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سیرجان پایانه  سگ های بالصاحب!
      پیمانکار فعلی: پیمانکار جدید تشکل زیست محیطی ندارد و شرکتش در مناقصه قانونی نبوده است.

      مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری سیرجان: در کل شهرستان هیچ انجمن  حمایت از حیوانات دارای مجوزی وجود ندارد.  
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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 1401/04/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصهتا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/05/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/03 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 1 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و 

اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 1  ( 
2001005674000044  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
ـا

رج
 سی

ری
ردا

هـ
  ش

ـه
قص

منا
  

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/04/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصهتا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/05/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:40 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/03 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 2 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و 

اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 2  ( 
2001005674000043  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهــي مناقصــه عمومــي
 شمــاره 1401/18/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد؛
 » خدمات طراحی مهندسي، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور مربوط به ساختمان 
خط چهار تولید کنسانتره« مجتمع خود را بصورت توأم )EPC( از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد 
شرايط و دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار نمايد. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور 

را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/05/15 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع 
مورخ  يکشنبه  روز  مناقصه  موضوع  اجراي  محل  از  بازديد  باشد. ضمناً  مي  تهران  مركزی  دفتر  دبیرخانه  يا  و 
1401/05/02 مقرر شده است و حضور در آن الزامی می باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت 
در مناقصه بايستی عیناً مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتـي گل گهر در 

قبول يا رد هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي فراخـوان شمـاره  1401/01/ف
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانكاران جهت دعوت به مناقصه با موضوع: 

 )NSX(تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبكه و فایروال مجازی
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به شناسايی، ارزيابي كیفي و انتخاب پیمانکاران 
واجد شرايط و دارای گواهینامه شورای عالی انفورماتیك با رتبه حداقل 3 در رشته های مرتبط )تولید و ارايه 
رايانه های غیر Main Frame يا شبکه داده های رايانه ای و مخابراتی( به منظور دعوت به شركت در مناقصه با 
موضوع تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبکه و فایروال مجازی)NSX( ، با شرايط مندرج در اسناد 

پیوست فراخوان اقدام نمايد.
 لذا واجدين شرايط می توانند به وبسايت اين شركت به نشانی www.geg.ir  بخش مناقصه و مزايده مراجعه و 
نسبت به دريافت، مطالعه و تکمیل فرم های ارزيابی كیفی و مدارک و فرم های درخواستی همراه با مستندات الزم 
اقدام و حداكثر تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1401/05/02 پاكات پیشنهادی خود را در محــل دفتركمیسیون 
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و يا رد 

هريك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 



سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم و عرض ادب.ممنون از بابت اینکه مشکالت مردم رو مطرح میکنید.متاسفانه با این سرعت کم 
اینترنت تو منطقه نجف شهر،و خرابی همیشگی سیم های تلفن مخابرات این منطقه،هیچ کس پیگیر 
این موضوع نمیباشد هر چه هم به مخابرات مرکزی مراجعه میکنیم میگن نجف شهر پیمانکار جدا 
دارد که الحمداهلل به لطف نداشتن یه بازرس درست و حسابی توی مخابرات مرکزی مخابرات این 
منطقه یک روز در سال باز نمیباشد.یه بنر زدن روی در که اونم یکبار در دسترس نیست و یه بار 
مشغول فعالیت هست. نمیشه که یه بنر جایگزین پاسخگویی حضوری به مردم شود. لطفا یه نیرو 
اضافه کنین که توی دفتر جوابگوی مردم باشه   #انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن

سخِن همشهریان؛ 
االن حدودچندوقت میشه ماشین شهرداری زباله های 
ما را به موقع نمیبره ماشب که میذاریم بیرون سر ساعت 
مشخص صبح باکمال تاسف گربه ها و مخصوصا سگها 
پالستیکهای زباله روپاره میکنن و آشغال ها را پراکنده 

میکنن   
شماره 701 #انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن
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پیمانکار  فیروزآبادی  امیر  اسالملو:  الدین  حسام 
عقیم سازی  برای  سیرجان  شهرداری  قرارداد  طرف 
سگ های بالصاحب، با حضور در سخن تازه نسبت به 
عملکرد اخیر شهرداری سیرجان در این زمینه انتقاداتی 
را مطرح کرد. وی با اشاره به دستورالعمل وزارت کشور 
و مواد قانونی، مناقصه اخیر برگزار شده برای ساماندهی 
قانونی  ایراد   دارای  را  ولگرد  عقیم سازی سگ های  و 
دانست و گفت: طبق ماده 9 دستورالعمل وزارت کشور 
باید هرگونه عملیات کنترل جمعیت سگ های ولگرد 
به بخش خصوصی و تشکل های زیست محیطی مردمی 
مناقصه، شخص  اخیر  برنده  که  درحالی  واگذار شود. 

است و تشکل ندارد.
فقط  مناقصه  جدید  برنده  گوید:   می  فیروزآبادی 
دامپزشک است و تجربه ی خاصی در حیطه ساماندهی 
سگ ها ندارد و به نظر می رسد قیمت پایین تری که برای 
برنده شدن مناقصه ارائه داده با واقعیت هزینه های جاری 

تهیه خوراک و عقیم سازی و... سازگار نباشد.
شرکت  مدیرعامل  عنوان  به  همچنین  فیروزآبادی 
درهای  کردن  قفل  به  نسبت  سیرجان  مهام  خدمات 
پناهگاه توسط شهرداری نیز انتقاد کرد زیرا به گفته ی او 
هنوز قراردادش به عنوان پیمانکار به اتمام نرسیده است.
اما حمید الهیان مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری سیرجان در 
باره گفت: در  به پرسش سخن تازه در همین  واکنش 
کل شهرستان هیچ انجمن  حمایت از حیوانات دارای 

مجوزی وجود ندارد.

این کمپ  راه اندازی  از روند گذشته،  انتقاد  با  الهیان 
که  شرایطی  -در  سیرجان  در  را  از سگ ها  نگهداری 
و  غیرعاقالنه   ندارند-  کمپی  چنین  مجاور  شهرهای 
سیرجان  شده  موجب  که  دانست  احساساتی  کاری 
میزبان سگ های ولگرد شهرهای دیگر استان شود و 
توازن و چرخه زیست جانوری در سیرجان به هم بخورد 
و در این حیوان دوستی جا برای زندگی دیگر حیوانات 

هرم غذایی جانوری تنگ شود. 
وی همچنین با ذکر رقم 450 میلیون تومانی در ماه 
که تاکنون شهرداری سیرجان برای ساماندهی سگ های 
ولگرد خرج کرده است، گفت:  بهتر نبود برای شهری که 
پر از متکدی و معتاد متجاهر شده، با این پول بیت المال 
گرمخانه ساخته می شد یا به شرایط عمرانی و فضای 

سبز شهری رسیدگی می شد؟
الهیان به قیمت ارائه شده توسط پیمانکار جدید اشاره 
قیمت  که  کنید  قضاوت  خودتان  شما  گفت:  و  کرد 
پیمانکار برنده از قیمت دو سال پیش پیمانکار فعلی 
هم کمتر است و دلیلش این است که ما مستقیم با 
یک دامپرشک قرارداد بسته ایم و این وسط شرکت های 

واسطه حذف شده اند.
و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
فراورده های کشاورزی شهرداری سیرجان همچنین به 
پایین بودن تعداد  عقیم سازی و شرایط سابق کمپ 
که  درحالی  کرد  انتقاد  تجهیزات  و  بهداشتی  نظر  از 
کمپ  برای  را  برق  مثل  تجهیزاتی  وجود  فیروزآبادی 

خارج از قرارداد پیمانکارعقیم سازی بوده است.

با  همراه  سیرجان  محالت  جشنواره  سومین 
کثیری  با حضور جمع  و  متنوع  و  برنامه های شاد 
از هنرمندان سیرجانی توسط اداره فرهنگ و ارشاد 
مناسبت  به  گل گهر،  شرکت  حمایت  با  و  اسالمی 
 ۱0 مدت  به  تیرماه   ۲۱ از  امامت،  و  والیت  دهه 

با شعار هر شب یک محله برگزار می شود.  شب، 
اولین شب این جشنواره، فردا شب ۲۱ تیرماه ساعت 
 ۲0 در پارک شهرک مسکن های مهر برگزار می شود.

برنامه شب های بعدی جشنواره متعاقبا اطالع رسانی 
خواهد شد. از عموم شهروندان و ساکنین محالت 

می آید. عمل  به  دعوت  حضور  جهت   مختلف 
گفتنی ست جشنواره محالت سیرجان در دو دوره 
همراه  پرشور همشهریان  استقبال  با  گذشته خود 

بوده است. 

انتقاددوسویهپیمانکاروکارفرماازروندسابقساماندهیسگها

سیرجان پایانه  سگ های بالصاحب!

توسطادارهفرهنگوارشاداسالمیسیرجانوباحمایتگلگهر؛

سومین جشنواره محالت سیرجان آغاز  شد 

 مدارس با وجود پیک جدید کرونا نباید تعطیل شوند

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس   
با  باشیم که  بلد  باید  بیماری های ویروسی  بهداشت گفت: »برای 
نیازمند  ما  و  کنیم  زندگی  کرونا  با  دستورالعمل ها چگونه  رعایت 
تعطیلی  هستیم.  کرونا  ویروس  با  زندگی  برای  بلندمدت  برنامۀ 

مدارس و کارهای روتین نباید انجام شود«.
نوع  یادآور هر  دوز  برای  این که  بیان  با  قادری همچنین  ابراهیم 
واکسنی را می توان تزریق کرد، یادآور شد: »حدود ۳0 تا 40 درصد 
افراد جامعه دوز بوستر را زده اند و واکسن در کاهش میزان بستری 

و فوت شدگان تاثیر مثبتی داشته است«.
را  بیماری  شدت  و  مرگ ومیر  جلوی  »واکسن ها  افزود:  وی 

می گیرند اما از ابتال به بیماری جلوگیری نمی کنند«.
و  بیماری  شدت  که  می دهد  نشان  »بررسی ها  کرد:  بیان  وی 
باید  اما  است،  اومیکرون  مانند   BA۵ جدید   سویۀ  مرگ ومیر 
مراقب بود، زیرا وقتی قسمت عمدۀ جامعه را درگیر می کند میزان 
مرگ ومیر و بستری را به علت افزایش میزان ابتال، باال خواهد برد«.

قادری ادامه داد: »در حال حاضر سطح ایمنی بدن مردم کم شده 
و از طرفی واریانت  BA۵ که به تازگی در کشور به گردش افتاده 

از سرایت پذیری باالتری برخوردار است«.
وی گفت: »برای پیشگیری از ابتال به ویروسی با این سرایت پذیری 
باید  افراد  می کند،  پیدا  گسترش  زیادی  سرعت  با  که  باال 

واکسیناسیون خود را تکمیل کنند«.
قادری اظهار کرد: »تعداد افرادی که واکسیناسیون خود را تکمیل 
نکرده اند زیاد است و اگر این افراد نسبت به تلقیح واکسن اقدام 
کنند تا مقدار زیادی خیال ما بابت افزایش سطح ایمنی بدن افراد 
در فصل پاییز راحت خواهد شد و در غیر این صورت در اواخر پاییز 

و اوایل زمستان احتمال دارد پیک جدیدی را تجربه کنیم«.
وی ادامه داد: »در فضا های سربسته و فضای باز پر ازدحام حتما 
باید ماسک زده شود و در شهر های قرمز زدن ماسک مانند گذشته 
نکرده  فرقی  هیچ  مناطق  این  در  دستورالعمل ها  و  است  اجباری 
تا  زده  ماسک  باید  داشته  عالئم  کوچک ترین  که  افرادی  است. 

دیگران و خانواده شان را مبتال و گرفتار نکنند«.
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
بهداشت گفت: »در طول هفته های گذشته موارد افزایشی مشاهده 
کرده و امیدواریم به پیک نرسیم. فعال به مرحلۀ بستری نرسیده 
است. در سطح دنیا گفته می شد که اومیکرون پایان کرونا نیست 
و االن مواردی در آی سی یو بستری هستند و درگیری ریه مشاهده 

شده است«.
وی  تب و لرز، سرفه، گلو درد و بدن درد را از عالئم سویه جدید 
بیان کرد و افزود: »افراد که به این بیماری مبتال شده باید مایعات 

خورده و استراحت کنند«.

   خبر

آرامش روانی را به شهر بازگردانید
جامعه از خبر درگیری منجر به قتل در عروسی شوکه  بود که ظهر روز 
گذشته )سه شنبه( در چهارراه موحدی نیز یک زد و خورد خونین روی 
داد! زد و خوردی که منجر به خونریزی شدید یک شهروند و بی هوش 
افتادنش در پیاده رو شده بود. دور و برش مملو از جمعیت بود و چند زن 
نیز در اطرافش شیون و زاری می کردند. ضارب متواری شده بود و موتور 

سیکلت و سبد خریدش را جا گذاشته بود. 
َمرد  سر  به  زدن  ضربه  برای  آچار  از  ضارب  َمرد  می گفتند  شاهدان 

مضروب استفاده کرده است!
اورژانس و پلیس حضور به موقعی داشتند. مضروب پس از کمک های 
وسیله ی  انتظامی،  نیروی  ماموران  و  شد  منتقل  بیمارستان  به  اولیه 
گرچه  کردند.  ضبط  استعالم،  گرفتن  برای  را  متواری  فرد  نقلیه ی 
نگاه دوربین  زیر  نزاع  این حال جریان  با  نداشت.  موتورسیکلت پالک 
چهارراه شاید بتواند کمکی به شناسایی و بازداشت ضارب بکند. هرچند 
مشخص نیست چرا اخیراًً زیر نگاه دوربین های چهارراه های شهر، علنی 
دارد اتفاقاتی می افتد که انگار متخلفان خیال شان از دوربین ها و پیگرد 

احتمالی بعدی راحت است! راستی چرا؟ 
به شرایط  نسبت  جامعه  نهفته ی  از خشم  ناشی  آن  از  بخشی  شاید 
رانندگان  نیست.  همه  این  اما  باشد  اجتماعی  معضالت  و  اقتصادی 
خودروهای لوکسی که در سیرجان آشکارا و بی باکانه تخلف می کنند، 

کجای کار مشکالت اقتصادی هستند؟ 
وگرنه چرا بارها شاهد هستیم که عده ای راننده ی جوان -که احتماال 
مخدری هم مصرف کرده اند- دقیقا در چهارراه ها با سرعت و به صورت 
دوار دستی می کشند و ویراژ می روند! کسی هم اعتراض کند، با توجه به 
واکنش بد و خشن آن رانندگان جوان، جان و اعصاب و روان خودش و 
خانواده اش را به خطر انداخته است. صحنه ای که شاید مشاهده اش برای 

هرکدام از ما دست کم یک بار اتفاق افتاده باشد.
درحالی که حتا در کشورهایی که مشروبات الکلی آزاد است، برخورد 
پلیس با پدیده ی  رانندگی هنگام مستی و ویراژ رفتن، جدی و بدون 
ممنوعیت  حتا  و  گواهینامه  ابطال  به  دادگاه  حتا  و  است  چشم پوشی 

مادام العمر راننده ی خاطی حکم می کند.
بنابراین شاید وقت آن رسیده که نیروهای خدوم انتظامی و امنیتی 
وارد  زودتر  و  بدهند  مانوری  به جامعه  روانی  آرامش  بازگرداندن  برای 
عمل شوند. مثل قضیه ی برخورد به موقع و  بجا با جوانانی که در پیست 
کرده  در جامعه  افکنی  هراس  به  اقدام  پوششی وحشتناک  با  چمران 
بودند. فقط باید کودکی در خانه داشته باشی که بدانی این طور حرکت ها 
در سطح شهر حتا بدون خسارت جانی و مالی هم تا چه میزان امنیت 

روانی خانواده ها را تحت شعاع قرار می دهد.
اگر قرار به تخلیه هیجان  های جوانی هم باشد، باید برای آن جایگاه های 
اختصاصی مثل پیست اتوموبیل رانی و ... پیش بینی کرد و جای چنین 

حرکت هایی سطح شهر نیست.

  گزاره

  عکس: سید محسن فروزنده

صفحه 2
اخبار

ثبتی  پرونده  سیرجان  شهرستان  ثبت  بایگانی  مسئول  برابرگزارش  اینکه  نظربه 
اراضی کرپوئیه شماره پالک 1585اصلی بخش 38 کرمان )یک سهم مشاع از مراد 
قاسمی نژاد رائینی (مفقود و گزارش مفقودی طی شماره 1400/11014/1789/ص 
مورخه 1400/4/06به اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان ارسال و این اداره 
درصدد تشکیل پرونده المثنی نسبت به سهام نامبرده از پالک فوق الذکر می باشد ، 
لذا چنانچه کسی مدعی انجام معامله می باشد و یا مستند و مدرکی نسبت به پرونده 
نامبرده نزد خود دارد مراتب ادعا را تا مدت زمان یک ماه از تاریخ انتشار به این مرجع 
ارائه نماید و رسید اخذ نماید در غیر این صورت پس از طی کردن تشریفات قانونی 
پرونده المثنی نسبت به میزان یک سهم مشاع از نود و شش سهم ششدانگ سهام 

آقای مراد قاسمی نژاد فرزند غالمحسین تشکیل خواهد شد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/22

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان پرونده 

بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،در خصوص ششدانگ یک باب خانه 
پالک 3فرعی از 504 اصلی واقع در دهنو سیرجان بخش 38 کرمان به مساحت 884/5 
متر مربع مورد تقاضای مریم آزادی پور قهستانی فرزند غالمحسین ، برابر رای هیات 
حل اختالف موضوع ماده 7 آئین نامه مزبور ، رای مبنی برصدور سند صادر گردیده و 
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق 
موادی به قانون ساماندهی چنانچه به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی معترض است 
می بایست ظرف 2 روز از تاریخ انتشار یا الصاق این آگهی که برای یک نوبت منتشر 
یا الصاق می گردد اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 
تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض ، دادخواست اعتراض بر ثبت را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 
ارائه نماید . چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی ، اعتراض واصل نگردد و یا پس 
از گذشت مدت یک ماه از تاریخ اعتراض ، گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
اسناد و امالک سیرجان ارائه شود ، سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد . 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/22

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9600169علیه متعهد : هوشنگ معین وزیری – متعهدله: مژگان امینیان سند ازدواج 457 مورخ 1382/11/21  موضوع وصول 345 عدد سکه 
تمام بهار آزادی معادل مبلغ 44/781/000/000ریال )نرخ سکه مورخ 1401/02/06(علیه هوشنگ معین وزیری ، نام پدر : مهدی ، شماره شناسنامه 1، شماره ملی 3070910874، 
متولد:1327/01/01ششدانگ زمین فاقد حصار با کاربری تاسیسات پالک 652فرعی 4739 اصلی بخش 36 کرمان به مالکیت هوشنگ معین وزیری حدود و مشخصات عبارت 
است از شماال در سه قسمت اول و سوم آن بصورت پخی است بترتیب بطولهای 5.2مترو 26.22متر و 6 متر بکوچه شرقا بطول 56،7متر بکوچه و جنوبا در سه قسمت اول و 
سوم بصورت کانال بترتیب بطولهای 1.5مترو 21.8متر و 15،5 متر بکوچه و غربا بطول 51،4 متر بکوچه حد فاصل کانال و غرقی است به مساحت 1327،61متر مربع و طبق نظر 
کاشناس رسمی به مبلغ 55/759/620/000ریال )معادل : پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و شصت و دو هزار تومان ( ارزیابی شده که پالک فوق از ساعت 9 
الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05واقع در سیرجان بلوار هجرت بعد از بیمارستان امام رضا )ع(اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان واحد اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده 
به فروش می رسد . مزایده از مبلغ پایه طبق نظر کارشناس 55/759/620/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی با پرداخت ده درصد مبلغ کارشناسی بصورت سپرده 
در حسابداری اداره ثبت نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
فاقد هرگونه بیمه می باشد و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمس گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/22

محمد  آرمانپور- رییس واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه (

کارت ماشین پژو 405 
مدل 1384 به رنگ عنابی و 

شماره پالک ایران 73- 616 ص 26 
بنام علی قاسمی فرزند کاکاجان
به شماره ملی 2390285015

مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

یابنده با شماره 09914580994
 تماس حاصل نماید.

اطالعیه معاونت مالیاتی شهرستان سیرجان

کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی تا پایــان تیــرمـاه 1401
 با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی به آدرس؛

my.tax.gov.ir
فهرست دستگاه های کارت خوان بانکی و درگــــاه های پرداخت الکترونیــــک 

خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق به پرونـــــده صحیــــح و غیر فعال ســــــازی 

سایر پرونده های مازاد اقدام فرمایید.

در صورتی که پایانه مذکور در سال 1400 دارای تراکنش بوده جهت ارسال اظهارنامه 

مالیاتی یا استفاده از تبصره 100 اقدام نمایید.

سیرجان شهرستان  مالیاتی  معاونت  عمومی  روابط 



جاده  اول  در  روستایی  سلیمانیه 
حاال  که  بندرعباس  به  سیرجان 
چند سالی است تبدیل به شهرکی 
اما مشکالت عدیده  مسکونی شده 
دارد. از مشکالت شهری و خدماتی 
خود  خاص  اجتماعی  مشکالت  تا 
مدد  به  است  قرار  تازگی  به  ولی 
 دهیارش شاهد اتفاقات مثبت باشد.
دهیار  سراغ  به  بهانه  همین  به 
متولد  حسینی  صالحه  رفتیم.  آنجا 
برنامه  جغرافیای  دکترای   ۵۷
سالهاست  و  است  شهری  ریزی 
اجتماعی،  مختلف  عرصه های  در 
فعالیت هایی  فرهنگی  سیاسی، 
شورای  با  همکاری  جمله  از  داشته 
و  اندیشه   معراج  موسسه  چهارم، 
اکنون حدود یک سال است دهیار 
 تمام وقت روستای سلیمانیه است .
او از تجربه اش به عنوان یک دهیاِر 
او چند  اینکه به جز  زن می گوید و 
زن دیگر هم در شهرستان سیرجان 

دهیار هستند: 
ولی  نمی دانم  شهرستان  کل  در 
دیگر  خانم  دو  مرکزی  بخش  در 
هر  به هرحال  هستند.  دهیار  هم 

دارد  را  خودش  مشکالت  شغلی 
رجوع  ارباب  بعضی  اوقات  گاهی  و 
خانم  یک  دهیار  می بینند  وقتی 
هوار  و  داد  با  می کنند  فکر  هست؛ 
مجبور  را  دهیار  می توانند  تنش  یا 
بدهد  انجام  را  کارهاشان  که  کنند 
روستای  در  من  خوشبختانه  ولی 
سلیمانیه با توجه به همکاری خیلی 
فهیم  اهالی  و  روستا  شورای  خوب 
این  در  زیادی  مشکالت  سلیمانیه، 
خدا  بابت  این  از  و  نداشتم  رابطه 
را شاکرم . گرچه در کل پا به پای 
داشتن  وجود  با  کردن  کار  آقایون 
مسوولیت های  و  همسر  و  فرزند 
ولی  مقداری مشکل هست  خانواده 
خدا را شکر تا اینجای کار از خودم 

و تالشم راضی هستم. 
هم  مرکزی  بخشداری  در  که  چرا 
احترام  به  آمیخته  خانم ها  به  نگاه 
هست و این مساله کار را برای من 
راحت تر کرده است. با اینکه کار من 
تقریبا مردانه هست و اکثر همکاران 
)دهیاران بخش مرکزی( آقا هستند 
اما من مشکلی در زمینه کارم ندارم.
زناِن  که  می پرسم  حسینی  از   
دهیار  عنوان  به  او  از  سلیمانیه 
با  بیشتر   و  دارند  تقاضاهایی  چه 
درگیر  چالش هایی  و  مشکالت  چه 

هستند؟
اقتصادی  مشکالت  درگیر  بیشتر 
مطالبه ای  هیچ  متاسفانه  و  هستند 
برای خودشان ندارند و بیشتر دنبال  
مطالبه برای خانواده و فرزندان شان 
اینکه  مثل  مطالباتی  هستند. 
زمین  و  خونه  که  کسانی  بیشتر 
خانواده  برای  زمین  دنبال  ندارند، 
زمینه  در  هستند.  فرزندان شان  و 
بهداشتی هم حضور پزشک در خانه 
بهداشت روستا برای شان مهم است. 
نبود  بابت  از  نگرانی  همچنین  و 
مناسب  ورزش  و  آموزشی  فضاهای 
دغدغه  دیگر  از  نیز  بچه ها  برای 
ما  آنهاست چون متاسفانه روستای 
از امکانات ورزشی مناسب بی بهره 
است و مدرسه هم فقط یک دبستان 
به  البته  دارد.  مختلط  صورت  به 
قرار  مدرسه ساز  خیر  یک  کمک 
هست یک مدرسه دیگر هم ساخته 
کمبود  حاضر  حال  در  ولی  شود 
مدرسه و پیش دبستانی داریم و این 
نگرانی مادران سطح روستا را در پی 

داشته است.
محیط  در  حال  به  تا  آیا    
داشتن  قرار  واسطه ی  به  روستا 
مردانه،  تقریبا  منصب  یک  در 
گرفته اید؟ قرار  قضاوت   مورد 

از  یکی  شاید  البته  نه.  خوشبختانه 
دالیل آن این باشد که در اوایل دهه 
البته  داشته  روستا دهیار خانم   90
آن زمان دهیاری نیمه وقت بوده و 
خوشبختانه از این بابت من مشکلی 
با اهالی روستا نداشتم یا اگر حرفی 
و حدیثی بوده خودم نشنیدم .اوایلی 
شده  انتخاب  دهیار  عنوان  به  که 
داشتم  را  مشکالتی  باالخره  بودم 
دوری راه، حجم باالی کار، برخورد 
االن  ولی خوشبختانه  افراد   بعضی 
بسیاری از چالش های پیش روی را 
پشت سر گذاشتم. هر چند هنوز راه 
تا مشکالت  پیش هست  در  درازی 
کل  در  ولی  شود  مرتفع  روستا 
مشکالت زنان در جامعه ما نسبتا به 
مردان بیشتر است و متاسفانه زنان 
باید برای رسیدن به حق واقعی خود 
مطالبه گر باشند. هنوز در جامعه ما 
برای  پست ها  و  مشاغل  از  بسیاری 
می شوند.  محسوب  قرمز  خط  زنان 
به عنوان مثال در سیرجان ما تا به 
فرماندار  نداشتیم.  حال شهردار زن 
یا معاون فرماندار هم نداشتیم. البته 
به نظر می رسد دکتر یعقوبی نسبت 
به زنان و جایگاه آنان نگاه ویژه تری 
حرفهای شان  در  حداقل  و  دارند 
داده اند. حاال در عمل  نشان  را  این 

بمانیم  منتظر  باید  آید  پیش  چه 
زنان  که  برسد  روزی  امیدوارم  و 
جایگاه  به  رسیدن  برای  ما  جامعه 
جنگیدن  به  نیاز  خود  واقعی 

نداشته باشند و فقط افراد بر اساس 
اکتسابی  ویژگی های  و  شایستگی 
برای مسوولیتی انتخاب شوند. نه بر 

اساس جنسیت.

صالحهحسینیدهیارسلیمانیه؛

روستای سلیمانیه؛ فضای آموزشی و ورزشی ندارد
      سمیرا سرچمی
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ایسنا: رییس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: متاسفانه درصد ماسک زدن در کشور 
به زیر 40 درصد تنزل پیدا کرده که خبر خوبی نیست.دکتر وحید محمدی شاهرخی در آیین 
اختتامیه اولین جشنواره ملی عصر کرونایی در رفسنجان اظهار کرد: طی دو سال کرونا همه 
اقشار همچون بخش سالمت از جان گذشتگی کردند و با تمام مشکالتی که کرونا برای کل 
دنیا داشت، کشورمان از این امتحان الهی موفق بیرون آمد.وی به افزایش موارد ابتال به کرونا در 
روزهای گذشته در کشور اشاره کرد و افزود: جهشی که در ویروس امیکرون رخ داد از قدرت 

بیماری زایی باالتری برخوردار است و درگیری ریوی آن هم بیشتر است.  

استفادهازماسک
بهکمتراز۴۰

درصدرسیدهاست

خبــر رتبهاولایجاداشتغالمتعلقبهسیرجاناست
براساس    )GDP(اقتصاد شهرستان سیرجان برنامه ریزی شهرستان سیرجان گفت:  در جلسه شورای  رودری  جعفر 
گزارش مرکز آمار حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است که ۱۶ درصد )GDP( استان است که شهرستان سیرجان در این 
خصوص بعد از کرمان و رفسنجان در جایگاه سوم قرار دارد.به گفته او، شهرستان سیرجان در بخش کشاورزی بعد از 
جیرفت در رتبه دوم و در بخش صنعت رتبه سوم بعد از کرمان و رفسنجان را به خود اختصاص داده است. ضمن آنکه 
در بخش خدمات بعد از کرمان در جایگاه دوم قرار دارد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تاکید کرد: 

اگر سیرجان زنجیره معدنی را تکمیل کند ظرفیت بزرگ اقتصادی برای این شهرستان و استان ایجاد می شود.

رسول معظمی: همیشه وقتی زنان در مواردی -که 
از نظر من آنچنان  کار مردانه هست- قرار می گیرند، 
تفاوتی در ادارات و سازمان ها بوجود نخواهد آمد چون 
زنان از اول به وجود آمدن بشریت همیشه پا به پای 
مردان تالش کردند و چه بسا که شاید در خیلی موارد 
در مدیریت های کالن کشورها،  قوی تر از مردان ظاهر 

زنان  که  است  آن  دهنده  نشان  خود  این  و  شده اند 
باشند  را داشته  بهترین مدیریت  می توانند در جامعه 
چون زن ها مدیریت منزل و اداره را در جای خودش به 

نحو احسن انجام می دهند.
جدی  حمایت  زن ها  بودن  مدیر  از  من شخصا  خود 
می کنم چون موفق تر از مردان عمل کرده و می کنند.

از نظر من چالش و سختی نیست چون زن ها واقعا 
گاهی  هستند.  برخوردار  باالیی  بسیار  کاری  نظم  از 
دیدگاه  و  رای  در  تضاد  باعث  سلیقه  اختالف  اوقات 
و  بین مردان  این تضاد همیشه در  اتفاق می افتد که 
زنان بوده و فکر میکنم زنان این موارد را بهتر مدیریت 

می کنند.            بخشدار بخش مرکزی سیرجان

مدیران زن 
همپای مدیران مرد

ساعت خواب شورا و طرح فاضالب 
پیش از ظهر سه شنبه این هفته شورای شهر سیرجان با موضوع شیوه ی 
اجرای طرح فاضالب در سیرجان نشستی با حضور اعضای شورای شهر، 
قائم مقام شهردار سیرجان، معاونان حقوقی و فنی شهرداری، مدیرعامل 
شرکت کاریز )مجری طرح فاضالب شهری( و اهالی رسانه با موضوع 

رسیدگی و بررسی روند اجرای پروژه فاضالب شهری برگزار شد.
در این نشست شورای شهر از مجریان اجرای طرح خواست که برای 
رفع مشکالت عبور و مرور مردم به روند کارشان شتاب ببخشند و نسبت 

به مرمت پس از حفاری نیز سرعت و دقت بیشتری به خرج بدهند.
شورا همچنین نشبت به زمان بندی اجرای حفاری ها انتقاد داشت و 
در مقابل مدیرعامل شرکت کاریز )مجری پروژه فاضالب شهری( این 
زمان را به دلیل تعطیلی مدارس و نبود بارندگی بهترین زمان ممکن 

اعالم کرد. 
محسن امانی در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر مدرن ترین 
تصفیه خانه برای فاضالب سیرجان ایجاد شده است، گفت: این تصفیه 
خانه در محدوده شهری جمعیت 550هزار نفر را در شهرستان پوشش 
می دهد و اگر مردم صبوری به خرج بدهند تا پایان مهرماه شبکه اصلی 

شهر در مسیرهای اصلی به طور کامل جمع می شود.
او تاکید کرد که پروژه های در حال اجرا در سطح شهر در مسیرهای 
خیابان احمد کافی، خیابان مالک اشتر، بلوار دکتر صادقی )بلوار شاهد 
تا تقاطع دانشگاه آزاد( بلوار قاآنی و خیابان ولیعصر )عج( تا پیش از آغاز 
ماه محرم به اتمام می رسند و مرمت می شوند که برای عزاداری هیات ها 

نیز مشکلی پیش نیاید.
تاثیر  پیرامن  شهرداری  و  شورا  دیگر  دغدغه ی  نشست  همین  در 
فاضالب بر کاهش سطح آب چاه های فضای سبز شهرداری بود که به 
ایجاد می کرد که چرا شورا  ابهام  نظر دغدغه ای دیرهنگام می رسید و 
نهایت  در  اما  افتادند  دلواپسی  این  به  سال  چند  از  بعد  شهرداری  و 
آشکار شد که قرار است بر سر امکان افزایش درصد سهم آب شهرداری 

سیرجان چانه زنی هایی شود.
گفتنی ست سهم فعلی شهرداری برای آبیاری پارک ها و فضای سبز 
شهری از آب تصفیه شده فاضالب در زمان بهره برداری از این پروژه؛ 

5 درصد است.

   گزاره

صفحه 3
خیابانها آسفالت

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

09135320842-09132794372

          آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 

       خرید 80 عدد غلتک خط تولید مورد نیاز

 کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به؛

 خریــد 80 عدد غلتک خط تولیــد 
مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان   از طریق مناقصه عمومی 
دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق 

و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر تا تاریخ   1401/05/08  

ساعت 14:00 نسبت به ارسال پاکات اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ 
درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* مدارک الزم جهت ارسال :

نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید 

به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال

) sjsco.ir (.دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات(

آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:

سیرجان/بلوار نماز بعد از چهار راه پیام نور_  روبه روي سالن اداره ارشاد )غدیر( _ دبیرخانه 

کمیسیون معامالت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 کد پستی: 7816964741 _  شماره تماس: 034-42251193

 نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 steel.abbaszade@gmail.co  ارسال فرمایید

*ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

رپرتاژ معتمدی

رپرتاژ تخت گنبد

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 37/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

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  

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
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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 1401/04/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/12 
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
  تهیـــه مصالــح و اصالح معابــر  منطقـــه 2 شهـــری

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ تهیــه مصالـح و اصالح معابـر  منطقــه 2 شهــری ناریــه   ( 

2001005674000050  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

ل (
 او

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 1401/04/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:40 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/12 
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   ( 
2001005674000049  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی
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شماره 701

22 تیر 1401 شهر

ایسنا: رییس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: متاسفانه درصد ماسک زدن در کشور 
به زیر 40 درصد تنزل پیدا کرده که خبر خوبی نیست.دکتر وحید محمدی شاهرخی در آیین 
اختتامیه اولین جشنواره ملی عصر کرونایی در رفسنجان اظهار کرد: طی دو سال کرونا همه 
اقشار همچون بخش سالمت از جان گذشتگی کردند و با تمام مشکالتی که کرونا برای کل 
دنیا داشت، کشورمان از این امتحان الهی موفق بیرون آمد.وی به افزایش موارد ابتال به کرونا در 
روزهای گذشته در کشور اشاره کرد و افزود: جهشی که در ویروس امیکرون رخ داد از قدرت 

بیماری زایی باالتری برخوردار است و درگیری ریوی آن هم بیشتر است.  

استفادهازماسک
بهکمتراز۴۰

درصدرسیدهاست

رتبهاولایجاداشتغالمتعلقبهسیرجاناست
براساس    )GDP(اقتصاد شهرستان سیرجان برنامه ریزی شهرستان سیرجان گفت:  در جلسه شورای  رودری  جعفر 
گزارش مرکز آمار حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است که ۱۶ درصد )GDP( استان است که شهرستان سیرجان در این 
خصوص بعد از کرمان و رفسنجان در جایگاه سوم قرار دارد.به گفته او، شهرستان سیرجان در بخش کشاورزی بعد از 
جیرفت در رتبه دوم و در بخش صنعت رتبه سوم بعد از کرمان و رفسنجان را به خود اختصاص داده است. ضمن آنکه 
در بخش خدمات بعد از کرمان در جایگاه دوم قرار دارد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تاکید کرد: 

اگر سیرجان زنجیره معدنی را تکمیل کند ظرفیت بزرگ اقتصادی برای این شهرستان و استان ایجاد می شود.

نگارخانه  نمایشگاه  افتتاح  مراسم  حاشیه  در 
راز، اعضای شورای شهر سیرجان بهمراه مدیران 
آموزشی  کالس های  برپایی  روند  از  شهرداری، 

این مجموعه فرهنگی و هنری بازدید کردند.
شهرداری  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
شورای  رییس  نایب  صادقی  امین  سیرجان، 
شورا  عضو  کاظمی  بهمراه حجت  شهر  اسالمی 
معتمدی  محمد  فرهنگی،  کمیسیون  رییس  و 
معاون  بهرامی  مهدی  شهردار،  قائم مقام  زاده 
سیرجان  شهرداری  منابع  و  مدیریت  توسعه 
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس  و 
شرکت  ضمن  شورا،  فرهنگسرای  در  حضور 
)بتول  آبرنگ  آثار  نمایشگاه  افتتاحیه  آیین  در 
پورفریدونی( و آثار بافت و رنگ )نرگس رنجبر 
کالس های  برگزاری  روند  نزدیک  از  کرانی( 

آموزشی را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.

در  شورا  فرهنگسرای  مدیر  بهره مند  مهدی 
خصوص  در  توضیحاتی  ارایه  با  بازدید  این 
فرهنگسرا  آموزشی  برپایی کالس های  چگونگی 
تصریح  شهروندان،  حضور  و  استقبال  میزان  و 
و  تبیین  با  شورا  فرهنگسرای  مجموعه  کرد: 
و  پژوهشی  نیازسنجی  اساس  بر  آینده  به  نگاه 
آموزشی، کالس های مهارت هایی که در ارتباط 
اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف  موضوعات  با 
که  می کند  برگزار  خانوادگی  و  هنری،مهارتی 
ویژه  به   مختلف  اقشار  چشمگیر  استقبال  با 
کنندگان  استفاده   و  شده  مواجه  ها  خانواده 
کارگاه های  از  کالس ها،  در  شرکت  بر  عالوه 
صورت  به   نیز  فرهنگسرا  این  خانواده  مشاوره 
رایگان استفاده می کنند. وی با اشاره به استقبال 
متنوع  کالس های  از  شهروندان  چشمگیر 
فرهنگی و هنری فرهنگسرا در ترم های مختلف 

استفاده  با  شورا  فرهنگسرای  مجموعه  افزود: 
استودیو  همچون  موجود  بالقوه  ظرفیت های  از 
کارگاه های  و  راز  نگارخانه  تئاتر،  پالتو  ضبط، 

مشاوره خانواده، این مجموعه را به محلی برای 
دورهمی های فرهنگی و هنری تبدیل کرده که 
قرار گرفته  اهالی فرهنگ و هنر  استقبال  مورد 

عالقه  از  نفر  هزار  از  بیش  ترم  هر  در  و  است 
مندان در رشته های مختلف را پوشش می دهد 
گفتنی است نمایشگاه آبرنگ و رنگ و بافت در 

نگارخانه راز فرهنگسرای شورا از ۱۸ تیر لغایت 
از  تا ۱۲ و عصرها  از ساعت 9  تیر صبح ها   ۲۱

ساعت ۱۷ تا ۲0 میزبان عالقه مندان است.

در سال هاي اخیر بهره گیري از روش هاي نوین 
ارتباط  تعامل و  مدیریتی در روابط عمومي ها و 
سبب  ها  رسانه  و  مردم  با  شرکتها  دوسویه 

بالندگي، پویایي و ارتقاي آنها شده است.
شرکت  مدیران  کاری  های  سیاست  شک  بی 
فرآوری مس درخشان تخت گنبد، حافظ اعتبار 
از  و  است  بوده  شرکت  مجموعه  نامي  خوش  و 
عمومي  روابط  مهم  نقش  به  توجه  با  رو  همین 
با  تنگاتنگ  ارتباطی  مردم،  اعتماد  جلب  در 
رسانه  با  شایسته  تعامل  و  شهری  مسئوالن 
انتخاب  مسبب  محلی  های  رسانه  خصوصا  ها 
سوی  از  بومی  عمومی  روابط  مدیر  هوشمندانه 
بهبهانی،  مهندس  همچون  کاربلد  مدیرانی 

و   سیرانی  مهندس  شجاع،  جوان  مهندس 
مهندس زرسنج گردیده است.

آنچه که تاکنون از مجموعه روابط عمومی آن 
شرکت شاهد بوده ایم عملکرد درست و داشتن 
روحیه پاسخگویی،  مردم مداری و پذیرنده افکار 
نظر  مورد  که  آنچه  بتواند  تا  است  بوده  عمومي 

شهروندان فهیم سیرجانی است را محقق کند.
ایجاد ُحسن رابطه و تفاهم متقابل با همشهریانی 
که سالها در کنار مدیر روابط عمومی بومی، تلخ 
گام هاي  مي تواند  اند  گذرانده  را  ایام  شیرین  و 
ارائه  و  نقصان ها  شناسایي  زمینه  در  موثري 
آنها  کردن  برطرف  براي  مناسب  راهکارهاي 
باشد.  داشته  پی  در  را  ارشد  مدیران  سوی  از 

درخشان  مس  فرآوری  شرکت  عمومي  روابط 
عنوان  این  به  که  کوتاهی  مدت  در  گنبد  تخت 
قبولی،  قابل  تا حد  توانسته  است  منصوب شده 
عملکرد مجموعه پرتالش شرکت که سکاندارش 
مدیرانی با درایت و موتور محرکه اش کارگران و 
رانندگان و کارمندانی پرتالش و خستگی ناپذیر 

هستند را به اطالع مردم سیرجان برساند. 
های  پیچ  کردن  برطرف  همچون؛  اقداماتی 
هشداردهنده،  عالیم  نصب  جاده،  خطرناک 
هوایی،  اورژانس  اندازی  راه  جهت  در  همیاری 
همکاری در پروژه عظیم گازرسانی به خانوارهای 
ساکن در منطقه چهارگنبد، ساخت خانه پزشک 
شماره ۲ بلورد، احداث ساختمان جامع سالمت 

بلورد ، برگزاری جلسات و مراسم های مختلف ، 
 اهمیت به اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی و ...

مردم  خواست  که  برسانیم  اطالع  به  است  الزم 
به  عمل  خصوص  در  شرکت  آن  از  سیرجان 
فوق  موارد  به  تنها  اجتماعی  های  مسوولیت 

خالصه نمی شود.
ای که فی  و شایسته  ارتباط چندسویه  با  اما   
مابین مدیر روابط عمومی با رسانه های محلی، 
برقرار  سیرجانی  شهروندان  و  ادارات  مدیران 
شده است، قطعا در آینده بازهم  شاهد اتفاقاتی 
مثبت از طرف آن شرکت در جهت فراهم کردن 
شهروندان  و  چهارگنبد  اهالی  خاطر  رضایت 

سیرجانی خواهیم بود.

درحاشیهمراسمافتتاحنمایشگاهنگارخانهراز،

  ارزیابی مثبت  فعالیت های فرهنگسرای شورا

چندسطریخطاببهمدیرانشرکتفرآوریمسدرخشانتختگنبد؛

روابط عمومی بومی؛ انتخابی هوشمندانه، تعاملی شایسته

صفحه 3
خیابانها آسفالت

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

09135320842-09132794372

          آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 

       خرید 80 عدد غلتک خط تولید مورد نیاز

 کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به؛

 خریــد 80 عدد غلتک خط تولیــد 
مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان   از طریق مناقصه عمومی 
دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق 

و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر تا تاریخ   1401/05/08  

ساعت 14:00 نسبت به ارسال پاکات اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ 
درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* مدارک الزم جهت ارسال :

نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید 

به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال

) sjsco.ir (.دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات(

آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:

سیرجان/بلوار نماز بعد از چهار راه پیام نور_  روبه روي سالن اداره ارشاد )غدیر( _ دبیرخانه 

کمیسیون معامالت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 کد پستی: 7816964741 _  شماره تماس: 034-42251193

 نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 steel.abbaszade@gmail.co  ارسال فرمایید

*ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

رپرتاژ معتمدی

رپرتاژ تخت گنبد

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 37/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

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  

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
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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 1401/04/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/12 
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
  تهیـــه مصالــح و اصالح معابــر  منطقـــه 2 شهـــری

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ تهیــه مصالـح و اصالح معابـر  منطقــه 2 شهــری ناریــه   ( 

2001005674000050  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 1401/04/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:40 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/12 
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   ( 
2001005674000049  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی



صفحه 2
اخبار

ثبتی  پرونده  سیرجان  شهرستان  ثبت  بایگانی  مسئول  برابرگزارش  اینکه  نظربه 
اراضی کرپوئیه شماره پالک 1585اصلی بخش 38 کرمان )یک سهم مشاع از مراد 
قاسمی نژاد رائینی (مفقود و گزارش مفقودی طی شماره 1400/11014/1789/ص 
مورخه 1400/4/06به اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان ارسال و این اداره 
درصدد تشکیل پرونده المثنی نسبت به سهام نامبرده از پالک فوق الذکر می باشد ، 
لذا چنانچه کسی مدعی انجام معامله می باشد و یا مستند و مدرکی نسبت به پرونده 
نامبرده نزد خود دارد مراتب ادعا را تا مدت زمان یک ماه از تاریخ انتشار به این مرجع 
ارائه نماید و رسید اخذ نماید در غیر این صورت پس از طی کردن تشریفات قانونی 
پرونده المثنی نسبت به میزان یک سهم مشاع از نود و شش سهم ششدانگ سهام 

آقای مراد قاسمی نژاد فرزند غالمحسین تشکیل خواهد شد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/22

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان پرونده 

بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،در خصوص ششدانگ یک باب خانه 
پالک 3فرعی از 504 اصلی واقع در دهنو سیرجان بخش 38 کرمان به مساحت 884/5 
متر مربع مورد تقاضای مریم آزادی پور قهستانی فرزند غالمحسین ، برابر رای هیات 
حل اختالف موضوع ماده 7 آئین نامه مزبور ، رای مبنی برصدور سند صادر گردیده و 
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق 
موادی به قانون ساماندهی چنانچه به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی معترض است 
می بایست ظرف 2 روز از تاریخ انتشار یا الصاق این آگهی که برای یک نوبت منتشر 
یا الصاق می گردد اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 
تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض ، دادخواست اعتراض بر ثبت را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 
ارائه نماید . چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی ، اعتراض واصل نگردد و یا پس 
از گذشت مدت یک ماه از تاریخ اعتراض ، گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
اسناد و امالک سیرجان ارائه شود ، سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد . 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/22

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9600169علیه متعهد : هوشنگ معین وزیری – متعهدله: مژگان امینیان سند ازدواج 457 مورخ 1382/11/21  موضوع وصول 345 عدد سکه 
تمام بهار آزادی معادل مبلغ 44/781/000/000ریال )نرخ سکه مورخ 1401/02/06(علیه هوشنگ معین وزیری ، نام پدر : مهدی ، شماره شناسنامه 1، شماره ملی 3070910874، 
متولد:1327/01/01ششدانگ زمین فاقد حصار با کاربری تاسیسات پالک 652فرعی 4739 اصلی بخش 36 کرمان به مالکیت هوشنگ معین وزیری حدود و مشخصات عبارت 
است از شماال در سه قسمت اول و سوم آن بصورت پخی است بترتیب بطولهای 5.2مترو 26.22متر و 6 متر بکوچه شرقا بطول 56،7متر بکوچه و جنوبا در سه قسمت اول و 
سوم بصورت کانال بترتیب بطولهای 1.5مترو 21.8متر و 15،5 متر بکوچه و غربا بطول 51،4 متر بکوچه حد فاصل کانال و غرقی است به مساحت 1327،61متر مربع و طبق نظر 
کاشناس رسمی به مبلغ 55/759/620/000ریال )معادل : پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و شصت و دو هزار تومان ( ارزیابی شده که پالک فوق از ساعت 9 
الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05واقع در سیرجان بلوار هجرت بعد از بیمارستان امام رضا )ع(اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان واحد اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده 
به فروش می رسد . مزایده از مبلغ پایه طبق نظر کارشناس 55/759/620/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی با پرداخت ده درصد مبلغ کارشناسی بصورت سپرده 
در حسابداری اداره ثبت نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
فاقد هرگونه بیمه می باشد و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمس گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/04/22

محمد  آرمانپور- رییس واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه (

کارت ماشین پژو 405 
مدل 1384 به رنگ عنابی و 

شماره پالک ایران 73- 616 ص 26 
بنام علی قاسمی فرزند کاکاجان
به شماره ملی 2390285015

مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

یابنده با شماره 09914580994
 تماس حاصل نماید.

اطالعیه معاونت مالیاتی شهرستان سیرجان

کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی تا پایــان تیــرمـاه 1401
 با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی به آدرس؛

my.tax.gov.ir
فهرست دستگاه های کارت خوان بانکی و درگــــاه های پرداخت الکترونیــــک 

خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق به پرونـــــده صحیــــح و غیر فعال ســــــازی 

سایر پرونده های مازاد اقدام فرمایید.

در صورتی که پایانه مذکور در سال 1400 دارای تراکنش بوده جهت ارسال اظهارنامه 

مالیاتی یا استفاده از تبصره 100 اقدام نمایید.

سیرجان شهرستان  مالیاتی  معاونت  عمومی  روابط 



ویترین آخر

گروه سیاسی: روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: همان هایی 
حساب  به  هم  را  مترقبه  غیر  حوادث  سابق  دولت  در  که 
بی عرضگی دولت می نوشتند، امروز جوری دامن برمی چینند 
از قبول مسئولیت و می گویند امتحان الهی که انگار کارمند 

واحد امتحاناتند!
قصه  بفرمایند  لطفا  الهی،  امتحان  کارشناس  آقایان  خب، 
تامین  بازنشستگان  افزایِش حقوق  معیوِب  اجرای  و  پُرغصه 
اجتماعی هم در جدوِل امتحانات الهی قرار دارد؟ بی توجهی 
به قانون و نظِر مجلس ازسوی دولت وناشنیده گرفتن فریاد 
امتحانات است؟  این هم در شمار  آیا  صاحبان حق چطور؟ 
خرداد که ماه امتحانات بود جایش را به تیرماه داد. آیا باز هم 
بازنشستگان در این ماه گرم باید در کف خیابان باشند؟ این 

هم البد امتحان عملی است، نه؟!
خدا واقعا به این دولت شانس داده است. این را حتما به آنها 
بگوید هرکس صدایش را می شنود. بگوید، شانس آورده اید که 
با مردمی در نهایت نجابت طرف هستید و اال اگر مثل مخالفان 
روحانی بودند که قصه 9۶ و 9۸ تکرار می شد! اما خدا را شکر 
که نجیبند صاحبان حق که داد خود را در آرامش مطالبه 
می کنند. احترام بگذارید به اجرای قانون و وفق مصوبه شورای 
عالی کار و تامین اجتماعی، حق را به صاحب حق برگردانید 

اگر امتحانات تا شهریور ادامه ندارد!
کمیسیون تطبیق مجلس هم مصوبه دولت را غیر قانونی 
اعالم کرد. می شود بفرمایید پافشاری بر مصوبه غیر قانونی 
یا  می دهند  امتحان  دولتی ها  است؟  الهی  امتحان  هم 
بازنشستگان؟شما که "عالم السر والخفیات" هستید و به امور 
غیبی آگاه، می شود بفرمایید کاهش ارزش پول ملی "از اآلن 
با یک  این که  آیا؟  امتحانات هست  تا اآلن" هم در جدول 
رقم مشخص، در ماه قبل چقدر قدرت خرید داشتیم و امروز 
چقدر هم محاسبه می شود در بارم بندی نمرات یا خیر؟ یک 
سؤال دیگر؛ آیا تأیید نکردن مصوبه تامین اجتماعی و افزایش 
معکوس حقوق، مصداق منع مردم از دسترسی به اموال شان 
شمرده نمی شود؟ هرکس به اندازه ای که حق بیمه پرداخته 
توقع دریافت دارد و حق هم با اوست چطور پلکان را از جیب 

دیگران معکوس می کنید؟
راستی وقتی امسال دارید به نرخ روز حق بیمه می گیرید 
آن هم با رقِم پایه 4 میلیون و ۱۷5 هزار تومان چرا به نرخ 
پارسال حقوق می دهید می شود بفرمایید متر و معیار شما برای 
پرداخت چرا با دریافت میزان نیست؟ آیا این ها همه امتحان 
الهی است؟ جوابش را شما می دهید یا باید از فرشتگان خدا 

بگیریم البد!

       گوناگون

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری 
با واکسن وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم 
تزریق دز یادآور واکسن کرونا در تمام افراد 
گروه سنی باالی ۱۸ سال که شش ماه از 
است،  گذشته  قبلی شان  دز  تزریق  زمان 
گفت: اینکه پلتفرم یا نوع واکسن تزریقی 
در دز یادآور چه چیزی باشد، نباید سبب 
تاخیر یا تعلل در انجام واکسیناسیون دز 
یادآور شود و همچنان بهترین واکسن، در 

دسترس ترین واکسن است.
گفت وگو  در  زهرایی  محسن  دکتر 
و  آمار  رصد  اینکه  به  اشاره  با  ایسنا،  با 
کرونا  موارد  که  می دهد  نشان  اطالعات 
در کشورهای همسایه بویژه عراق و ترکیه 
طی سه هفته اخیر افزایش قابل توجهی 
می تواند  موضوع  این  گفت:  است،  داشته 
کشور  داخل  به  بیماری  انتشار  از  نگرانی 
مردم  از  خیلی  زیرا  دهد؛  افزایش  هم  را 
سبب  این  و  کنند  سفر  است  ممکن 

جابه جایی بیماری بین کشورها می شود.
در داخل کشور نیز آمارها نشان می دهد 
در  بیماری  موارد  اخیر  هفته  دو  که طی 
افزایش  این  اگرچه  است؛  افزایش  حال 
موارد  افزایش  همانند  ما  کشور  در  آمار 
کشورهای  در  نیست.  عراق  و  ترکیه  در 
افزایش  بر  دال  گزارشاتی  نیز  اروپایی 

بیماری وجود دارد.
دریافت  از  که  مدتی  از  بعد  افزود:  وی 
واکسن یا بهبودی ابتالی طبیعی به کرونا 
افراد کاهش  بدن  ایمنی  می گذرد، سطح 
کم  کم  افراد  بدن  نتیجه  در  و  می یابد 
درصد  و  شده  بیماری حساس  به  نسبت 
می شود.  تقویت  بیماری  به  آنها  ابتالی 

رخ  ویروس  در  تغییراتی  دیگر  سوی  از 
می دهد که جهش های ژنتیکی سویه های 
جدید به وجود می آید و این سویه ها پاسخ 
سیستم ایمنی بدن فرد را نسبت به ابتالی 
قبلی یا واکسن تزریق شده  قبلی کاهش 
ابتالی  افزایش  سبب  همین  و  می دهد 

افراد به بیماری می شود.
ما باید سیستم ایمنی بدن را فعال نگاه 
داریم که برای این کار یا بایستی مجددا 
به بیماری مبتال شده و رنج و خطر ابتال به 
کووید۱9 را تحمل کنیم یا اینکه با تزریق 
دز یادآور واکسن، خود را در برابر ویروس 

محافظت کنیم.
افراد  پرخطرترین  نزده ها؛  واکسن 

برای ابتال به کرونا
او تاکید کرد: از این رو توصیه شده است 
یا  افراد باالی ۱۸ سال که ۶ ماه  تا همه 
واکسن شان  قبلی  نوبت  تزریق  از  بیشتر 
گذشته است حتما برای تزریق دز یادآور 
واکسن به مراکز بهداشتی مراجعه کنند. 
دز  تا  بودند  تعلل  در  که  کسانی  همه 
اول یا دوم واکسن را تزریق کنند اکنون 
پرخطرترین افراد برای ابتال به بیماری یا 
ما  اکید  توصیه  پس  هستند  آن  عوارض 
از  دسته  این  برای  واکسیناسیون  انجام 

افراد است.
چه کسانی دز یادآور واکسن کرونا 

را تزریق کنند؟
گروه های  کدام  اینکه  درباره  زهرایی 
واکسن  یادآور  دز  دریافت  به  مجاز  سنی 
کرونا هستند؟، تصریح کرد: در گروه سنی 
5 تا ۱۸ سال تاکید داریم دو نوبت واکسن 
تزریق شود. گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سالی که 

کننده سیستم  تضعیف  بیماری  به  مبتال 
ایمنی هستند هم می توانند یک نوبت دز 

یادآور واکسن )دز سوم( تزریق کنند.
توصیه  بهداشت  وزارت  این  از  پیش 
کرده بود تا افراد باالی ۷0 سال، کسانی 
کارکنان  و  دارند  زمینه ای  بیماری  که 
مراکز بهداشتی درمانی پس از گذشت ۶ 
ماه از تزریق دز آخر واکسن برای تزریق 
دز یادآور مراجعه کنند. طی روزهای اخیر 
نیز به تمام افراد گروه سنی باالی ۱۸ سال 
قبلی شان  واکسن  تزریق  از  ماه  که شش 
برای  که  کرده ایم  اعالم  باشد،  گذشته 
تزریق دز یادآور مراجعه کنند. کسانی که 
پیش از این دز سوم را تزریق نکرده بودند 
دز یادآورشان همان دز سوم و کسانی  که 
قبال دز سوم را تزریق کرده بودند نیز دز 

یادآور فعلی شان، دز چهارم است.
دسترس ترین  در  واکسن،  بهترین 

واکسن است
اینکه همچنان بهترین  بر  با تاکید  وی 
است،  واکسن  دسترس ترین  در  واکسن، 
یادآور  دز  برای  که  واکسنی  نوع  درباره 
مهم ترین  کرد:  اظهار  می شود،  تزریق 
درحال  است.  واکسیناسیون  انجام  نکته 
حاضر عموم واکسن های در دسترس برای 
داخلی  واکسن های  یادآور،  واکسیناسیون 
مانند برکت، اسپایکوژن، نورا، پاستوکووک 
خوب  بسیار  که  است   ... و  کووپارس  و 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  و  هستند 
به تعداد مناسب توزیع شده است. اینکه 
پلتفرم یا نوع واکسن تزریقی در دز یادآور 
چه چیزی باشد نباید سبب تاخیر یا تعلل 

در انجام واکسیناسیون دز یادآور شود.

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

چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191
 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام                   sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی

بلوار ادامه دار...

قالیباف به ازبکستان می رود
تابناک به نقل از مهر: غالمرضا نوری قزلجه در جمع خبرنگاران درباره سفر رئیس 
مجلس شورای اسالمی به ازبکستان گفت: این سفر با دعوت همتای ازبکستانی 
قالیباف عصر سه شنبه آغاز می شود و نشان دهنده اهمیت ارتقای روابط پارلمانی 
با کشورهای حوزه آسیای میانه است. وی افزود: دیدار با رؤسای مجالس ازبکستان 
و گفتگو با تجار و بازرگانان و نیز بازدید از برخی ظرفیت های فرهنگی برای ارتقای 
روابط دو کشور از جمله برنامه های رئیس مجلس و هیئت همراه در ازبکستان است.

زوم

برای »ُدز یادآور« از کدام واکسن های کرونا تزریق کنیم؟

ده
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

آمریکا  که  شد  مدعی  سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان  مهر: جیک 
اطالعاتی مبنی بر آماده سازی ایران برای ارسال پهپاد به روسیه جهت استفاده 
در اوکراین در اختیار دارد. وی همچنین ادعا کرد که ایران در حال آماده سازی 
برای آموزش استفاده از این پهپادها به روس هاست و مشخص نیست هم اکنون 
قابلیت حمل سالح  از  و  می رسد  فروند  به صدها  آنها  تعداد  که  پهپادها  این 

برخوردارند را در اختیار روسیه قرار داده است یا خیر.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، روز دوشنبه ۲0 تیرطی سخنانی در 
نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به روز ۲۱ تیر، روز عفاف و حجاب، اظهار 
کرد: در مقوله حجاب و عفاف، همه بخش ها و مسووالن ذیربط اعم از دادستان، 
قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که در این 
زمینه نمی خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید متقن، 

مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.

طعنه روزنامه جمهوری اسالمی
 به حامیان دولت

تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه

رئیس قوه قضاییه: برای حجاب کار هیجانی نکنید

وزیر جهاد کشاورزی از مجلس کارت زرد گرفت
مهر: نمایندگان مجلس شورای اسالمی در صحن علنی دیروز مجلس در 
او  از توضیحات  نژاد وزیر جهاد کشاورزی  از سیدجواد ساداتی  جریان سوال 
قانع نشدند و با ۷9 رأی موافق، ۱۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع 
۲۲۶ رأی به او کارت زرد دادند. گفتنی است محسن صفایی نماینده مردم 
گناباد عملکرد او درباره مدیریت در تعاون روستایی را مورد پرسش قرار داد 

اما از توضیحات او قانع نشد.

اسکوچیچ از هدایت تیم ملی برکنار شد
فوتبال سمت خودش  فدراسیون  از سوی  ملی  تیم  کروات  سرمربی  ایلنا: 
برکنار شد. پس از حرف و حدیث های چند وقت اخیر پیرامون سرنوشت نیمکت 
تیم ملی و مخالفت جدی با حضور اسکوچیچ روی نیمکت تیم در جام جهانی، 
فدراسیون فوتبال در نشستی که در محل فدراسیون برگزار شد تصمیم به 
برکناری اسکوچیچ از هدایت تیم ملی گرفت. قرار است به زودی گزینه های 

هدایت تیم ملی در جام جهانی مشخص و با آنها مذاکره شود

صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون
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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 1401/04/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصهتا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/05/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/03 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 1 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و 

اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 1  ( 
2001005674000044  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 1401/04/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصهتا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/05/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:40 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/03 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 2 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و 

اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 2  ( 
2001005674000043  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهــي مناقصــه عمومــي
 شمــاره 1401/18/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد؛
 » خدمات طراحی مهندسي، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور مربوط به ساختمان 
خط چهار تولید کنسانتره« مجتمع خود را بصورت توأم )EPC( از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد 
شرايط و دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار نمايد. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور 

را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/05/15 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع 
مورخ  يکشنبه  روز  مناقصه  موضوع  اجراي  محل  از  بازديد  باشد. ضمناً  مي  تهران  مركزی  دفتر  دبیرخانه  يا  و 
1401/05/02 مقرر شده است و حضور در آن الزامی می باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت 
در مناقصه بايستی عیناً مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتـي گل گهر در 

قبول يا رد هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي فراخـوان شمـاره  1401/01/ف
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانكاران جهت دعوت به مناقصه با موضوع: 

 )NSX(تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبكه و فایروال مجازی
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به شناسايی، ارزيابي كیفي و انتخاب پیمانکاران 
واجد شرايط و دارای گواهینامه شورای عالی انفورماتیك با رتبه حداقل 3 در رشته های مرتبط )تولید و ارايه 
رايانه های غیر Main Frame يا شبکه داده های رايانه ای و مخابراتی( به منظور دعوت به شركت در مناقصه با 
موضوع تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبکه و فایروال مجازی)NSX( ، با شرايط مندرج در اسناد 

پیوست فراخوان اقدام نمايد.
 لذا واجدين شرايط می توانند به وبسايت اين شركت به نشانی www.geg.ir  بخش مناقصه و مزايده مراجعه و 
نسبت به دريافت، مطالعه و تکمیل فرم های ارزيابی كیفی و مدارک و فرم های درخواستی همراه با مستندات الزم 
اقدام و حداكثر تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1401/05/02 پاكات پیشنهادی خود را در محــل دفتركمیسیون 
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و يا رد 

هريك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


