیر کمتر دیده شده است.اخیر کمتر دیده شده است.

سفر امیرعبداللهیان به ازبکستان 
فارس:فارس: حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران بامداد دیروز  حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران بامداد دیروز 
)سه شنبه( چهارم بهمن ماه به منظور شرکت در بیست و ششمین نشست وزرای امور )سه شنبه( چهارم بهمن ماه به منظور شرکت در بیست و ششمین نشست وزرای امور 
خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو وارد تاشکند پایتخت ازبکستان خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو وارد تاشکند پایتخت ازبکستان 
شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت. امیرعبداللهیان ضمن شرکت در شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت. امیرعبداللهیان ضمن شرکت در 
نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو و تشریح مواضع جمهوری اسالمی نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو و تشریح مواضع جمهوری اسالمی 

ایران با تعدادی از مقامات حاضر در این نشست نیز دیدار و گفت وگو خواهد کرد.ایران با تعدادی از مقامات حاضر در این نشست نیز دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

زوم

4 سؤال از خانم خزعلی درباره کنفرانس بین المللی زنان تأثیر گذار

دورهمی زنانه که در منزل شخصی نگرفته اید؛ پاسخ دهید صبح تازه:صبح تازه: در جدیدترین شرایط ثبت نام خودرو امکان ثبت نام برای متقاضیان  در جدیدترین شرایط ثبت نام خودرو امکان ثبت نام برای متقاضیان 
دارای پالک فعال انتظامی )نصب بر روی خودرو( میسر نمی باشد. همچنین تنها دارای پالک فعال انتظامی )نصب بر روی خودرو( میسر نمی باشد. همچنین تنها 
افرادی می توانند در فروش خودرو توسط خودروسازان شرکت کنند که وجه خودرو افرادی می توانند در فروش خودرو توسط خودروسازان شرکت کنند که وجه خودرو 
بانک مسدود می شود.  از طریق  بانک مسدود می شود. در حساب های شان موجود است و مبلغ خودرو  از طریق  در حساب های شان موجود است و مبلغ خودرو 
البته مبلغ وجه بلوکه شده در حساب متقاضیانی که حایز شرایط ثبت نام در این البته مبلغ وجه بلوکه شده در حساب متقاضیانی که حایز شرایط ثبت نام در این 

بخشنامه نبوده بعد از اجرای طرح از مسدودی خارج خواهد شد.بخشنامه نبوده بعد از اجرای طرح از مسدودی خارج خواهد شد.

نهضت ملی مسکن
 و خزانه خالی دولت

شرایط جدید خریداران خودرو در بورس کاال

روسیه: جهان به خطر جنگ جهانی سوم نزدیک شده است
 فارس: فارس: »دیمیتری مدودف« معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت: »جهان به  »دیمیتری مدودف« معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت: »جهان به 
خطر جنگ جهانی سوم به دلیل خصومت ها علیه فدراسیون روسیه، نزدیک شده خطر جنگ جهانی سوم به دلیل خصومت ها علیه فدراسیون روسیه، نزدیک شده 
است«. مدودوف گفت که همکاری با سازمان هایی نظیر آسه آن، بریکس و اتحادیه است«. مدودوف گفت که همکاری با سازمان هایی نظیر آسه آن، بریکس و اتحادیه 
آفریقا، ائتالفی را ایجاد کرده که از جهان چند قطبی حمایت خواهد کرد. وی آفریقا، ائتالفی را ایجاد کرده که از جهان چند قطبی حمایت خواهد کرد. وی 
همچنین تاکید کرد که روسیه برای جلوگیری از یک فاجعه اتمی و جنگ جهانی همچنین تاکید کرد که روسیه برای جلوگیری از یک فاجعه اتمی و جنگ جهانی 

سوم هر کاری انجام خواهد داد.سوم هر کاری انجام خواهد داد.

بورل: برجام نمرده اما پیشرفتی هم نکرده
آفتاب نیوز:آفتاب نیوز: مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به سووالی مبنی  مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به سووالی مبنی 
بر اینکه آیا به نظر او هنوز امکان از سرگیری اجرای توافق هسته ای ایران وجود بر اینکه آیا به نظر او هنوز امکان از سرگیری اجرای توافق هسته ای ایران وجود 
دارد گفت که مذاکرات در یک وضعیت انتظار به سر می برد. گفتگو ها به تعبیر دارد گفت که مذاکرات در یک وضعیت انتظار به سر می برد. گفتگو ها به تعبیر 
او »نمرده«، اما پیشرفتی هم صورت نگرفته است. جوسپ بورل این مطلب را او »نمرده«، اما پیشرفتی هم صورت نگرفته است. جوسپ بورل این مطلب را 
دوشنبه شب در نشست با حضور نمایندگان رسانه ها در بروکسل، پس از اجالس دوشنبه شب در نشست با حضور نمایندگان رسانه ها در بروکسل، پس از اجالس 

شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا مطرح کرد.شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا مطرح کرد.

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
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 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 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30  روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )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 مزایــده عمومــی 

واگذاری امور مربوط به حمل اموات)داخل و خارج شهر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

)شرح مختصر؛ واگذاری امور مربوط به حمل اموات» داخل و خارج شهر« ( 
5001096398000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 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 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )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 مزایــده عمومــی اجاره دو قطعه زمین

 جهت  اجاره غرفه های آرامستان در بهشت رضا )ع(
دو  اجاره  مختصر؛  خدمات)شرح  عمومی  مزایده  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

قطعه زمین جهت اجاره غرفه های آرامستان در بهشت رضا»ع«( 
5001096398000005  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 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/11/19 
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،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000005  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 1401/11/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/11/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تـا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/11/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/11/24 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- خیابان شریعتی، میدان انقالب، شهرداری مرکزی  تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
جدول گذاری پارک ها و فضاهای سبز سطح شهر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

        )شرح مختصر؛ جدول گذاری پارک ها و فضاهای سبز سطح شهر  سیرجان( 
2001005674000211  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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شماره مزایده: 2001005674000007 

تاریخ انتشار آگهی: 1401/11/05                                                                            تاریخ بازدید: 1401/11/08 الی 1401/11/23  

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/11/13 ساعت 14:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/11/25 ساعت 10

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/11/05 الی 1401/11/24 ساعت 14:00              تاریخ اعالم به برنده: 1401/11/26 ساعت 10

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
  تعداد 19 قطعه زمین  مسکونی واقع در اراضی موصوف به ملک زاده) فاز 3(

 با قیمت پایه کارشناسی  رسمی دادگستری و از طریق مزایده 
عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

نشانی )setadiran.ir(به فروش برساند.            

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

1317025025/000/000/000

2320325023/750/000/000

3320425023/750/000/000

43205248/526/092/500/000

5324025025/000/000/000

6324125025/000/000/000

7324225025/000/000/000

8324325025/000/000/000

9324425025/000/000/000

10324525025/000/000/000

ف
ردی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 

اسناد مزایده )ودیعه( ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

11324725025/000/000/000

12346125524/225/000/000

13346222521/375/000/000

14346325023/750/000/000

15346522521/375/000/000

16346625524/225/000/000

17346725026/250/000/000

18346825026/250/000/000

19346925026/250/000/000

-----

ف
ردی


