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اگر به سر خودتان بیاید...

بابازگشاییمدارس،گرهکورترافیککورترمیشود

سرسام رانندگی در سیرجان و انفعال راهنمایی و رانندگی!
  چهارزمانه و شش زمانه کردن چراغ های راهنمایی سرچهارراه ها تا دست کم ماشین ها در یک مسابقه ی نانوشته از هم سبقت نگیرند و بازی هرکی زودتر بره برنده است را باهم بازی نکنند. 

  اگر کمی از مرکز شهر به اطرافش هم دقت کنیم، متوجه می شویم که سیرجان خیلی وقت است از لحاظ رانندگی به حال خودش رها شده. 

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

غرفه هاي گهرزمین در مسیر
 پیاده روی اربعین نمره قبولی گرفتند
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هیچ مدرسه ای به خاطر ابتالی 
دانش آموزان به کرونا، تعطیل نشود 

مهاجر دوستی
 در عین نگرانی
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم(
 شمـــاره  1401/24/ع

تأمین )هفتاد هزار ( 70،000 تُن سنگ آهن
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

 » 70،000  متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری«  خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي از 
طريق توليد كنندگان  و تامين كنندگان واجد شرايط خريداری نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور 
را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات تا ساعت 14 روز 
يکشنبه مــورخ 1401/07/17 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران 
مي باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده 
در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز 

به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـي
 شمـاره  1401/37/ع

فناوري  و  ارتباطات  توسعه  تهیه طرح جامع   « دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شركت 
اطالعات« مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت های واجد شرايط و دارای گواهی شورای 
عالی انفورماتيك در رشته مشاوره و نظارت در طرح های انفورماتيکی با رتبه حداقل 3 واگذار نمايد. لذا 
WWW.GEG.IR بخش  متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی 
مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. 
آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز يکشنبه مــورخ 1401/07/17 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه 
پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 1401/07/09 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های 
مورد تهيه می بايست عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر 

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

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

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

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز دوشنبه  تاریخ 1401/07/11 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

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

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

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه یک(  
2001005674000123  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

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

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/07/11 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

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

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

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو(  
2001005674000122  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

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

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/07/11 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  عملیات برداشت، بارگیری 
و دپو مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه 

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

مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه   ( 
2001005674000124  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

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

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/07/11 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  انجام ممیزی، برداشت 
اطالعات  و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

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

ممیزی، برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانــه شهرسازی شهرداری سیرجان ( 
2001005674000120  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر )سهامی خاص(
شماره ثبت 2715 و شناسه ملی 10861839285

به اطالع كليه سهامداران شركت سرمايه گذاری و توسعه گل گهر )سهامی خاص( می رساند كه با عنايت به مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/06/20 ، نظر به اينکه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ سی و هفت هزار 
ميليارد ريال )37.000.000.000.000 ريال( به مبلغ شصت هزار ميليارد ريال ) 60.000.000.000.000 ريال( از 
محل مطالبات نقدی حال شده ، آورده نقدی سهامداران و سود انباشته از طريق صدور سهام با نام جديد و به مبلغ 
اسمی سهام )يکهزار ريال( افزايش يابد. بنابراين در اجرای مفاد اساسنامه و مواد 166 و 169 اليحه اصالحی قسمتی 
از قانون تجارت ، از کلیه سهامداران شركت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم 
خود نسبت به خرید سهام استفاده نموده و مبلغ اسمی خريد سهام را به حساب سپرده شماره 2231357397و شبا 
IR670180000000002231357397  شركت نزد بانك تجارت واريز و فيش مربوطه را به دفتر مركزی شركت 
واقع در سيرجان بلوار فاطميه جنب منازل سازمانی گل گهر با كد پستی 7817813785 تسليم نمايند ، بديهی است 

پس از انقضاء مهلت مقرر ، هيئت مديره می تواند سهام باقی مانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد .

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/07/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز دوشنبه  تاریخ 1401/07/18 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 1 منطقه یک شهرداری سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ انجام عملیات تنظیف و 

رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار 

و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 1 منطقه یــک شهرداری سیرجان( 

2001005674000125  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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جشنواره  مطلوب  و  کیفیت  با  برگزاری  برای  ریزی  برنامه  خواستار  کرمان  استاندار 
موسیقی نواحی در کرمان شد. پانزدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران قرار است 
پاییز امسال هم به میزبانی کرمان برگزار شود. وی در سخنانی با اشاره به اثر فرهنگی 
موسیقی بر روابط فرهنگی میان ملت ها، گفت: موسیقی زبان مشترک اقوام است و باید 
کیفیت این رویداد در سطح قابل قبولی باشد. فداکار سپس از آمادگی مدیریت اجرایی 
استان برای میزبانی جشنواره خبر داد. وی به حضور هنرمندان کشورهای مختلف در 

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

هیچمدرسهای
بهخاطرابتالی
دانشآموزانبه
کرونا،تعطیلنشود

خبــر آغازدورجدیداعزامهایعتباتعالیاتازکرمان
مسئول امور عتبات عالیات، صدور و تمدید مجوز زیارتی سازمان حج و زیارت استان کرمان از آغاز دور جدید اعزام های عتبات 
عالیات از طریق زمینی و هوایی در کرمان خبر داد و گفت: »تاریخ ثبت نام برای اعزام به عتبات عالیات از طریق کاروان های تحت 
نظارت سازمان حج و زیارت از امروز دوشنبه ۲۸ شهریورماه آغاز شده است و تا ۱۸ آبان ادامه خواهد داشت«. بهادر  توضیح داد: 
»دو شرکت مجری برای اعزام هوایی زائران به عتبات عالیات در کرمان در نظر گرفته شده که پرواز یکی از این شرکت ها روز های 
پنج شنبه از فرودگاه کرمان به فرودگاه نجف با ظرفیت ۱۶۰ مسافر و پرواز شرکت دیگر روز های چهارشنبه با ظرفیت ۲۰۰ نفر از 

فرودگاه کرمان به فرودگاه بغداد صورت می گیرد«.

در  است  وقت  خیلی  سیرجان  چهارراه های 
ساعات پر تردد دچار قفل شدگی شده و جریان 
افزایش  شاید  هم  اصلی ترینش  ندارند.  روانی 
افزایش  از  ناشی  شخصی  خودروهای  بی رویه ی 
جمعیت سیرجان باشد درحالی امکانات حمل و 
در  هنوز  آن  از  استفاده  فرهنگ  و  عمومی  نقل 

بیست سال پیش مانده است. 
راه حل موقت چیست؟ 

چراغ های  کردن  زمانه  شش  و  چهارزمانه 
ماشین ها  کم  دست  تا  سرچهارراه ها  راهنمایی 
نگیرند  از هم سبقت  نانوشته  در یک مسابقه ی 
و بازی هرکی زودتر بره برنده است را باهم بازی 
باشد  که  چندزمانه  چهارراه ها  سر  چراغ  نکنند. 
یعنی مردم نه از سر لطف به هم که ناچارند به 
اداره  کدام  وظیفه ی  آن  انجام  بدهند.   راه  هم 
است؟ راهنمایی و رانندگی. چرا انجام نمی دهد؟ 
انفعال. انفعالی که سال هاست این اداره هم مثل 
ادارات دیگر در سیرجان گرفتارش شده  خیلی 
است. انفعال است که این اداره برای سرگشتگی 
انسداد خیابان های حفاری  از  مردم  عجیبی که 
شده برای فاضالب دچارش شده اند هیچ برنامه و 

فعالیتی از خود بروز نمی دهد! 
مشخص کردن مسیر جایگزینی، نصب تابلویی، 
گماردن نیرویی برای راهنمایی مردم در مسیر. 

هیچ. 
است  شده  فقط  که  سال هاست  اداره  این  کار 
تمرکز روی دو سه خیابان مرکزی شهر و جریمه 
و  نیستند  مقصر  که  مردمی  برای  کردن  صادر 
قربانی اند. قربانِی نبود یک پارکینگ چند طبقه 
در نزدیکی مراکز خرید اصلی شهر چون خیابان 

بازار. 
پارک  یک  با  رانندگی  و  راهنمایی  اگر  حاال 
کردن بی جا در بلوار قاآنی برخورد کند و جریمه 
صادر کند که کار درستی کرده اما گشت زنی با 
هم  ضعیف  جدید  دوربین دار  خودروهای  وجود 
دیگر  خیابان های  اکثر  در  و  است  هنوز ضعیف 

سیرجان هیچ خبری نیست!

رانندگی  سرهنگ شهیدی؛ رییس راهنمایی و 
داشت  رسانه  یک  با  که  مصاحبه ای  در  اخیرا 
دارد  آشنایی  این مشکالت  همه ی  با  داد  نشان 
انتظار تصمیمات  اما مشخص نیست چرا چشم 
دست  روی  دست  و  نشسته  ترافیک  شورای 
این  رییس  اختیارات  نمی کند!  کاری  گذاشته، 

اداره کم نیست. 
 مشکل مردم در مرکز شهر ناشی از کم کاری 
شهرداری در سال های اخیر برای ایجاد پارکینگ 
عمومی است. چرا باید هزینه ی این کم کاری را 
و  راهنمایی  بپردازند؟!  شدن  جریمه  با  مردم 
رانندگی باید در مرکز شهر با مردم تعامل کند، 

نه تقابل. 
خودرو  راندن  سر  از  گرفتن  سرسام  مشکل 
توسط  شده  ایجاد  کور  گره  با  سیرجان  در 
حفاری های مدام و چندباره و همه جایی پیمانکار 
طرح فاضالب صدچندان هم شده است. رییس 
خبری  نشست  یک  در  رانندگی  و  راهنمایی 
طرح  مجری  شرکت  با  مشترکش  جلسات  از 
پیشنهادهایی  چه  که  کند  رونمایی  فاضالب 
داده و تشخیص درست و زمان سنجی اینکه چه 
خیابانی چه ماه و فصلی کنده کاری و زیر و رو 

شود را در اختیار آن ها گذاشته؟!
امروز درگیر حفاری ست  نصیری  اینکه خیابان 
و بار ترافیکش بر دوش خیابان های مجاوری ست 
به  نداشتند،  جا  هم  عادی  حالت  در  که 
نه  که  رانندگی ست  و  راهنمایی  انفعال  خاطر 
حفاری  پیمانکار  برای  پایان  کار  ضرب االجل 
مردم!  برای  جایگزین  مسیر  نه  و  کرده  تعیین 
نیز  را  رانندگی  و  راهنمایی  کم کاری  این  جور 
شورای شهر دارد می کشد اما چند روز دیگر که 
با وجود خیابان های  آیا  باز شوند، چه؟  مدارس 
مسدود و حفاری شده، کار ترافیک سیرجان در 
بیخ  درس،  کالس های  پایانی  و  شروع  ساعات 

پیدا نمی کند؟ 
لزوم  از  که  رانندگی  و  راهنمایی  اداره  رییس 
فرهنگسازی دم می زند، کدام نشست مشترک را 
با آموزش و پرورش گذاشته که دست کم والدین 

و  اتوبوس  و  از مینی بوس  استفاده  به  را تشویق 
دوچرخه برای رفتن به مدرسه کنند. 

نمی شود  با حلوا حلوا گفتن که دهان شیرین 
کار  با  فرهنگ  نمی شود.  درست  هم  هیچی  و 
میدانی نهادینه می شود نه با پشت میز نشینی و 

ساعت کاری پر کردن و روزمرگی. 
 فرهنگ رانندگی نگو بال بگو

حق  رانندگی  و  راهنمایی  هم  طرفی  از  گرچه 
بهبود،  تا  سیرجان  در  رانندگی  فرهنگ  و  دارد 

راه بلندی دارد. 
»حاال خیابانی که تردد کمتری دارد، یک پارک 
این عین جمله ی  برنمی خورد«!  به جایی  دوبل 
رییس پیشین راهنمایی و رانندگی سیرجان بود.

همین یک جمله را اگر فرمول رانندگی کنیم 
بدهیم که  را  این سوال  پاسخ  با آن  بخواهیم  و 
چرا در سیرجان وضع فرهنگ رانندگی و رعایت 
و  باریک  جای  این  به  مردم  برای  آن  قوانین 

تاریک کشیده، جواب مان را گرفته ایم.

و  است  نمک  ضرب المثل  همان  ماجرای 
نمک زدایی.

واقعیت این است که اگر کمی از الک خودمان 
بیرون بیاییم و کمی از مرکز شهر به اطرافش هم 
دقت کنیم، متوجه می شویم که سیرجان خیلی 
وقت است از لحاظ رانندگی به حال خودش رها 

شده. 
شاید خواننده ی این متن با خودش بگوید: »ای 
بابا حاال تو چه شهروندی هستی که دلت برای 

برگ جریمه تنگ شده؟« 
طور  این  کنار  از  که  سال هاست  راستش 
خندیده ایم.  و  گذشته ایم  ساده  هم  حرف هایی 
قوانین  رعایت  نداشته ایم که  باور  چون هیچگاه 
نفع  به  نه  نهایتش  در  رانندگی  و  راهنمایی 
تک  ما  نفع  به  ماست.  خود  نفع  به  که  دیگری 
تصادف  خبر  همه  این  وگرنه  جامعه.  افراد  تک 
منجر به زخمی شدن و مرگ و خسارت هر روز 
از  اگر  هم  دودی  نمی شد.   مخابره  سیرجان  از 

رعایت نکردنش بیرون بزند آخرش به چشم ما 
نیز خواهد رفت و زیانش را همه می بینیم. از آن 
مادری که عابر پیاده است و کالسکه ی نوزادش را 
به پیش می برد تا نوجوان و جوان دوچرخه سوار 

و راننده ی موتورسیکلت و خودروی سواری.
پا  اسم  کرده ایم  عادت  سال ها  این  در  ما 
گذاشتن روی گاز و رد شدن از چراغ زرد و قرمز 
پارک  اسم  دست فرمون.  بگذاریم  را  چهارراه ها 
کردن های دوبله و سوبله را بگذاریم »کار واجب 
جایی  از  طرف تر  آن  قدم  دو  اگر  حتا  داشتن« 
که ما قصد پیاده شدن داریم هم جا برای پارک 
کردن خالی باشد! حتا اگر با وسط خیابان توقف 
ایجاد  سرمان  پشت  سنگینی  ترافیک  ما  کردن 
شود یا حتا اگر کسی که پیش از ما در گوشه ی 
خیابان پارک کرده، قصد رفتن داشته باشد و ما 
هنوز  که  فرهنگی  برای  باشیم.  بسته  را  راهش 
ما  نشده و شخصیت خودخواِه تک تک  شهری 

چه اهمیتی دارد، مزاحمت برای دیگری؟ 

عادت کرده ایم اسم راه ندادن به دیگری ئی که 
حق تقدم هم داشته را بگذاریم زرنگی و در این 
یک  دیدن  با  حتا  که  کنیم  افراط  قدر  آن  کار 
هم  خیابان  میانه ی  در  دست  در  کالسکه  مادر 
باز ترجیح مان این باشد که پای مان را روی گاز 

فشار بدهیم.
سرچهارراه ها  تصادفات  شاهد  بارها  اگر  حتا 
اخبار  یا  باشیم  بعدی اش  مالی  دردسرهای  و 
خسارت های جانِی ناشی از رعایت نکردن قوانین 
راهنمایی و رانندگی را شنیده باشیم ولی باز تو 
انگار  هم  باز  در سنگ.  آهنین  میخ  نرود  گویی 
هرجا  باشد.  شخصی مان  خانه ی  حیاط  خیابان 
دستی  یا  می کنیم  توقف  می رانیم،  خواستیم 
بگوید  ما  به  نبوده  هم  کس  هیچ  می کشیم. 

خرتان به چند است.
بگذارید کلی گویی را کنار بگذارم و مثال بزنم. 

سیرجان   رانندگی  و  راهنمایی  محترم  رییس 
سر  بر  خودروها  رفتن  جهت  خالف  با  شما  آیا 
میدان های وروری شهر مشکل ندارید؟ اگر دارید 
چرا برخورد نمی کنید؟ حتما باید یکی این وسط 

بمیرد یا تصادف فجیعی شود تا فکری کنیم؟
برخورد نمی شود چون ماموران فقط در خیابان 

امام )ره( و آیت اهلل سعیدی مستقر شده اند.
دارد.  ایراد  سیرجان  مردم  رانندگی  فرهنگ 
تا  مدت  کوتاه  در  و  عجالتا  اما  است.  درست 
نظارت قانون نباشد، از تخلفات کاسته نمی شود. 
که  کرد  وارد  را  نقد  این  باید  اما  بلندمدت  در 
در این اواخر راهنمایی و رانندگی سیرجان ِکی 
با شورا و شهرداری و پیمانکار حفاری فاضالب 
اتوبوس هایشان  و  معادن  و  پرورش  و  آموزش  و 
ایجاد  برای  هم  تا  گذاشته  هماهنگی  جلسه ی 
چند پارکینگ عمومی و هم برای نهادینه کردن 
فرهنگ رانندگی در سیرجان، هم اندیشی شود؟ 
هم یک فکری برای نیامدن اتوبوس های معدن به 
داخل شهر و جانمایی یک پارک سوار در ورودی 
شیراز شود . چون هم دودزا و ترافیک ساز هستند 
زیرساخت های  به  ضربه  زیادشان  وزن  هم  و 

شهری می زند.

بابازگشاییمدارس،گرهکورترافیککورترمیشود

سرسام رانندگی در سیرجان و انفعال راهنمایی و رانندگی!
      حسام الدین اسالملو

  عکس: سید محسن فروزنده
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جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ     1401/07/16

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز یکشنبه  تاریخ 1401/07/17 
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:   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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه  گریــدر

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

به شماره 2001005674000119  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ     1401/07/16

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:45 روز یکشنبه  تاریخ 1401/07/17 
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:   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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید سر چراغی

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

به شماره 2001005674000121  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 13:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/07/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/07/14

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز یکشنبــــه  تاریخ 1401/07/17 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

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

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال 1401 » برون سپاری« ( 
500109872000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

رپرتاژ گهر زمین

آگهی  استعالم تامین و بکارگیری ماشین آالت

»تامین و بکارگیری تانکر 12000 لیتری «  
متعلق به خود را از طریق برگزاری برگزاری استعالم در سطح شهرستان سیرجان  واگذار نماید.. 

*نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقوقی-حقیقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعالم به آدرس 
الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

)شماره تلفن : 09129541522 آقای هاشمی پور جهت دریافت اسناد از طریق واتس آپ(
*محل تحویل پاکات : استان کرمان – شهرستان سیرجان-بلوار پیروزی، پالک 31،ساختمان اداری شرکت پاریز پیشرو، کد 

پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی
*مهلت تحویل پاکات: پنج شنبه 1401/07/14 ساعت 12:00 

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

1- این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

2- مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

3- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 09133775887 ) آقای عباسی( تماس حاصل فرمایند.

4- جهت کسب اطالعات درخصوص استعالم  با شماره  41424382- 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

ساعتتاریـخشرحردیف

1401/07/1010:00بازدید از سایت1

آگهـی   مزایده شمـاره  1401/002/م.ز
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» آهن آالت اسقاطی به شرح جدول پیوست «  
خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور 
را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند .(متقاضیانی  که قصد شرکت در مزایده را دارند، درخواست خود مبنی بر تحویل 
اسناد که در آن موضوع و شماره مزایده به صورت دقیق قید شده است، را طی نامه رسمی از طریق واتس آپ برای نماینده 
این شرکت با شماره تماس 09129541522 )آقای هاشمی پور( ارسال نموده و متعاقباً اسناد شرکت در مزایده  مذکور برای 

ایشان ارسال خواهد گردید.)
 مهلت تحویل پاکات: روز شنبه مورخ 1401/07/09 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، 
بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانه-آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز شنبه 

مورخ1401/07/02 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.
محل بازدید : 

کیلومتر 40 جاده سیرجان –شیراز،نرسیده به پاسگاه خیرآباد ،محل احداث کترینگ صنعتی شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه 

 شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
2-شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه اقالم مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطالعات فنی با شماره 09139565322آقای مهندس محیاپور تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 41424382-034 تماس حاصل نمایید.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

مقدار تقریبی به کیلوگرمشرح کاالردیف

40.000میلگرد)سایزهای 10 تا 20 (1

3.000فنس2

انواع پروفیل ساختمانی3
)قوطی،نبشی،لوله،تیرآهن و ... (

5.000

500ورق گالوانیزه رنگی4

3.000مخزن 20 هزار لیتری)2عدد(5

مقدار تقریبی به کیلوگرمشرح کاالردیف

500مخزن 5هزار لیتری اسقاطی)1عدد(6

100مخزن هزار لیتری اسقاطی)1عدد(7

1.500ضایعات آهنی درهم8

تجهیزات مستعمل آشپزخانه 9
)استیل304(

150

300تجهیزات مستعمل آشپزخانه)آهنی(10

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  



صفحه 3
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خانم بتول اجودی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک  1610 فرعی  از 2112 
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم  بتول اجودی  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: 1379860 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مسعود صحبت ورثه  محمود صحبت  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 134 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ پالک  0 
فرعی  از 313 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای محمود صحبت 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: 1382982 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد رضا احمدی نژاد ورثه عصمت صالحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک  350 فرعی  از 2312 اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم عصمت صالحی    
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: 1382984 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم محبوبه میرزاده  برابر وکالت نامه 37638 – 1401/05/29 د5فتر 150 سیرجان از رحمت 

اله عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  3725 فرعی  از 2112اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای 

رحمت اله عباسلو 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: 1382991 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم محبوبه میرزاده  برابر وکالت نامه 37638 – 1401/05/29 د5فتر 150 سیرجان از رحمت 

اله عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  3726 فرعی  از 2112اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای 

رحمت اله عباسلو 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: 1382993 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم محبوبه میرزاده  برابر وکالت نامه 37638 – 1401/05/29 د5فتر 150 سیرجان از رحمت اله 

عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که سند 

مالکیتششدانگ پالک  4081 فرعی  از 2112اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای رحمت 

اله عباسلو 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: 1382996 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محمد رضا احمدی نژاد ورثه عصمت صالحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک  350 فرعی  از 2312 اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم عصمت صالحی    
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: 1382984 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

با توجه باینکه اقای حجت صفی جهانشاهی یک از مالکیت مشاعی اراضی تحت پالک 38 فرعی از 

5078 اصلی واقع در استان کرمان  شهرستان سیرجان بخش گلستان دهستان گلستان روستا تلمبه 

چاه زهرا محله تلمبه چاه زهرا کوچه شمالی کوچه اول پالک 0 طبقه همکف بخش 36 کرمان 

درخواست سند مالکیت نموده و بعلت عدم فراخوانی حدود ششدانگ پالک امکان چاپ سند مالکیت 

وجود ندارد و می بایست کلیه اسناد مالکیت ابطال و مجددا بنام مالکین چاپ گردد لذا از کلیه مالکین 

مشاع درخواست می شود حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از زمان چاپ در روزنامه محلی اسناد 

مالکیت خود را جهت تعویض تحویل ادره ثبت اسناد و امالک سیرجان واقع در بلوار هجرت جنب 

بیمارستان امام رضا )ع( نمایند در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.

  شناسه آگهی: 1382988 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تعویض اسناد مالکیت 

شرکت راهسازی کرمان ریسـه
)معدن 3(

 از  تعدادی سرویسکار تعمیرگاه
 یک نفر کمک مکانیک

 یک نفر برقکار اتومبیل 
  دعوت به عمل می آورد:

0917   822   3248   

از  یک نیرو کار خانم جهت 
فروشندگی و یک نیرو کار آقا 

جهت همکاری 
 در فروشگاه لوازم ایمنی

  دعوت به عمل می آورد:

0921   145   9530   
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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-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

3-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

شهرداری خواجوشهر در نظر دارد نسبت به ؛
فروش تعدادی از زمینهای مسکونی خود واقع در اراضی موصوف به 

جنوب غرب خواجوشهر) غرب درمانگاه مرحومه کبری خواجویی نژاد( 
از پـالک ثبتــــی5074

شهرداری  خواجو شهر

بر اساس قیمت پایــه کارشناســـی به صورت مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی )setadiran.ir( اقدام نماید. 

   1 4 0 1 /0 6 /3 0 2    تاریــخ انتشــــار  آگهـــی :  0 0 1 0 9 1 1 0 9 0 0 0 0 0 1 شمـــاره مزایـــده :  

مهلـــت دریـــــافت اسنــــاد مزایـــــده : 1401/06/30  الـــی 1401/07/12    ساعــت 14:00  

تاریـــخ بازدیــــــــــد :  1401/07/01 الــــــــی 1401/07/22  

مهلت ارسال پیشنهـــــاد : 1401/06/30   الــــــی 1401/07/23  ساعـــت 14:00  

تاریــــــخ بازگشایــــــی: 1401/07/24     تاریـــــخ اعالم بـه برنـــــــده:  1401/07/25 
شماره 
قطعه

مساحت 
)مترمربع(

قیمت پایــه ) ریال(

56328/54/270/500/000

573003/300/000/000
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653003/600/000/000
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مساحت 
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قیمت پایــه ) ریال(

663003/600/000/000

673003/600/000/000

683003/600/000/000
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ     1401/07/19

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/20 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

مناقصه عمومی دو مرحله ای برونسپاری نگهداشت فاز 6 
فضای سبز ) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(

برونسپاری  مختصر؛  شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   
نگهداشت فـــاز 6 فضــای سبـز) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(
به شماره 2001005674000126  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

نوه ی دلبند و برادر زاده عزیزمان؛

سرکار خانم غزل اتج آبادی
 در سکوت تالش کردی 

 پیروزی ات با ترانه ای زیبا طنین انداز شد 

 هدفت قطب نمایی بود برای یافتن مسیر و وجود خدا انگیزه ای برای تحقق این هدف 

موفقیتت درکنکور  و قبولی در رشتـه دندانپزشکــی 
دانشگاه علوم  پزشکی کرمان را تبریک عرض نموده، موفقیت 

روزافزونت را در تمامی عرصه های زندگی آرزومندیم

مامان زبرگ و عمواه و عمه اه

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2
 0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

ئی ا خد

 فروش فــوری بــاغ
یک قطعه زمین 40 قصبی در 
روستای زمزرج قبل از اسطور 
بعد از بلورد دور تا دور دیوار 
کشی بسیار مناسب برای خانه 
باغ بسیار خوش آب و هوا با 

قیمت ۶۵0 میلیون تومان
  به فروش می رسد 
0913  668  3777 
0913  845  4815

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان لوازم خانگی و مبلمان شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان لـوازم خانگــی و مبلمـــان شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره 

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

روز شنبــه مورخ 1401/07/16 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

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

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محمود  افشـار  2- رسول  بمیــدی  3- حسین پژوهنـده    4- سید احمد   تهامـی  5- ابوالفضل حسن پـور 6- علی  خضری پــور

7- جعفر  زیدآبادی  8- اسماعیل  شاهبداغی  9- مهدی  عباس زاده  10- سیدرضا مرید رحمانی   11- فاطمه مهرابیان 12- احمدعلی نژاد کورکی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محسن  جهانشاهی 2- محمود  راشدی  3- سیدجواد شیبانی  4- احمد  نجمی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان لوازم صوتی و تصویری شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان لـوازم صوتی و تصویری شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 

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

روز یکشنبــه مورخ 1401/07/17 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

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

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی  ایرانمنش  2- سجاد  پورحسینعلـی  3- ابوالقاسم  پورخسروانـی  4- مجتبی جعفـری  5- عبدالرضا رنجبـر 6- مجتبی  سعیـدی

7- محمدصالح صادقی  8- سیدجالل الدین علوی  9- امیرحسین  فائضی  10- حمیدرضا کریمـی   11- محسن محمودآبـادی 12- علی محیاپـور

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محسن  آراد 2- ساسان  اکبری 3- معین  شاهمرادی 4- سید وحید  موسوی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

www.sokhanetazeh.com Sokhan_Tazeh
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شبانه،  روزانه،  دوره های  در   ۱۴۰۱ سراسری  آزمون  نهایی  نتایج 
مؤسسات  پیام نور،  دانشگاه  پرداز،  شهریه  و  خودگردان  پردیس  مجازی، 
صرفاً  پذیرش  و  باآزمون  از  )اعم  غیردولتی  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش 
سازمان  سایت  در  امروز  آزمون«(  »بدون  تحصیلی  سوابق  براساس 
شد. اعالم   www.sanjesh.org نشانی  به  کشور  آموزش  سنجش 

نتایجنهایی
کنکور۱۴۰۱
اعالمشد

»جنگجهانیسوم«نمایندهایراندراسکار۲۰۲۳شد
فیلم سینمایی جنگ جهانی سوم به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار ۲۰۲۳ معرفی شد. این فیلم ایرانی به تهیه کنندگی 
و کارگردانی هومن سیدی و نویسندگی هومن سیدی، آرین وزیردفتری و آزاد جعفریان است. محسن تنابنده بازیگر نقش 
اصلی این فیلم است. این فیلم با سرمایه گذاری نماوا ساخته شده و نخستین باری است که یک پلتفرم پخش آنالین به ساخت 
یک پروژه سینمایی ورود کرده است و هم چنین دومین همکاری سیدی و نماوا بعد از مجموعه قورباغه است. جنگ جهانی 
سوم برای نخستین بار در ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ در هفتاد و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ونیز نمایش داده شد و دو 

جایزه در بخش افق، از جمله بهترین فیلم برای هومن سیدی و بهترین بازیگر مرد برای محسن تنابنده را به ارمغان آورد.

خبــر

امسال  رمضان  ماه  پایان  در  فطر  عید  نماز  از 
گسترده  حضور  روی  ما  جامعه  دوباره  که  بود 
اتفاقی  با  سپس  شد.  حساس  افغانستان  اتباع 
مرد  یک  توسط  نفر  چندین  قتل  ماجرای  مثل 
تشویش  و  نگرانی  هم  باز  رفسنجان،  در  افغان 
ازدیادی  گرفت.   شدت  افغان ها  ازدیاد  از  جامعه 
رسیدن  قدرت  به  محصول  آن  زیاد  بخش  که 
از  بسیاری  تا  بود  همسایه  کشور  در  طالبان 
فارسی زبان ها و حتا پشتوها به دالیل ناامنی های 
شغل  کمبود  و  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی، 
مرز  از  غیرمجاز  صورت  به  خودشان،  کشور  در 
بسیاری شان  و  آمدند  ما  سرزمین  به  و  شده  رد 
و  ثروتمند  شهرهای  و  کرمان  استان  در  نیز 
پسته خیزی مثل سیرجان و رفسنجان در هوای 
اما آیا آن ها  یافتن کار یدی خوب ساکن شدند . 
به جز کار یدی شان که مورد نیاز جامعه ی ماست، 

ارمغان های دیگری هم برای جامعه ی ما دارند؟ 
نظرهای متفاوت سیرجانی ها

بی تفاوت اند  برخی  و  نگرانند  برخی همشهریان 
گاه  حتا  ندارد.  نگرانی  جای  می گویند  اصاًلً  یا 
میان  مباحثه  طرح  شاهد  عمومی  اماکن  در 

همشهریان در این باره هستیم. 
مثل مادر و دختری که توی تاکسی نشسته  اند 
و در این باره با راننده مجادله می کنند: »معلوم 
نیست این دولت چه خیالی در سر داره. چرا مثل 
افغانی ها را دست به سر نمی کنه که بروند  قبل 
زودی  به  نشوند.  شر  برایمان  خودشان؟!  کشور 
سیرجون رو افغانی ها صاحب می شوند!« اما راننده 
که به نظر می آید دانشجو و درس خوانده است، 
با آن ها مخالف است: »بابا این خودبرتربینی شما 

رو نسبت به یک  قوم دیگر نمی فهمم! 
چرا خودمان را برتر می دانیم؟

 مالک این برتری شماری چیست؟ 
آیا سرمایه ی عاطفی انسان ها همچون سرمایه ی 

اقتصادی شان تمام می شود؟
با  اتفاقاً  که  افاغنه  به  نسبت  ایرانی ها  ما  چرا   
برتری  احساس  داریم،  مشترک  ریشه های  هم 
می کنیم و این را در رفتارمان اغلب با آزار و اذیت 

نشان می دهیم؟ 
پیش  قرن  یک  همین  تا  که  افاغنه ای  هم  آن 
ما،  به  انگلیس  تحمیلی  مرزهای  از  قبل  و 
نیز  و حتا هنوز  به شمار می آمدند  هم وطنم مان 

هم زبان های ما هستند.«

اما مسافر زن طوری به راننده نگاه می کند که 
انگار نه حرفش را فهمیده و نه قبول کرده است 
و از نظرش او یک جوان روشنفکر خام است که 

معلوم نیست چرا راننده تاکسی شده!
تزریق حس تبعیض

تهیه  سخن تازه  در  گزارشی  پیش  سال  چند 
کردیم از مغازه ی کفاشی  نارنجی رنگی که روی 

درش نوشته بود: »کفاشی هیبت« . 
بلوارهای  از  یکی  در  کوچه  یک  نبش  سر 
با  شکل  مثلثی  کوچک  مغازه ی  یک  سیرجان. 
انبوهی از کفش و بند کفش و نخ و سوزن. او  از 
پسرش می گفت که غرق شده و فوت کرده است.

 با اندوه و اشکی که چنین مواقعی در چشمان 
تکان  اندوه  به  سری  می شود،  جمع  پدر  یک 
بود.  کفاشی  این  صاحب  پسرم  هیبت  می داد:  
با خواهرش و زنش و دوتا بچه اش رفتن سلطان 

پیرغیب.
 نزدیک سد اسطور. دخترم می گوید کباب مان 
را خوردیم، بگو بخندمان را کردیم و می خواستیم 
به خانه برگردیم که هیبت گفت من می روم شنا. 
من  کنید،  جمع  را  وسایل  شما  وقتی  تا  گفت 
که  جایی  آب  وسط  در  و  رفت  هیبت  برگشتم. 

عمیق بود گرفتار شد.«
می کند  روایت  هیبت  زن  قول  از  هیبت  پدر 
نشسته  ماجرا  این  نزدیکی  در  خانواده  چند  که 
بودند و دست و پا زدن هیبت را نگاه می کرده ند: 
از جای شان  کدام  اما هیچ  کردیم  »التماس شان 
به رحم می آمد  اگر یکی دلش  بلند نشدند حتا 
و می خواست به داد ما برسد کناری اش می گفت 

بشین خون به گردن نگیر.«
یکی از مشتریان کفاشی که به نظر می رسید او 
نیز افغان باشد و از دوستان این خانواده، می گفت: 
»چون افغان بودند کسی نیامده کمک و گرنه اگر 
ایرانی بود، نمی ُمرد.« پدر هیبت در ادامه ی حرف 
دخترم  و  عروس  روز  »آن  می گفت:  مشتری اش 
چادرهای شان را به هم گره زده  بودند و به سختی 
هیبت را از آب کشیدند بیرون. زنده بوده و تا ده 
نیامده  هم کسی  باز  اما  می کشیده  نفس  دقیقه 

کمک و از دنیا رفته.« 
این  و صاحب  داشته  و یک سال  بیست  هیبت 
را  آن  پدرش  دیگر  که  کفاشی ئی  بوده.  کفاشی 
می چرخاند. پدر هیبت می گوید: »هیبت دوتا بچه 
داشته که االن با مادرش و ما زندگی می کنند.«

بحث تبعیض هست و نیست
یک جامعه شناسان درباره ی تاثیر جنبه حقوقی 
نشدن  اجتماعی  بر  ایران  در  افغان  اتباع  ازدیاد 
نوشته:  آن ها  با  ایران  مردم  نگرفتن  خو  و   آنان 
مهاجرپذیري و مهاجرناپذیري یک بحث حقوقي 
محسوب مي شود به این دلیل که فرایند پذیرش 
افاغنه در ایران یک فرایند تدوین شده مشخص 
و در قالب بندي مشخص نیست یعني مشخص 
مشخص  مهاجر؟  یا  پناهنده اند  آنان  که  نیست 
نیست قاچاقي آمده اند یا قانونی؟ به همین دلیل 

به لحاظ حقوقي جایگاه خاصي ندارند. 
دیگر  از کشورهاي  در خیلی  اینکه  دوم  مسئله 
یعني  است.  شده  کار  میزبان  فرهنگ  روي 
جامعه ی میزبان، فرد مهاجرت کرده به کشورشان 
را به عنوان نیروي کار پذیرفته و مهاجران را به 
عنوان کسانی که دارند به توسعه ی کشور میزبان 

و پیشرفت آن کشور کمک می کند، به رسمیت 
شناخته می شوند.

وجود  کشوري  در  مهاجرپذیري  قوانین  وقتي   
گرفتن  بانکي،  حساب  کردن  باز  مثل  دارد 
گواهینامه، مثل ادامه تحصیل و مثل استفاده از 
اعتبارات بانکي و استفاده از امکانات رفاهي، قطعا 
به خاطر داشتن حقوق یکسان  افراد مهاجر هم 

داراي یکسري احترام هم مي شوند.
احساس  مهاجران  با  میزبان  جامعه ی  شاید 
آن ها  مورد  در  میزبان  جامعه ی  یا  نکند  راحتي 
به  اما  بگذارد  را کنار  تعصبات  نتواند هیچ موقع 
در جامعه  و  از جامعه مي شوند  بخشي  هر حال 

هضم مي شوند.
ایران  در  تاکنون  افغان ها  درباره  اتفاق  این   
تدوین  مشخصي  قوانین  حاال  تا  یعني  نیفتاده. 

نشده است.
بانکي،  خدمات  بحث  در  افغان  یک  مثال 
گواهینامه گرفتن، جابجا کردن پول و... در ایران 

مشکل دارد.
 خرید و فروشش را با نام و کارت بانکی که مال 
گذاشته  اختیارشان  در  و  است  صاحب کارشان 

حتا  می دهند.  انجام 
در  که  افغان هایی 
تخصص  رشته ای 
دارند و  نخبه اند و یا 
برای  ثروتمندان شان 
خرید و فروش مشکل 

دارند.
همین  برای  شاید   
این  ایراني  جامعه ی 
و  نمي پذیرد  را  افراد 
این  به  جامعه  نگاه 
کسي ست  مثل  افراد 
که مي خواهد اینجا را 
منابع  و  کند  تصاحب 
براي  زور  به  را  ملي 
خودش استفاده کند.

که  دیگری  دلیل 
است  این  است  مهم 
که آن مهاجران از چه جامعه ا ی می آیند و رسانه 
از آن ها چه تصوری برای ما ساخته. اگر مثاًلً این 
آدم ها از نروژ -کشوری که در آن جنگ نیست و 
صلح است و امکانات رفاهی دارند-آمده بودند، آیا 

برخورد ایرانی ها همین بود؟ 
حتماً احترام بیشتری داشتند. کما اینکه بسیاری 
به  کارند،  مشغول  ایران  در  االن  که  چینی ها  از 
و  ایرانی ها  احترام  معادن  یا  صنعت  واسطه ی 
این  تصور  چون  است.  بیشتر  بهشان  کرمانی ها 
هست که این افراد متعلق به جامعه ای پر از افراد 
در  ابرقدرت ها  نگاه  اینجا  پس  هستند.  توانمند 
این موضوع موثر است. فرض بر این بگیرید که 
چینی ها در ایران همین کارهای افاغنه را انجام 

بدهند، این قدر بازتاب ندارد. 
پس در واقع ما به شخصیت و مدنیت فرد کاری 
نداریم و به آن نیست که احترام می گذاریم. بلکه 
تحت تاثیر پندار عمومی از ملت ها و تصویری که 

رسانه ها از آنان ساخته اند، هستیم. 
بخشی اش  حتا  است  ممکن  اینکه  اضافه ی  به 
به  نسبت  افراد  حساسیت  عدم  به  برگردد 

همنوعان خود. جامعه ی ما نیز که در دوران زوال 
مسوولیت  حوزه ی  یعنی  می برد.  سر  به  اخالق 
فردی و مسوولیت اجتماعی به قدری کاهش پیدا 

می کند. زنجیره ی انسانیت قطع می شود. 
نژادپرستی  از  رگه هایی  وجود  نمی توان  البته   
کرد.  رد  جامعه  در  را  آن  از  ناشی  تبعیض  و 
ما  رسانه های  وقتی  دارد.  ایدئولوژیک هم  دالیل 
و  شاخص تر  چهره ی  خودمان  از  می کنند  سعی 
باالتری بسازند. وقتی این تفکر وجود دارد قطعاً 
ما خودمان هم در واقع در سطح فردی و سطح 
خرد این تصورات غالبی و القا شده را ناخوداگاه 
ذهن مان جا داده ایم و براساس آن رفتار می کنیم.
مشکالت  و  فرهنگی  اختالف  از  ناشی  نگرانی 

امنیتی ربطی به تبعیض نژادی ندارد
اما برخی همشهریان سیرجانی نیز نظر دیگری 
دارند: "در تلویزیون از هر شبکه ایرانی یا خارجی 
افغان ها خبر  درباره  وقت  هیچ  هر خبرگزاری  با 
آشوب،  قاچاق، جنگ،  قتل،  نشده.  توزیع  مثبت 
طالبان و... همیشه با اخبار مربوط به افاغنه همراه 
بوده. حاال ولو اینکه زبان شان با ما یکی باشد و در 
شعر و مذهب و مفاخر و مشاهیر مشترکات زیادی 
با ما داشته باشند، این اشتراکات نمی توانند ما را 

به هم وصل کند.
اختالفات  بحث  که  موضوع  این  اضافه ی  به   
ظاهر  در  آن  نمود  که  دارد  وجود  نیز  عقیدتی 
و  مناسک  و  مراسم  برگزاری  تفاوت  و  چهره 
از  را  ما  جامعه  که  می شود  دیده  هم  پوشش 
حس  طور  همین  و  می کند  دور  آن ها  اجتماع 
ترس و بیمی هست نسبت به اینکه یک اقلیت به 
مرور تبدیل به اکثریت شوند و از دل این اتفاق 
خشونت عقیدتی سر بزند. به همین دلیل شاید 

بحث فقط نژادپرستی نباشد."
انگیزه ی عقیدتی در  به  اشاره  با  این همشهری 
امام رضا)ع(  حرم  در  نفر  دو  قتل  مثل  اتفاقاتی 
کارهای  این  بروز  احتمال  می گوید؛  مشهد  در 
جمعیت  افزایش  از  را  آدم   که  است  تکفیری 
مهاجران افغان در سیرجان نگران می کند و گرنه 
اگر بحث نژادپرستی بود چرا وقتی تعدادشان به 
مراتب کمتر بود، جامعه این حساسیت را نداشت؟

به نظر این همشهری، مراجع تصمیم گیر کالن 
تقش  زمینه ی  در  شهری  و  استانی  کشوری، 
این  به  باید  امنیت  میزان  بر  جمعیتی  تغییرات 

نکات فکر کرده باشند.

حساسیتجامعهبرحضورگستردهاتباعافغانستاندرسیرجان؛

مهاجر دوستی در عین نگرانی
      سمیرا سرچمی

صفحه 3
؟

خانم بتول اجودی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک  1610 فرعی  از 2112 
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم  بتول اجودی  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: 1379860 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مسعود صحبت ورثه  محمود صحبت  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 134 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ پالک  0 
فرعی  از 313 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای محمود صحبت 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: 1382982 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد رضا احمدی نژاد ورثه عصمت صالحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک  350 فرعی  از 2312 اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم عصمت صالحی    
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: 1382984 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم محبوبه میرزاده  برابر وکالت نامه 37638 – 1401/05/29 د5فتر 150 سیرجان از رحمت 

اله عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  3725 فرعی  از 2112اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای 

رحمت اله عباسلو 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: 1382991 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم محبوبه میرزاده  برابر وکالت نامه 37638 – 1401/05/29 د5فتر 150 سیرجان از رحمت 

اله عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  3726 فرعی  از 2112اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای 

رحمت اله عباسلو 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: 1382993 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم محبوبه میرزاده  برابر وکالت نامه 37638 – 1401/05/29 د5فتر 150 سیرجان از رحمت اله 

عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که سند 

مالکیتششدانگ پالک  4081 فرعی  از 2112اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای رحمت 

اله عباسلو 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: 1382996 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محمد رضا احمدی نژاد ورثه عصمت صالحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک  350 فرعی  از 2312 اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم عصمت صالحی    
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: 1382984 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

با توجه باینکه اقای حجت صفی جهانشاهی یک از مالکیت مشاعی اراضی تحت پالک 38 فرعی از 

5078 اصلی واقع در استان کرمان  شهرستان سیرجان بخش گلستان دهستان گلستان روستا تلمبه 

چاه زهرا محله تلمبه چاه زهرا کوچه شمالی کوچه اول پالک 0 طبقه همکف بخش 36 کرمان 

درخواست سند مالکیت نموده و بعلت عدم فراخوانی حدود ششدانگ پالک امکان چاپ سند مالکیت 

وجود ندارد و می بایست کلیه اسناد مالکیت ابطال و مجددا بنام مالکین چاپ گردد لذا از کلیه مالکین 

مشاع درخواست می شود حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از زمان چاپ در روزنامه محلی اسناد 

مالکیت خود را جهت تعویض تحویل ادره ثبت اسناد و امالک سیرجان واقع در بلوار هجرت جنب 

بیمارستان امام رضا )ع( نمایند در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.

  شناسه آگهی: 1382988 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تعویض اسناد مالکیت 

شرکت راهسازی کرمان ریسـه
)معدن 3(

 از  تعدادی سرویسکار تعمیرگاه
 یک نفر کمک مکانیک

 یک نفر برقکار اتومبیل 
  دعوت به عمل می آورد:

0917   822   3248   

از  یک نیرو کار خانم جهت 
فروشندگی و یک نیرو کار آقا 

جهت همکاری 
 در فروشگاه لوازم ایمنی

  دعوت به عمل می آورد:

0921   145   9530   
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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-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

3-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

شهرداری خواجوشهر در نظر دارد نسبت به ؛
فروش تعدادی از زمینهای مسکونی خود واقع در اراضی موصوف به 

جنوب غرب خواجوشهر) غرب درمانگاه مرحومه کبری خواجویی نژاد( 
از پـالک ثبتــــی5074

شهرداری  خواجو شهر

بر اساس قیمت پایــه کارشناســـی به صورت مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی )setadiran.ir( اقدام نماید. 

   1 4 0 1 /0 6 /3 0 2    تاریــخ انتشــــار  آگهـــی :  0 0 1 0 9 1 1 0 9 0 0 0 0 0 1 شمـــاره مزایـــده :  

مهلـــت دریـــــافت اسنــــاد مزایـــــده : 1401/06/30  الـــی 1401/07/12    ساعــت 14:00  

تاریـــخ بازدیــــــــــد :  1401/07/01 الــــــــی 1401/07/22  

مهلت ارسال پیشنهـــــاد : 1401/06/30   الــــــی 1401/07/23  ساعـــت 14:00  

تاریــــــخ بازگشایــــــی: 1401/07/24     تاریـــــخ اعالم بـه برنـــــــده:  1401/07/25 
شماره 
قطعه

مساحت 
)مترمربع(

قیمت پایــه ) ریال(

56328/54/270/500/000

573003/300/000/000

583003/300/000/000

593003/300/000/000

603003/300/000/000

613003/300/000/000

623003/300/000/000

653003/600/000/000

شماره 
قطعه

مساحت 
)مترمربع(

قیمت پایــه ) ریال(

663003/600/000/000

673003/600/000/000

683003/600/000/000

693003/600/000/000

703003/600/000/000

713003/600/000/000

72328/54/270/500/000
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ     1401/07/19

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/20 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

مناقصه عمومی دو مرحله ای برونسپاری نگهداشت فاز 6 
فضای سبز ) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(

برونسپاری  مختصر؛  شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   
نگهداشت فـــاز 6 فضــای سبـز) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(
به شماره 2001005674000126  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

نوه ی دلبند و برادر زاده عزیزمان؛

سرکار خانم غزل اتج آبادی
 در سکوت تالش کردی 

 پیروزی ات با ترانه ای زیبا طنین انداز شد 

 هدفت قطب نمایی بود برای یافتن مسیر و وجود خدا انگیزه ای برای تحقق این هدف 

موفقیتت درکنکور  و قبولی در رشتـه دندانپزشکــی 
دانشگاه علوم  پزشکی کرمان را تبریک عرض نموده، موفقیت 

روزافزونت را در تمامی عرصه های زندگی آرزومندیم

مامان زبرگ و عمواه و عمه اه

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2
 0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

ئی ا خد

 فروش فــوری بــاغ
یک قطعه زمین 40 قصبی در 
روستای زمزرج قبل از اسطور 
بعد از بلورد دور تا دور دیوار 
کشی بسیار مناسب برای خانه 
باغ بسیار خوش آب و هوا با 

قیمت ۶۵0 میلیون تومان
  به فروش می رسد 
0913  668  3777 
0913  845  4815

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان لوازم خانگی و مبلمان شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان لـوازم خانگــی و مبلمـــان شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره 

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

روز شنبــه مورخ 1401/07/16 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

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

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محمود  افشـار  2- رسول  بمیــدی  3- حسین پژوهنـده    4- سید احمد   تهامـی  5- ابوالفضل حسن پـور 6- علی  خضری پــور

7- جعفر  زیدآبادی  8- اسماعیل  شاهبداغی  9- مهدی  عباس زاده  10- سیدرضا مرید رحمانی   11- فاطمه مهرابیان 12- احمدعلی نژاد کورکی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محسن  جهانشاهی 2- محمود  راشدی  3- سیدجواد شیبانی  4- احمد  نجمی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان لوازم صوتی و تصویری شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان لـوازم صوتی و تصویری شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 

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

روز یکشنبــه مورخ 1401/07/17 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

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

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی  ایرانمنش  2- سجاد  پورحسینعلـی  3- ابوالقاسم  پورخسروانـی  4- مجتبی جعفـری  5- عبدالرضا رنجبـر 6- مجتبی  سعیـدی

7- محمدصالح صادقی  8- سیدجالل الدین علوی  9- امیرحسین  فائضی  10- حمیدرضا کریمـی   11- محسن محمودآبـادی 12- علی محیاپـور

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محسن  آراد 2- ساسان  اکبری 3- معین  شاهمرادی 4- سید وحید  موسوی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان



صفحه 2
?

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

09135320842-09132794372
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ     1401/07/16

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز یکشنبه  تاریخ 1401/07/17 
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:   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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه  گریــدر

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

به شماره 2001005674000119  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ     1401/07/16

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:45 روز یکشنبه  تاریخ 1401/07/17 
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:   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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید سر چراغی

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

به شماره 2001005674000121  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 13:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/07/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/07/14

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز یکشنبــــه  تاریخ 1401/07/17 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

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

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال 1401 » برون سپاری« ( 
500109872000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

رپرتاژ گهر زمین

آگهی  استعالم تامین و بکارگیری ماشین آالت

»تامین و بکارگیری تانکر 12000 لیتری «  
متعلق به خود را از طریق برگزاری برگزاری استعالم در سطح شهرستان سیرجان  واگذار نماید.. 

*نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقوقی-حقیقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعالم به آدرس 
الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

)شماره تلفن : 09129541522 آقای هاشمی پور جهت دریافت اسناد از طریق واتس آپ(
*محل تحویل پاکات : استان کرمان – شهرستان سیرجان-بلوار پیروزی، پالک 31،ساختمان اداری شرکت پاریز پیشرو، کد 

پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی
*مهلت تحویل پاکات: پنج شنبه 1401/07/14 ساعت 12:00 

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

1- این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

2- مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

3- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 09133775887 ) آقای عباسی( تماس حاصل فرمایند.

4- جهت کسب اطالعات درخصوص استعالم  با شماره  41424382- 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

ساعتتاریـخشرحردیف

1401/07/1010:00بازدید از سایت1

آگهـی   مزایده شمـاره  1401/002/م.ز
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» آهن آالت اسقاطی به شرح جدول پیوست «  
خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور 
را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند .(متقاضیانی  که قصد شرکت در مزایده را دارند، درخواست خود مبنی بر تحویل 
اسناد که در آن موضوع و شماره مزایده به صورت دقیق قید شده است، را طی نامه رسمی از طریق واتس آپ برای نماینده 
این شرکت با شماره تماس 09129541522 )آقای هاشمی پور( ارسال نموده و متعاقباً اسناد شرکت در مزایده  مذکور برای 

ایشان ارسال خواهد گردید.)
 مهلت تحویل پاکات: روز شنبه مورخ 1401/07/09 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، 
بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانه-آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز شنبه 

مورخ1401/07/02 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.
محل بازدید : 

کیلومتر 40 جاده سیرجان –شیراز،نرسیده به پاسگاه خیرآباد ،محل احداث کترینگ صنعتی شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه 

 شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
2-شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه اقالم مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطالعات فنی با شماره 09139565322آقای مهندس محیاپور تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 41424382-034 تماس حاصل نمایید.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

مقدار تقریبی به کیلوگرمشرح کاالردیف

40.000میلگرد)سایزهای 10 تا 20 (1

3.000فنس2

انواع پروفیل ساختمانی3
)قوطی،نبشی،لوله،تیرآهن و ... (

5.000

500ورق گالوانیزه رنگی4

3.000مخزن 20 هزار لیتری)2عدد(5

مقدار تقریبی به کیلوگرمشرح کاالردیف

500مخزن 5هزار لیتری اسقاطی)1عدد(6

100مخزن هزار لیتری اسقاطی)1عدد(7

1.500ضایعات آهنی درهم8

تجهیزات مستعمل آشپزخانه 9
)استیل304(

150

300تجهیزات مستعمل آشپزخانه)آهنی(10

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  

5
شماره 711

30 شهریور1401 شهر

نایب  و  ایران  آزاد کاران  افتخارآفرینی  پیامی،  اعضای شورای شهر سیرجان در  رییس و 
قهرمانی در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان را تبریک گفتند. در این پیام آمده است: 
جوانان سربلند ایران عزیز با کسب دو مدال طال، سه مدال نقره و دو برنز و در مجموع 
۱۵۰ امتیاز تیمی و کسب مقام نایب قهرمانی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی پیکارهای 
جهانی سال ۲۰۲۲ در کشور صربستان، موجب شادی مردم و افتخارآفرینی در قاره کهن به 

سرپرستی جناب آقای محمدجواد یزدانی، اسوه و الگوی ورزش سیرجان شدند.

تبریکرییسو
اعضایشورایشهر
بهکشتیگیران
مسابقاتجهانی

نرخکرایهسرویسمدارساعالمشد
با شروع سال تحصیلی جدید و نظر موافق آموزش وپرورش با برگزاری حضوری کالس های درسی مدارس، کسب و 
کار سرویس های مدرسه نیز رونق می گیرد. برهمین اساس رییس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سیرجان، 
نرخ کرایه ایاب و ذهاب دانش آموزان برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ ویژه خودروهای شخصی و کرایه ای سیرجان 
را اعالم کرد. به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، جواد نویدی  نرخ نامه جدید را طبق پیشنهاد کمیسیون 

ماده  ۱۸ شهرستان و تایید شورای اسالمی شهر و تصویب هیئت تطبیق شهرستان عنوان کرد.

روي  پیاده  جاماندگان  کریمی:  مصطفی 
سحرگاه  از  سیرجان  در  حسیني  اربعین 
بهداشتي،  نامههاي  شیوه  رعایت  با  دوشنبه 
امامزاده  تا  سیرجان  کیلومتري   ۱۰ مسیر 
علي )ع( واقع در محور سیرجان به بافت را 
پیاده روي کردند. عاشقان حضرت ابا عبداهلل 
چهلمین  در  سیرجان  شهر  در  )ع(  الحسین 
شهیدان  سرور  و  سید  شهادت  سالگرد  روز 
آئین  برپایي  با  شهیدش  یاران  تن   ۷۲ و 

عزاداري بر سر و سینه زدند.
اجراي  با  عزادار شهرستان سیرجان   مردم 
یاد  به  خود  قدم  هر  با  روي  پیاده  مراسم 
ریختند  ماتم  اشک  کربال  در  اربعین  مراسم 
و دلدادگي خود را به سرور و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( اعالم کردند و 
با جان و دل فریاد زدند اگر چه امسال هم 
نتوانستیم در مراسم اربعین در کربال حضور 

داشته باشیم اما دلمان در کربال است.
بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم عزادار سیرجان 
با طي مسافت ۱۰ کیلومتري  به سمت مرقد 
مراسم  در  ابراهیم  ابن  علي  امامزاده  مطهر 
و  داشته  حضور  اربعین  روي  پیاده  نمادین 
با سینه زني و زنجیر زني ارادت و دلدادگي 
خود را به سرور و ساالر شهیدان ابراز کردند.

الزم به ذکر است امروز بیش از هفت موکب 
در این مسیر از زائران امامزاده و جاماندگان 

اربعین در کربال پذیرایي مي کنند.
موکب داران سیرجاني نیر تصویر حاج قاسم 
هاي  بیرق  و  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  و 
را در موکب هاي خود نصب  عزاي حسیني 
بندي  بسته  غذایي  مواد  با  مردم  از  و  کرده 
در  سیرجان  جمعه  امام  کنند.  مي  پذیرایي 
اربعین  گفت:  اربعین  راهپیمایي  حاشیه 

است  همگان  براي  گرانقدر  فرصتي  حسیني 
که وحدت و یکپارچگي را بیشتر کنند و مي 
ایمان، والیت  توان گفت قدرت اصلي ما در 
محمد)ص(  آل  و  محمد  به  عشق  و  پذیري 

است.
آهن  سنگ  شرکت  رابطه  همین  در 
اربعین  فرارسیدن  با  همزمان  گهرزمین 
روي  پیاده  در  حضور  بر  عالوه  حسیني 
اربعین کربال؛ با برپایي ۳۰ غرفه تحت عنوان 
"قرارگاه گوهران کربال" به ارائه خدمات به 

عزاداران حسیني پرداخت.
 شرکت سنگ آهن گهرزمین با برپایي ۳۰ 
غرفه در محل امامزاده علي )ع( سیرجان با 
تهیه  و  شهدا  نگارخانه  همچون  موضوعاتي 
عکس با سمبل و تمثیل شهید سپهبد حاج 
تصویري"،  گري  "روایت  سلیماني،  قاسم 
خدمات  و  "پزشکي  و  کودک"  و  "مادر 
پرستاري، روانشناسي" به مراجعه کنندگان 
مورد  که  نمود  ارائه  را  مختلفي  خدمات 
سیرجان  شهرستان  مردم  نظیر  بي  استقبال 

قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، غرفه هایي با موضوع 
"مشاوره"، "پاسخگویي به مسائل شرعي"، 
"رادیو اربعین با حضور مجریان صدا و سیما 
همچنین  و  سیرجاني"  گزارشگرهاي  و 
نوجوان"  و  "کودک  مردمي"،  "گزارش 
"واکس"،  بزرگساالن"،  "مسابقات 
ویژه  غرفه  و  پذیرایي"  و  رفاهي  "خدمات 

اصحاب رسانه برگزار گردید.
بیشترین  ساله  همه  است  ذکر  شایان 
صورت  گهرزمین  هاي  غرفه  از  استقبال 
کنندگان  مراجعه  پذیراي  که  است  گرفته 

بسیاري مي باشد.

از  جمعي  راستا  همین  در  همچنین 
به  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  کارکنان 
همراه خانواده هایشان همزمان با فرارسیدن 
با عاشقان حضرت  اربعین حسیني و همگام 
سراسر  از  علیهمالسالم  اباعبداللهالحسین 
اللهدادي«  »شهید  کاروان  عنوان  با  جهان؛ 
در این رویداد عظیم و حماسه بزرگ، شرکت 

و حرم امامان شریفین را زیارت نمودند.
ایام  فرارسیدن  بمناسبت  است  ذکر  شایان 
عزاداري سرور و ساالر شهیدان و در راستاي 
حسیني،  اربعین  و  عاشورا  فرهنگ  ترویج 

اي  آینده  در  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت 
بزرگ  مسابقه  برگزاري  به  اقدام  نزدیک 
تعداد  تاکنون  که  نمود  کتاب خواني خواهد 
بسیاري از مردم شریف در این مسابقه بزرگ 

ثبتنام کرده اند.
گفتني است بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم 
امسال  اربعین حسیني  شهرستان در مراسم 
قرارگاه  از  و  نمودند  شرکت  سیرجان  در 
گوهران کربال) غرفه هاي شرکت گهرزمین( 

نیز بازدید کردند.

خبــر

غرفه هاي گهرزمین در مسیر پیاده روی اربعین امسال نمره قبولی گرفتند



ویترین آخر

شیخ  نوشت:  اش  تلگرامی  کانال  در  احمدزیدآبادی 
و  رفسنجان  مردم  نمایندۀ  عنوان  به  که  جاللی  حسین 
انار وارد مجلس شده است؛ در واکنش به درگذشت مهسا 
)ژینا( امینی به دفاع تمام قد از گشت ارشاد و عملکرد آن 
از دستگیری را هم موضوعی  برخاسته و مرگ ژینا پس 

عماًل بی اهمیت نشان داده است.
صحبت های آقای جاللی واقعاً نیازی به نقد ندارد، اما از 
آنجا که وی عنوان نمایندگی همشهری های کرمانی مرا با 
خود دارد، برای آنکه درد و رنج برخوردهای تحقیرآمیز و 
بعضاً منجر به فاجعه را اندکی لمس کند، داستانی خیالی 

را به او گوشزد می کنم.
حسین  شیخ  رضاشاه،  یا  و  شاه  زمان  در  کنیم  فرض 
جاللی به همراه اهل و عیال و صبیه های خود، راهی تهران 
می شد تا مثاًل هوایی تازه کند. بعد هنگامی که در خیابان 
اتفاق خانواده اش مشغول قدم زدن بود، پاسبانی جلو  به 
آنها سبز می شد و به صبیۀ وی می گفت؛ برای دختری در 
سن او پوشیدن چادر سیاه، خالف پیشرفت و ترقیات عصر 
تجدد است و او باید به پاسگاه برود تا در مورد آسیب های 
این نوع پوشش دست و پا گیر و خالف عرف و مغایر ترقی 

زنان آموزش ببیند. 
مقابل چنین  در  که  است  این  آقای جاللی  از  پرسشم 
به  آرامش  و  خونسردی  با  می کرد؟  چه  درخواستی 
صبیه اش توصیه می کرد که برای دیدن آموزش به همراه 
پاسبان به پاسگاه برود یا اینکه این درخواست را اهانت به 
خود و خانواده اش می دانست و خونش به جوش می آمد 
و بر سر پاسبان فریاد می کشید که به تو چه مربوط است 

که خانوادۀ من چه نوع پوششی دارند؟ 
مدعی  گستاخانه  اینطور  که  مملکتی  کارۀ  تو چه  مگر 
میان  این  در  اگر  و  می شوی؟  مردم  بچۀ  و  زن  پوشش 
به  تهدید  و  داد  می  نشان  را  دیگرش  روی  آن  پاسبان 
گل  غیرتش  جاللی  آقای  آیا  می کرد  زور  از  استفاده 
نمی کرد و خونش به جوش نمی آمد و با او درگیر نمی شد؟

اگر پاسخ آقای جاللی مورد نخست باشد؛ در آن صورت 
دفاع او از عملکرد گشت ارشاد موجه است، اما اگر مورد 
دوم باشد، پس چطور به خود حق می دهد تحمل چنین 
سبک  و  فرهنگ  با  شهروندانی  سوی  از  را  اهانت هایی 

زندگی متفاوت، توصیه و توجیه کند؟
عده ای واقعاً باید به سر خودشان بیاید تا حس دیگران 

را درک کنند؟

       گوناگون

علیرضا جلیلیان -عصر ایران
هم  سیلی  یک  اگر  حتی  امینی،  مهسا 
به  را  او  نمی توان مرگ  باز  باشد،  نخورده 
تنها  مگر  انداخت.  دیگری  چیز  گردن 
برخورد سخت فیزیکی است که انسان را 

از پا در می آورد؟
درآورد،  پا  از  را  امینی  مهسا  آن چه 
بود  نمایش وحشت ناکی  از هرچیز،  بیش 
که برای او و دیگر دختران این سرزمین 
سیلی  یک  اگر  حتی  است.  افتاده  راه  به 
هم نخورده باشد، باز نمی توان مرگ او را 
تنها  مگر  انداخت.  دیگری  چیز  گردن  به 
برخورد سخت فیزیکی است که انسان را 

از پا در می آورد؟
آشفته شود، چون  که  روانش  آدمی،    
می پاشد.  هم  از  هزارساله  هفت  سفالی 
شهری  ناکجاآباِد  به  را  مسافر  دختری 
که  است  ُکشنده  چندان  کشاندن،  غریب 
این  نباشد.     به مشت گره کرده  نیازی 
گیوتین«  درباره  »تأمل  کتاب  از  جمله 
این که   « بخوانید:  چندبار  را  آلبرکامو 
نیست،  چیزی  می میری  که  می دانی 
که  است  این  واقعی  دلهرۀ  و  وحشت 

نمی دانی زنده می مانی یانه«
»ذوب  داستان  در  معروفی  عباس     
شده« به نقل از بازجو می گوید: »خیلی ها 
وحشت  ورود  محض  به  که  هستند 
می کنند و بی آن که مشتی به پشت شان 

بخورد زبان شان باز می شود.«
سالن  در  امینی  مهسا  قرارِی  بی     
انتظار، نشانۀ وحشت و دلهره ای است که 
برجان او افتاده بود. اضطرابی ترس ناک و 
کشنده. و پرسشی هول ناک: »چه اتفاقی 

می افتد؟« و فیلسوفی گفته  است: »انسان 
از وحشت، مثل مرده ها می شود.«

    آن چه مهسا امینی را از پا درآورد، 
بود  نمایش وحشت ناکی  از هرچیز،  بیش 
که برای او و دیگر دختران این سرزمین به 
راه افتاده است. این تصور بسیار نادرستی 
است که گفته اند: »آن را که حساب پاک 

است، از محاسبه چه باک است.«
    کشیشی به نام بالژوست، در جایی 
را  فرد  بی گناهی  »احساس  است:  گفته 
مصون  بار  خشونت  ضربه های  برابر  در 
نمی کند. من تبه کاران واقعی را دیده ام که 
بی گناهی  انسان های  و  مرده اند  شجاعانه 
که در حین قدم برداشتن به سوی مرگ 

بندبندشان می لرزید.«
می دانسته  بی گمان  امینی  مهسا     
به  نیست  قرار  و  است  نکرده  گناهی  که 
همان  بااین همه،  شود.  سپرده  گیوتین 
فضای دلهره آوری که تنها ارمغاِن آن وِن 
به  را  دختری  هر  می تواند  است،  ارشاد 

آسانی از پا در بیاورد.
از آسیب  از ترس  باالتر     هیچ ترسی 
آدم  نیست.  ناشناخته  چیزی  از  دیدن 
در  چیزی  چه  بداند  می خواهد  دلش 
است  قرار  بالیی  چه  یا  است  کمینش 
را  چیز  آن  می خواهد  آدم  بیاید،  سرش 
بشناسد یا دست کم جای آن چیز برایش 

معلوم باشد.
ناتوان  و  را دست پاچه  آدم     اضطراب 
او  از  هم  را  فرار  قدرت  حتی  می کند. 
یا  می کند.  زمین گیر  را  او  می گیرد. 
است:  نوشته  اسوندسن  الرس  چنان که 
اما  می شود،  گریز  موجب  غالبا  »ترس، 

فرد  بر  چنان  حال  عین  در  می تواند 
مستولی شود که او را فلج کند، طوری که 

نتواند دست به هیچ عملی بزند«
   در این شرایط، فرد احساس می کند 
که چیزهای مهمی در او ویران شده است. 
انسانی  کرامت  او،  آزادی  چون  چیزهایی 
او، سالمت او، مقام و منزلت اجتماعی او و 

در نهایت زندگی او.
    آیا رنجی ُکشنده تر از تحقیرشدگی 
وجود دارد؟ آن جا که شخصیت آدمی را به 
او نمی ماند.  از  گرو بستانند، چیز دیگری 
در چنین آشوبی، آدمی »چو چاه ریخته، 

آوار می شود در خویش«
   شعر هوشنگ ابتهاج را به یاد بیاورید. 
می   زندان  به  نامحترمانه  که  هنگامی  آن 

افتد و مزین می شود به شمارۀ ده:
  افتاده ز بام، خاِک درگه شده ام
  چون سایۀ نیم روز، کوتَه شده ام

  روزی شوهر، پدر، برادر بودم
   امروز همین شمارۀ »َده« شده ام!

گلوله  لزوماً  می کشد،  را  آدمی  آن چه 
از  بیشتر  رشنو  سپیده  چهرۀ  نیست. 
مردگان، به مرده ها می رفت. کافی است از 
کسی که زندگی کردن را دوست می دارد 
و مرگ را دشمن، شادی را بگیرید، خواهد 
را  کلمات  که  کسی  به  است  کافی  ُمرد. 
خواهد  بگویید،  ناسزایی  می دارد،   محترم 

ُمرد. خودتان امتحان کنید:
به خاطر کندن گل سرخ اّره آورده اید؟

  چرا اّره؟
  فقط به گل سرخ بگویید: تو، هی تو

  خودش می اُفتد و می میرد
)بیژن نجدی(

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

بدون شرح...

 فرانسه: پیشنهاد دیگری در کار نیست، ایران تعلل نکند
 ایرنا: »کاترین کولونا« وزیر امور خارجه فرانسه در گفت وگو با خبرنگاران گفت 
که پیشنهاد بهتری برای حصول توافق در وین روی میز نیست و »این به ایران 
بستگی دارد که تصمیمات درست را اتخاذ کند.« وی اضافه کرد که ابتکار عمل 
دیگری برای خروج از بن بست در مذاکرات رفع تحریم ها وجود ندارد. این مقام 
فرانسوی افزود: مواضع سه کشور اروپایی عضو برجام با ایاالت متحده در خصوص 

مسایل پادمانی یکسان است.

زوم

به خاطر کندن گل سرخ، اره آورده اید؟
عصر ایران: جالل رشیدی کوچی نماینده مجلس در گفت وگو با خبرنگار 
عصر ایران با اشاره به تشکیل کمیته کمیسیون شوراها و امور داخلی برای بررسی 
اتفاق رخ داده برای مهسا امینی گفت: کمیته کمیسیون شوراها اتفاق رخ داده 
برای خانم امینی را از چند بعد مورد بررسی قرار می دهد و ظرف دو سه روز 
آینده گزارش اولیه خود را به هیات رئیسه مجلس برای قرائت در صحن مجلس 

ارائه می دهد.

عصرایران: نیروهای ارتش اوکراین گفته اند پهپادهای ساخت ایران، آسیب 
های زیادی به مواضع آنها وارد کرده است. به گزارش عصرایران، وال استریت 
ژورنال در گزاش خبری که به نقل از منابع نظامی اوکراینی منتشر کرده است، 
با تیتر "استفاده روسیه از پهپادهای کامی کازه ایرانی، خطرات جدیدی علیه 
نیروهای اوکراینی ایجاد می کند"، پهپاد انتحاری ایرانی شاهد ۱۶۳  را با عملیات 
های کامی کازه جنگنده های ژاپنی علیه ارتش امریکا در جنگ جهانی دوم 

مقایسه کرده است.

اگر به سر خودتان بیاید...

آغاز کار کمیته حقیقت یاب مجلس درباره مرگ مهسا 

روزنامه آمریکایی: ضربه جدی پهپادهای ایرانی به ارتش اوکراین

مردم انتظار دارند حساسیت ها به حیف و میل بیت المال باشد
ایلنا: معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس در پاسخ به سوالی که 
راجع به مرگ مهسا امینی مطرح شد گفت: رییس جمهور محترم در هنگام 
مردم  می کنیم.  راه اندازی  را  مسوولین  ارشاد  ما گشت  که  فرمودند  انتخابات 
انتظار دارند حساسیت ها نسبت به حیف و میل بیت المال، وعده های دروغین 
مدیران اجرایی و زندگی اشرافی مدیران باشد نه این که مشاهده کنند حساسیت 
و تمرکز روی چند تار موی خواهران و فرزندان شان باشد، این پذیرفتنی نیست.

تماس تلفنی رییس جمهور با خانواده مهسا
ایسنا: محمد مهدی رحیمی مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری 
است.  گرفته  تماس  امینی  مهسا  خانواده  با  رییس جمهور  که  داد  خبر 
را  ایران  دختران  همه  اینکه  بر  تأکید  با  تلفنی،  تماس  دراین  رییس جمهور 
همچون فرزندان خود می داند، افزود: دختر شما همچون دختر خود من است 
و احساس من این است که این حادثه برای یکی از عزیزان خود من پیش آمده 

است. اینجانب را در مصیبت خود شریک، و همدرد غم و اندوه تان بدانید.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم(
 شمـــاره  1401/24/ع

تأمین )هفتاد هزار ( 70،000 تُن سنگ آهن
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

 » 70،000  متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری«  خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي از 
طريق توليد كنندگان  و تامين كنندگان واجد شرايط خريداری نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور 
را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات تا ساعت 14 روز 
يکشنبه مــورخ 1401/07/17 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران 
مي باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده 
در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز 

به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـي
 شمـاره  1401/37/ع

فناوري  و  ارتباطات  توسعه  تهیه طرح جامع   « دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شركت 
اطالعات« مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت های واجد شرايط و دارای گواهی شورای 
عالی انفورماتيك در رشته مشاوره و نظارت در طرح های انفورماتيکی با رتبه حداقل 3 واگذار نمايد. لذا 
WWW.GEG.IR بخش  متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی 
مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. 
آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز يکشنبه مــورخ 1401/07/17 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه 
پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 1401/07/09 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های 
مورد تهيه می بايست عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر 

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

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

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

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز دوشنبه  تاریخ 1401/07/11 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

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

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

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه یک(  
2001005674000123  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

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

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/07/11 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

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

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

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو(  
2001005674000122  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

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

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/07/11 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  عملیات برداشت، بارگیری 
و دپو مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه 

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

مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه   ( 
2001005674000124  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

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

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/07/11 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  انجام ممیزی، برداشت 
اطالعات  و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

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

ممیزی، برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانــه شهرسازی شهرداری سیرجان ( 
2001005674000120  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر )سهامی خاص(
شماره ثبت 2715 و شناسه ملی 10861839285

به اطالع كليه سهامداران شركت سرمايه گذاری و توسعه گل گهر )سهامی خاص( می رساند كه با عنايت به مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/06/20 ، نظر به اينکه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ سی و هفت هزار 
ميليارد ريال )37.000.000.000.000 ريال( به مبلغ شصت هزار ميليارد ريال ) 60.000.000.000.000 ريال( از 
محل مطالبات نقدی حال شده ، آورده نقدی سهامداران و سود انباشته از طريق صدور سهام با نام جديد و به مبلغ 
اسمی سهام )يکهزار ريال( افزايش يابد. بنابراين در اجرای مفاد اساسنامه و مواد 166 و 169 اليحه اصالحی قسمتی 
از قانون تجارت ، از کلیه سهامداران شركت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم 
خود نسبت به خرید سهام استفاده نموده و مبلغ اسمی خريد سهام را به حساب سپرده شماره 2231357397و شبا 
IR670180000000002231357397  شركت نزد بانك تجارت واريز و فيش مربوطه را به دفتر مركزی شركت 
واقع در سيرجان بلوار فاطميه جنب منازل سازمانی گل گهر با كد پستی 7817813785 تسليم نمايند ، بديهی است 

پس از انقضاء مهلت مقرر ، هيئت مديره می تواند سهام باقی مانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد .

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/07/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز دوشنبه  تاریخ 1401/07/18 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 1 منطقه یک شهرداری سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ انجام عملیات تنظیف و 

رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار 

و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 1 منطقه یــک شهرداری سیرجان( 

2001005674000125  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


