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دختر ماه؛ 
کتابی برای کودک و نوجوانان

انتقادهای پایان ناپذیر سیرجانی ها از عملکرد ضعیف اداره پست؛

بسته ها بالتکلیف، مردم سرگردان، پُست درمانده
       مدتهاست  مردم خودشان مجبورند به اداره پست مراجعه کرده و بسته شان را تحویل بگیرند؛ ساعت 12 تا 14 شلوغی اداره پست جالب توجه است.

    کمبود نیرو، حقوق های پایین و حجم باالی خریدهای اینترنتی  اداره پست سیرجان را درمانده کرده است.
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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 1401/05/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/06/09 
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« ( 
500109872000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/26  ساعت 14:00 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/06/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبــــه  تاریخ 1401/06/20 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  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

تجدید مزایده عمومی  اجاره پارکینگ های تحت نظارت

 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

)اجاره  3 باب پارکینگ تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان( 
5001091287000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

                 آگهی تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه عمومی
 اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر) محدوده جاده شماره 2(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  از طریق برگزاری مناقصه  اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر 
منطقه گل گهر)محدوده جاده شماره 2( را به شرکت های پیمانکاری ذیصالح دارای حداقل رتبه 4 زیرگروه انرژی یا رتبه 
4 رسته ی تجهیزات و تاسیسات دارای سوابق انجام کار مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهــت

 اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/05/23 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/30

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 14،205،946،359 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/25 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
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 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را    2001005674000096 شماره  به 

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 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
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 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
 الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 
) الین جنوبــی بلوار سید احمد خمینی »ره«(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 ) الین جنوبــی 
2001005674000095  را از طریق سامانه تدارکات  بلوار سید احمد خمینی »ره«به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/02/ف 

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

»بومي سازي اینورتر 150 کیلووات نیروگاه خورشیدي 
با هدف اخذ لیسانس و انتقال تکنولوژي به کشورهاي صنعتي« 

اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت هاي دانش بنیان واجد شرایط نماید.

 WWW.GEG.IR لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شرکت به نشانی 

بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته 

شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداکثر تا تاریخ یکشنبه مورخ 1401/06/06 به نشاني دفتر 

کمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و 

ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/28/ع

بر احداث  انجام خدمات نظارت کارگاهی   « دارد  نظر  در  عام(  گهر )سهامي  و صنعتي گل  شرکت معدني 
نیروگاه خورشیدی 40 مگاواتی « خود را  از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد 
شرایط و دارای گواهینامه صالحیت ارائه خدمات مشاوره با رتبه حداقل دو در رشته انرژی تجدید پذیر و 
یا رتبه حداقل دو در رشته تولید نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و 

مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/06/06 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه 
مورخ 1401/05/30 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی 
عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد 

هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

صفحه 2



ساختمان  سینا  ابن  خیابان  ابتدای  در 
پیشرفتی  سال ها  که  فرسوده ای ست 
خود  کار  به  بی رمق  همچنان  ولی  نداشته 
رفتند  و  آمدند  مدیرانی  می دهد.  ادامه 
برخی  و  پابرجاست  همچنان  اداره  این  اما 
باعث  که  دارد  کم کاری هایی  و  بی نظمی ها 
زمان  از  است.  شده  همشهریان  نارضایتی 
های  مشتری  که  کرونا  بیماری  شیوع 
بود،  شده  کم  مغازه ها  و  بازار  حضوری 
خریدهای آنالین از خریدهای سنتی پیشی 
اداره  قبلی  رییس  گفته  طبق  که  گرفته 
اداره  پرسنل  کاری  حجم  سیرجان  پست 
باعث  امر  همین  و  بود  شده  برابر  چندین 
مناسب  زمان  در  بسته های پستی  که  شد 
گالیه های  و  نرسند  مشتری  دست  به 

همشهریان باال بگیرد. 

ازدحام مردم در اداره پست
از آنجایی که استاندارد رسیدن بسته های 
است  ساعت   48 مردم  دست  به  پستی 
مردم  پستی  بسته های  رسیدن  دیر  با 
مراجعه  پست  اداره  به  مجبورند  خودشان 
کنند و همین امر باعث شد در زمان شیوع 
بیماری کرونا اداره پست در ساعت 12 تا 2 
ظهر شلوغ ترین و بیشترین مراجعه کننده 
دلیل  به  حال  همین  در  و  باشد  داشته  را 
کمبود نیرو، صدای مردم بلند می شود که 
چرا کسی جوابگو نیست؟ یا اینکه بسته ای 

که یک هفته پیش رسیده، کجاست؟! 
در محیطی کوچک که همه ی ارباب رجوع 
بدون  دیگر  یکی  باال می روند،  از کول هم 
اجازه، خودش دارد دنبال بسته اش در اتاقی 
بی نظم می گردد تا بسته اش را پیدا کند 
و آن یکی می گوید بسته ام شکستنی بود 
چرا شکسته، اینها همه مشکالتی بودند که 
اکثر مردم  همچنان هم وجود دارند چون 

به خریدهای اینترنتی 
پس  کرده اند.  عادت 
حجم کاری اداره پست 
فرقی  و  نشده  کمتر 
نکرده  کرونا  زمان  با 

است. 
حق با پستچی است

صحبت هایی  طبق 
پست  اداره  رییس  که 
اسفند  در  سیرجان 
با  گذشته  سال  ماه 
 12 فقط  داشت؛  ما 
این  در  نامه رسان 
اداره فعالند که  با این 
کمبود  و  کاری  حجم 
نیرو حق با پستچی و 
پست  اداره  کارمندان 

است چون آنها هم می گویند حجم کارشان 
نشانی  به  را  ها  بسته  باید  چون  باالست 
تفکیک، و بارکد را در سامانه ثبت کنند. با 
این حجم کاری مسووالن می بایست توجه  
بیشتری به این اداره و ساختمان قدیمی و 
آن  نیروی  کمبود  و   کوچکش  و  فرسوده 

داشته باشند.
به  پست  اداره  کارکنان  که  دیده ایم  بارها 
در  اما  کاری خود رسیده اند؛  پایان شیفت 
شاید  باالست  کار  حجم  که  شرایط  این 
همچنان مشغول  تفکیک بسته ها هستند 
تا مردم چشم به راه به موقع بسته خود را  

دریافت کنند.
پست معطله،  بهانه ای برای کم کاری 

باجه معطله مربوط به مرسوالت برگشتی 
است که از دست فرستنده خارج شده و به 
دست گیرنده نرسیده است و از جمله دالیل 
آن می توان به آدرس اشتباه یا ناقص، نقل 
مکان کردن گیرنده، حضور نداشتن گیرنده 
اینها  یا مواردی نظیر  در نشانی مورد نظر 
اشاره کرد. وقتی برای تهیه گزارش به اداره 

پست رفتم یکی از همشهریان پیگیر کارت 
خودرواش بود و گفت که بعد از گذشت سه 
ماه هنوز کارت و برگ سبز ماشینش نیامده. 
برو  گفته اند  و  کرده  مراجه  پست  اداره  به 
مرکز تعویض پالک و از آنجا کد رهگیری 
بگیر. همانجا ایستاده بودیم کد رهگیری را 
از  بعد  و  خواند  معطله  باجه  مسوول  برای 
داخل یک درایور چند طبقه سند و کارت 

ماشینش را بیرون آورد و تحویلش داد. 
 به سراغ خانمی که مسوول این قسمت 
و  سبز  برگ  همه  این  پرسیدم  رفتم،  بود 
کارت خوردو را چرا به دست صاحبش نمی 
ندارند،  تلفن  شماره  چون  گفت:  رسانید. 
نمی توانیم آنها را بدهیم نامه رسان، وقتی 
واقعا  بود.  کامل  آدرسش  دیدم  را  بسته 
رسانی  نامه  چرا  می آید  پیش  سوال  این 
به خودش  تمام منطقه ای که مربوط  که 
است را پوشش می دهد واقعا آدرس را نمی 

شناسد؟ 
پست بالل 

در انتهای خیابان بالل مکانی کوچک است 

با پرتگاهی حدود 2 متر، شاید بیشتر که 
به  باشد  بیشتر  وزن شان  که  هایی  بسته 
آنجایی  از  شوند.  می  تفکیک  و  برده  آنجا 
آنجا هم احساس  نامه رسان در  که کمبود 
می شود ، آنجا هم با افرادی مواجه شدم که 
به دست کد رهگیری می خوانند.  موبایل 
وقتی از آنها پرسیدم گفتند بسته های مان 
دیر به دست مان می رسد و از آنجا تماس 

می گیرند که بسته ات رسیده بیا تحویل 
بگیر.

چاره کار چیست؟
در چنین شرایطی دست کم خود رییس 
اداره پست سیرجان نیز می توانست خیلی 
اداره  با  رایزنی  طریق  از  این ها  از  زودتر 
کل و همچنین درمیان گذاشتن مشکل با 
تامین  اداره و  این  به فکر تجهیز  رسانه ها، 
باشد. برای مثال حتا درصورت بسته  نیرو 
بودن راه استخدام و جذب نیروی جدید در 
اداره  رییس  که  نبود  شدنی  آیا  اداره،  این 
با  ساده  چانه زنی  یک  در  سیرجان  پست 
شرکت های معدنی، موقتا تامین نیرو کند؟ 
چرا که دیده شده برخی از نیروهای معدنی 
مامور به خدمت در بعضی اداراتی با ارباب 
رجوع کم هستند. فقط کافی بود همان ها با 

همان حکم به اداره ی پست منتقل شوند.
ولی حتا این اتفاق هم نیفتاده است. چرا؟! 
آیا دلیلی جز  ضعف حس مسوولیت  نسبت 

به مردم شهر داشته است؟
طی تماسی که چند با رییس اداره پست 
که  حالی  در  نبود.  پاسخگو  وی  داشتیم 
نقطه  منتطر  همچنان  تاره  سخن  نشریه 
این  با  رابطه  در  وی  توضیحات  و  نظرات 

مشکل است.

انتقادهای پایان ناپذیر سیرجانی ها از عملکرد ضعیف اداره پست؛

بسته ها بالتکلیف، مردم سرگردان، پُست درمانده
رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

بازداشت یک متهم به پولشویی در سیرجان
اتهام  به  بازداشت یک متهم  از  رییس کل دادگستری استان کرمان 
پولشویی و حیف و میل وجوه پرداخت شده از سوی مالباختگان موضوع 
بند هـ ماده 1 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور با دستور 
قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( خبر داد و گفت: این اقدام 
در راستای پاسخ به مطالبات و درخواست های جمع کثیری از مالباختگان 
این پرونده انجام شده است.حجت االسالم والمسلمین ابراهیم حمیدی 
در تشریح این خبر افزود: مالباختگان چندین پروژه ساختمانی ناتمام در 
شهرستان سیرجان بارها در مراجعه به مسئوالن ارشد قضایی در سطح 
استانی و شهرستانی درخواست پیگیری موضوع و بازگشت سرمایه های از 
دست رفته خود را داشته اند که در این رابطه با پیگیری های قضایی انجام و 
احکام مورد نیاز صادر شده است.وی شمار مالباختگان این پروژه و شکات 
این متهم را بیش از 100 نفر ذکر کرد و اظهارداشت: متهم این پرونده از 
اوایل دهه 90 یک شرکت خانوادگی با مدیرعاملی خود در حوزه ساختمان 
و مسکن تاسیس نموده و با انجام تبلیغات گسترده اقدام به پیش فروش 
آپارتمان و جذب سرمایه و سپرده افراد با انگیزه خانه دار کردن شهروندان 
می نماید و مقارن شدن این اقدامات با آرامش نسبی بازار مسکن، در ابتدا 

موفقیت هایی را برای شرکت مذکور ایجاد می نماید .
حمیدی با اشاره به سوءاستفاده این فرد از ابزار رسانه ای به منظور نیل 
به اهداف خود، عنوان کرد: با وجود پیگیری های گسترده انجام شده در 
دستگاه قضایی سیرجان برای احقاق حقوق مالباختگان این پروژه ها، عمال 
احکام محکومیت صادر شده در این رابطه موجب احقاق حقوق مالباختگان 
نشده است.وی ضمن با بیان این مطلب که متهم این پرونده به منظور به 
چالش کشیدن قضات و دستگاه قضای به صورت مکرر اقدام به شکایت 
انتظامی و کیفری علیه قضات کرده است، یادآور شد: این متهم یکی از 

شکات حرفه ای حوزه قضایی سیرجان به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: پرونده های مرتبط با این شخص و شرکت مربوط به 
وی بالغ بر یک هزار پرونده بوده است که این پرونده ها وقت و هزینه زیادی 

را به دستگاه قضایی استان تحمیل کرده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بیم فرار این متهم 
از کشور مطرح بوده و بر این اساس دستور ممنوعیت خروج وی از کشور 
صادر و متعاقبا برگ جلب وی در اختیار ضابط خاص قرار گرفته و متهم 
در مرکز کشور دستگیر و تحت الحفظ به شهرستان سیرجان منتقل شده 
است.حمیدی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی تا احقاق کامل حقوق 
مالباختگان این پروژه ها پرونده را با قاطعیت پیگیری می نماید، تاکید کرد: 
دستگاه قضایی با اتخاذ تدابیر هوشمندانه تمام تالش خود را برای نقش بر 
آب کردن شیوه و شگرد متهمان حرفه ای بدون تحت تاثیر قرار گرفتن از 

هیاهو و جنجال های ایجاد شده به کار می گیرد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی شرکت ها در استان در 
زمینه پیش فروش امالک نیز گفت: فعالیت این شرکت ها به صورت ویژه 

مورد بررسی قرار می گیرد تا از تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.

   خبر

بیوگرافی تان را ذکر کرده  و کتابهایی که تا امروز تالیف کرده اید 
را نام ببرید؟

به نام حضرت دوست که هرچه داریم. از اوست. سالم وعرض 
ادب خدمت  همشهریان گرامی و ارجمند بنده مهدیه حسین پور 
هستم.نویسنده کودکان بنده تا این لحظه کتاب عشق وزندگی 
جلد 1و2 و سرزمین جادوگرها و تخم مرغ طال کتاب شعر کودک 
و دختر ماه را تالیف کردم. رشته تحصیلی ام مرتبط با کودکان 

است.

رویکرد کتاب جدیدتان چیست؟
با موضوع  است.  ماه  کتاب جدیدم دختر 
از  را  اثر جدیدم  کامال تخیلی من موضوع 
همان  باشد!  عجیب  شاید  گرفتم.  آسمان 
طور که قبال عنوان کردم. نویسنده هایی که 
نوشته هایشان الهامی است. ارتباط عمیقی 
با عالم باال و کائنات دارند. من  به آسمانی 
دلبستگی  کرده  خلق  متعال  خداوند  که 
دارم. ودر شگفتم از این همه قدرت از این 
که ماه را این چنین مسخر و رام در قرار 
داده و ستاره ها را بااین همه زیبایی آفریده 
است. به این ترتیب ترجیح می دهم. نوشته 
بگیرم.  الهام  آن  از  و  باشد.  آسمانی  هایم 

این طور نیست. من  البته همیشه هم 
شخصا دختر ماه را بسیار دوست دارم. و 

بهترین اثرم است.
یک  باید  را  پور  حسین  مهدیه  آیا 
کنیم  تلقی  نوجوان  و  نویسنده کودک 
برای  کتابهایی  انتشار  به  بازهم  یا 

بزرگساالن روی می آورید؟

بنویسم.  به مقدسات و عرفان  باز راجع  آینده  دوست دارم در 
از پیش  این که بیش  به سمت وسوی  را  اشتیاق دارم مردم  و 
طعم ناب و سحر آمیز عشق به خدا را احساس کنند. و این که 
در همه جا و همه حال باید به توکل کرد و از او مدد جست. و 
با تالیف چنین کتابهایی درراه ظهور موالی جان امام زمان گام 
هایی بزرگ بردارم. مطمئنم که درآینده بایاری پروردگار این اتفاق 

زیبا خواهد افتاد.
بازخورد مخاطبان را از چه طریق دریافت می کنید و تاکنون 

کدام یک از کتابهایت با استقبال بیشتری مواجه شده است؟
از برخوردهایی که با من پس از مطالعه کتاب هایم دارند. آن ها 
کتاب عشق وزندگی جلد 2 را بیشتر دوست داشتند.  و دختر ماه  

بسیار پر فروش بود.
مراکز فروش کتاب دختر ماه  را معرفی کنید

این کتاب به طور کامل فروش رفته است.
از مشکالت نویسندگی و نشر آثارتان بگویید و چه توقعی 

از مسئوالن دارید؟
متاسفانه در ایران بسیار کم مطالعه می کنند. ونویسندگی 
را که همه عالقه ما نویسندگان است. بهش کم بها می دهند. 

 انتظار دارم در این زمینه بیشتر فرهنگ سازی شود.
در پایان اگر نکته ای مانده است بیان فرمائید:

و نکته پایانی این که با تاکید بسیار توصیه می کنم همان 
طور که از نوشته هایم در کتاب اولم آشکار است. مردم به 
خصوص در جهان امروز توکل شان به خدا و باز هم به خدا 
باشد. خدایی که غیر ممکن ها را حتمی می کند. جا دارد 
از  خانواده ام و مدیرمحترم نشر وافی )آقای مریدی( تشکر 

و قدردانی کنم.

برنده شدن در
 قرعه کشی ترفند 

کالهبرداری
 تلفنی است

مردم  داد  هشدار  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
مراقب کالهبرداری تلفنی با شیوه های مختلف 
مانند از جمله برنده شدن در قرعه کشی همراه 

اول ، برنامه های رادیو و تلویزیونی و ... باشند.
اظهار  امیرسبتکی  مرتضی  سرهنگ 
در  شدن  برنده  شیوه  به  داشت:کالهبرداری 
می  قربانی  شهرستان  در  همچنان  کشی  قرعه 
گیرد که به کاربران هشدار داد هرگز به پیامک 

برنده  با عنوان، شما  تلفنی  یا تماس های  و  ها 
قرعه کشی و مسابقه ما شده اید توجه نکنند و 
اختیار  در  را  خود  بانکی  های  حساب  اطالعات 
افراد  این  افزود:  وی  ندهند.  قرار  ناشناس  افراد 
با هدایت طعمه های خود به سمت عابر بانک ها 
نسبت به تخلیه حساب های آنها اقدام می کنند.

سایبری  مجرمان   : گفت  امیرسبتکی  سرهنگ 
نشان  با  را  اجتماعی خود  های  از طریق شبکه 

شما  می کنند  اعالم  و  معرفی  مختلف  نهادهای 
عتبات  به  سفر  یا  و  نقد  وجه  طال  سکه  برنده 

عالیات از طریق قرعه کشی شده اید.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: کالهبرداران 
تماس  طریق  از  خود  اهداف  به  رسیدن  برای 
اغفال  با  جایزه  مبلغ  واریز  برای  تلفنی 
کارت  مشخصات  ارسال  درخواست  شهروندان 
باید  که  می کنند  را  مشخصات  تمام  با  بانکی 

گیرد. صورت  الزم  هوشیاری  زمینه  این   در 
سرهنگ امیر سبتکی یادآور شد : کاربران بدانند 
در صورت برنده شدن برای دریافت جوایز مختلف 
به هیچ وجه نیاز نیست که با عابر بانک مراجعه 
 و یا اطالعات حساب بانکی خود را ارسال کنند.

وی تاکید کرد : کاربران در صورت اطالع از این 
گونه موارد باال فاصله مراتب را از طریق تماس با 

پلیس فتا اعالم کنند.

کتاب جدید مهدیه حسین پور نویسنده سیرجانی منتشر شد

دختر ماه؛ کتابی برای کودک و نوجوانان
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        ساره میرحسینی

  عکس ها: سید محسن فروزنده

صفحه 2
اخبار

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  

رپرتاژ حسین زاده

رپرتاژ 
گهرزمین

بدینوسیله به اطالع  می رساند  در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در خصوص ششدانگ یک باب خانه 
پالک 3 فرعی از 504 اصلی واقع در دهنو سیرجان بخش 38 کرمان به مساحت 
884/5 متر مربع که به میزان 444/3 متر مربع از عرصه و 79 متر اعیانی در تعریض 
قرار دارد مورد تقاضای مریم آزادی پورقهستانی فرزند غالمحسین، برابر رای هیات 
حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی  قانون فوق الذکر و به موجب بند 
ج ماده 7 آئین نامه مزبور، رای مبنی بر صدور سند  صادر  گردیده و بدینوسیله به 
اطالع  عموم می رساند به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی چنانچه شخصی به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی معترض است 
می بایست ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار یا الصاق این آگهی که برای یک نوبت 
منتشر یا الصاق می گردد اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سیرجان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض، دادخواست اعتراض بر 
ثبت را به مرجع  صالح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی، 
اعتراض واصل نگردد و یا پس از گذشت مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، گواهی 
عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان ارائه شود، سند مالکیت 

به نام متقاضی صادر وتسلیم می گردد.  
شناسه آگهی: 1361893 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق

آقای مهدی زیدآبادی نژاد    با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک  2444 فرعی از 2312 اصلی واقع در بخش 35   کرمان بنام 
آقای مهدی زیدآبادی نژاد   ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می 
شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

 شناسه آگهی: 1365257 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

                   انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستان منطقه گل گهر
پیرو آگهی مناقصه عمومی انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستان منطقه گل گهر  به استحضار می رساند آخرین 
زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت 13:30 مورخ 1401/06/02  می باشد. لذا از شرکت های  مشاور ذیصالح  دارای حداقل 
پایه 3  تخصص کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری در گروه مطالعات کشاورزی  دعوت به عمل می آید. جهت اخذ اسناد مناقصه 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

2_سپرده شرکت در مناقصه: 334،959،967 ریال
3_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/29 
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

                 پروژه مطالعات مرحله اول و دوم مسیرهای دسترسی به سایت های منطقه گل گهر
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه مطالعات مرحله اول و دوم مسیرهای دسترسی به سایت 
های منطقه گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  گروه مشارکت  و یا مهندسین مشاور دارای  حداقل پایه 2 تخصص 
راهسازی، حداقل پایه 3 تخصص حمل و نقل  و ترافیک در گروه راه و ترابری  و حداقل پایه 3 تخصص برق و مکانیک در گروه 
تخصص های مشترك  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 14۰1/۰۵/2۵ 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/06/05

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 1،045،350،482 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/06/01 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
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 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401(

به شماره 2001005674000098  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.



خیابان  سمت  به  پیروزی  بلوار  تهران، 
خیابان  یک  سیرجان.  خیابان  شکوفه، 
کوچک و نقلی که با خیابان شکوفه تقاطع 

ایجاد کرده است. 
خیابان  در  سرو  بلند  نسبتا  درخت های 
سیرجان در همان ابتدا خودنمایی می کنند 
همکف  در  تعمیراتی  عمدتا  مغازه هایی  و 
چنارها  کنار  از  طبقه.  چند  آپارتمان های 
جوی آب باریکی جریان دارد و روان است. 
وارد خیابان سیرجان که می شوی عریض 
سمت  به  پیچی  میانه  از  خیابان  و  است 
راست دارد. از این پیچ به بعد خیابان تنگ 
مغازه ها  اما  کوچه  یک  حد  در  می شود. 
خیابان  هستند.  هم  باز  و  نمی آورند  کم 
هست.  هم  کوچه فرعی  از  پر  سیرجان 

کوچه هایی که اکثرا بن بستند. 
کوچه ارباب و کوچه مسجد ارباب و کوچه 

کهنمویی و...
بیشتر  خیابان  شده ی  باریک  بخش  در 
و  فرسوده   بافت  و  طبقه  یک  خانه ها 
تازه  بخش  برعکس  درست  تاریخی اند. 
سازه هایش  که  خیابان  شده ی  عریض 
فروشنده  جوان  از  نوسازند.  و  بلندمرتبه 
اسم  چرا  پرسم  می  سوپرمار  کت  مغازه ی 
سوالم  از  است؟  سیرجان  خیابان  این 
متعجب می شود؟ تا حاال کسی از این طور 
"شاید  می گوید:  نپرسیده.  ازش  سوال ها 
منظورت این است که این خیابان سیرجان 

است؟ بله اینجا سیرجان است."
و  نمی داند  را  نام گذاری  این  دلیل  جوان 

شانه تکان می دهد. 
مغازه ی  یک  می روم  که  جلوتر 
مرد  صاحبش  است.  گاوصندوق فروشی 
"آقا  می پرسم:  هم  ا و  از  میانسالی ست. 
سیرجان  خیابان  این  اسم  چرا  ببخشید 

است؟ آخر من اهل سیرجانم..."
شهری  "بله.  می کند:  قطع  را  حرفم  مرد 

در جنوب ایران و در استان کرمان."
مرد توضیح می دهد که از وجهه تسمیه ی 
نام چیز زیادی نمی داند. از او می پرسم آیا 
نام این خیابان قبل ترها چیز دیگری بوده و 
در سال های اخیر شورا و شهرداری تهران 

تصمیم گرفته اند این نام را بگذارند؟ 
در همین  بچگی  از  او  منفی ست.  جوابش 
خیابان  این  اسم  بوده  تا  و  بوده  محل 
ذهنش  در  دیگری  نام  و  بوده  سیرجان 

نیست. 
مثال  قدیم ترها  خیلی  که  می داند  فقط  او 
از  بخشی  محله  این  قاجار  دوره ی  در 
دروازه دوالب بوده. دروازه ای از تهران قدیم 
می شده  منتهی  دوالب  روستای  به  که 

است. 
پیرهای  سراغ  به  که  می دهد  پیشنهاد  او 

اهل این خیابان بروم.
سیرجان  خیابان  باریک  بخش  انتهای  در 
به پیرمردی می رسم که زیر درخت چناری 

ایستاده با ماسکی روی چانه. 
برای  قبال  و بش می کنم.  نیز خوش  او  با 
کرده.  گذر  ما  از شهر  بندرعباس  به  رفتن 
شاه  دوران  مربوط  را  خیابان  این  نام  او 
اینجا  اسم  هم  بودیم  بچه  "ما  می داند: 

همین بود.  
پیرمرد تهرانی هم دلیل این نامگذاری را 
فقط  و  نمی داند  دقیق  و  درست  قدیم  در 
که  شدی  "متوجه  می زند:  حدس هایی 
اسم یه کوچه ارباب بود و اسم یه دیگه ش 

مسجدارباب؟"
جوابم یک آری ست. پیرمرد ادامه می دهد: 
ارباب  ارباب نشین دوالب بوده . یک  "اینجا 
بوده که  مالک بوده و کشاورزهای زیادی 
و  بوده  هم  خیری  آدم  داشته.  دست  زیر 
مثال مسجد و حمام عمومی و... بنا می کرده 

ارباب  این  گمانم  به  من  عام المنفعه.  برای 
اصالتا سیرجانی بوده. یعنی خودش یا پدر 
و پدرجدش از سیرجان آمده بودند و بعدها 
در دوران پهلوی خانواده و بازماندگانش در 
بوده اند.  نام گذاری  این  بانی  کوچه  این 
از کوچه ها را خود مردم  تا  گرچه اسم دو 
کوچه  و  ارباب  کوچه  عرفی  طور  به  قدیم 

مسجد ارباب صدا می زده اند"
از پیرمرد سپاسگزاری می کنم و دوباره راه 
آمده را برمی گردم به سمت بخش عریض 
خیابان سیرجان تا در مسیر باز نیم نگاهی 

به خیابان بیندازم. 
در راه به یک شباهت دیگر هم میان این 
اینکه  می برم.  پی  خودمان  شهر  با  خیابان 
شهر ما نیز مثل این خیابان دچار توسعه ی 
نامتوازن است. باال و پایین و تنگ و باریک 

دارد.

بازدیدی از یک خیابانی قدیمی در پایتخت که نام شهر ما را یدک می کشد

سیرجاِن دروازه دوالب!
        حسام الدین اسالملو
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به خسارت های سیل تابستانی به 
استان کرمان گفت: »براساس برآورد کارشناسان دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها، 
از سوم تا نهم مردادماه جاری، سیل و طوفان حدود هشت هزار و 942 میلیارد تومان 
افزود: »سه هزار و 9۶4  وارد کرده است«.مجید سعیدی  استان کرمان  به  خسارت 
میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به بخش زیربنایی و چهار هزار و  9۷8 میلیارد تومان 

در بخش کشاورزی و دام است«.

 سیل و طوفان ۸۹۴۲ 
میلیارد تومان به استان 

کرمان خسارت زد

خبــر  شیوع ساب واریانت های جدید در موج هفتم 
کرونا طی چند ماه اخیر به ویژه از اردیبهشت به بعد نوسانات و خیز و فرودهایی داشت. حتی ما یک پیک کوچک با ارتفاع 
کم هم در اردیبهشت ماه داشتیم، اما از آنجایی که بیماریابی فعالی نداریم و عمدتا بر روی بستری و مرگ و میر مانور داده 
می شود، تغییرات اپیدمی خیلی نمود پیدا نمی کند و نمی توان تحلیل کرد که گردش ویروس در کشور چگونه است و بر 
همین اساس آن پیک مشخص نشد.  در حال حاضر با توجه به ایجاد ساب واریانت های جدید، موج هفتم بیماری در کشور 
شکل گرفت و از آنجایی که قابلیت انتشار این ساب واریانت ها بسیار زیاد است، موارد ابتالیمان بسیار زیاد شد و به تبع باال 

رفتن موارد ابتال، بستری و مرگ هم بیشتر شد.  

گردشگری کرمان را در سفر رئیس جمهور نادیده گرفتند 
دکتر هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات همزمان با روز خبرنگار در 
آگاهی بخشی،  کنار  در  اجتماعی  امید  »تولید  کرد:  اظهار  گفت وگویی 
رویکردی است که روزنامه نگار و کنشگر رسانه ای یا خبرنگار باید انجام 
در  را  اجتماعی  حیات  استمرار  و  تداوم  است  موظف  خبرنگار  دهد؛ 
یا  فکری  انجماد  و  توقف  با  )خبرنگار(  او  دهد.  نشان  بحرانی  وضعیت 

کهنگی مهارت ها، نمی تواند در این مسیر راه به جایی برد«.
به گفتۀ وی، خبرنگاری فن نیست بلکه نوعی فهم است. اینکه بفهمیم 
خبرنگاری تفهمی چیست و برایش یک جایگاه و اعتبار علمی، حرفه ای 

و حقوقی و حتی اقتصادی و معیشتی وضع کنیم.
وی افزود: »خبرنگاری تفهمی، آموختن است و مدام در فرآیند آموختن 
انباشتن پیوستۀ دانش و مهارت و تجربه برای توانا  قرار گرفتن است، 

شدن و ورود به دنیاهای متفاوت است«.
ارتباطی،  جامعۀ  از  اعم  جامعه،  که  می رود  »انتظار  کرد:  بیان  وی 
مدیریتی  جامعۀ  سیاست گذاران  همین طور  و  عام  در سطح  و  سیاسی 
و سیاست گذاری کشور، حداقل یک روز قلم و سخن را به متن کشور 
بسپارند که مدام وسط حادثه ایستاده اند. البته منظورم از سپردن قلم و 
سخن این نیست که تنها در باب فضائل آن ها و اهمیت کارشان حرف 
زده شود، بیش تر مد نظرم این است که موقعیت شان درک و حقوق شان 
شناخته شود. از دشواری کارشان دفاع شود و حرفۀ خبرنگاری و دانش 

خبرنگاری را در سطح باالیی از ارزش گذاری های عملی قرار بدهند«.
 وی در بخش دیگری از سخنان  خود دربارۀ جایگاه کار خبرنگاری 
توضیح داد: »خبرنگار کنشگری است که دغدغۀ اولش فهمیدن است؛ 
آن چیزی که ندانستن در آن راه ندارد و باید قدرت دیدن، شنیدن و 
گفتن و نوشتن آنچه که در پیرامونش است را باال ببرد و مبنای همۀ 
و  دنیای دغدغه مندی  تفهمی،  است.  خبرنگاری  فهمیدن  اینها همان 
دردمندی است، برای کسی که می خواهد آگاهی را منتقل کند و منتقل 
متفاوت، جامعۀ  تغییر، جامعۀ  به یک جامعۀ دستخوش  آگاهی  کردن 

متکثر و حتی در برخی جاها جامعۀ قطبی قطعا کار دشواری است«.
هنر خبرنگار چیست؟

به باور خانیکی و با تعاریفی که از خبرنگار دارد، عشق و عالقه ای که 
خبرنگار دارد، کار را برایش مطلوب می کند یا حداقل مقبول می کند. 
که  هر خبری  اینکه  و  و حقوقش  معیشت  آیندۀ شغلی اش،  از  نگرانی 
می دهد، دست و پایش بلرزد که چه اتفاقی خواهد افتاد، آن چیزی که 
همۀ این نگرانی ها و اضطراب ها را جبران می کند، همان عشق و شور 

است که تضعیف شدنی نیست.
فهمیدن  جهت گیری  باشد،  کارش  عاشق  باید  »خبرنگار  افزود:  وی 
داشته باشد و در این جهت گیری اولین مهارتی که پیدا می کند، هنر 
گفت وگوست که با همۀ الزامات و پیش فرض ها و تصورات قالبی خودش 
نباشد،  دستپاچه  واقعیت  فهم  برای  نشود،  روبرو  پیرامونش  مسائل  با 

سرعت و شتاب، او را از دقت و مشاهدات دور نکند«.

 یادداشت

رییس شورای شهر سیرجان بر لزوم تسریع 
و  موضوعات  پیگیری  و  پاسخگویی  روند  در 
توسط   ۱۳۷ سامانه  در  مردمی  تماس های 

مدیران شهرداری تاکید کرد.
اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
ظهر  از  پیش  خدامی  حسن  سیرجان،  شهر 
و  شهری  مدیریت  سامانه  در  حضور  با  امروز 
 ،)۱۳۷( سیرجان  شهرداری  همگانی  نظارت 
روند چگونگی  این مجموعه،  از  بازدید  ضمن 
مشکالت  و  مسایل  به  رسیدگی  و  پیگیری 

شهروندان را مورد بررسی قرار داد.
حسن خدامی؛ رییس شورای شهر سیرجان 

و مدیران  کارکنان  از زحمات  قدردانی  ضمن 
مشکالت  رفع  و  آرامش  ایجاد  شهرداری، 
شورای  موضوع  اصلی ترین  را  شهروندان 
سعه  با  افزود:  و  دانست  شهرداری  و  شهر 
شنونده  باید  انسانی  کرامت  حفظ  و  صدر 
مشکالت شهروندان بود و با درایت و آگاهی 
در حیطه اختیارات، در راستای رفع مشکالت 

شهروندان، پیگیری های الزم را انجام داد.
در این بازدید طی تماس با برخی همشهریان 
ارتباط برقرار کرده بودند،  با سامانه ۱۳۷  که 
به  رسیدگی  و  مشکالت  رفع  منظور  به 
به  مربوط  مسایل  شهروندان،  درخواست 

و  نخاله  )جمع آوری  پسماند  حوزه 
سگ های  جمع آوری  و  آسفالت  زباله(، 
و مطالبات مردمی در  انجام،  بالصاحب 
با  نیز در حال حاضر  حوزه فضای سبز 
دستور  در  پیمانکار،  انتخاب  به  توجه 

کار قرار دارد.
راه اندازی  ابتدای  از  است  گفتنی 
نظارت  و  شهری  مدیریت  سامانه 
خرداد  )از   )۱۳۷( شهرداری  همگانی 
اکنون  و  تماس   ۱۰۰ بر  بالغ  روزانه  ماه( 
مردمی  تماس   ۴۰ میانگین  طور  به 

برقرار می شود.

لزوم پاسخگویی مدیران شهرداری
 به تماس های ۱3۷

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 4
عقد کنان

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

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

همگی یکجا : 37/800/000 تومان

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

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

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

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

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

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

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

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

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

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

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد ۱ 
0 ۹ ۱ 3 ۱ ۴ ۱ 0 ۱ ۲ ۹   - 3 ۲ 6 5 8 3 ۱ 6 تلفــن: 

رپرتاژ شورا

آقای محمود ایزد آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  192 فرعی از 3647   اصلی 
واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای محمود ایزد آبادی  ثبت و سند مالکیت صادر 
لذا بدستور تبصره یک  بعلت جابجایی مفقود گردیده  و تسلیم گردیده است که 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود 
تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد. 
 شناسه آگهی: 1364257 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم گل نساء قاسمی نژاد رائینی    با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 45 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  
9298 فرعی از 2313   اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم  گل نساء قاسمی 
نژاد رائینی    ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی 
قانون ثبت  نامه  آیین  لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120  مفقود گردیده 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 شناسه آگهی: 1364258 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مرید خان آقایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  9298 
فرعی از 2313   اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای مرید خان آقایی    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: 1364259 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

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

6۲۱6 66۹ 0۹۱3- رضایی

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

09135320842-09132794372

آگهــی  فراخوان مناقصــه عمومـی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به 

پروژه حصارکشی مرکز بهداشتی درمانـی هماشهر سیرجان 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای 

واگـذاری امور مربوط به پــروژه حصارکشــی مرکــز بهداشتـی درمانـی هماشهــر سیرجــان  
به شماره ۲00۱0۹۲۹6۲0000۱۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه ۱۴0۱/05/۲6  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴:00 روز سه شنبه تاریخ ۱۴0۱/06/0۱ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱3:30 روز یکشنبه تاریخ ۱۴0۱/06/۱3                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز دوشنبه تاریخ ۱۴0۱/06/۱۴ 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت ۱0 روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/06/07

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : ۴۲3۴06۲5 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹3۴ )0۲۱(
 دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و 85۱۹3768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
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26مرداد1401 جامعه

 سازمان سنجش آموزش کشور برنامۀ زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری 
سال آینده را اعالم کرد.بر این اساس نوبت اول آزمون، 29 و ۳0 دی ماه سال جاری 
و نوبت دوم، 14 و 1۵ تیر سال 1402 برگزار می شود. زمان ثبت نام نوبت اول آزمون 
سراسری سال آینده، در تاریخ 8 تا 14 آبان 1401 و نوبت دوم 1۵ تا 21 فروردین 
1402 است.اجرای آزمون سراسری نیز نوبت اول، پنج شنبه و جمعه 29 و ۳0 دی 

1401 و نوبت دوم، چهارشنبه و پنج شنبه 14 و 1۵ تیر 1402 خواهد بود.

اولین کنکور 
دی ماه امسال 

برگزار خواهد شد

 تولید فرآورده های نفتی کاهش نیافته است 
دبیرکل انجمن  صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت گفت: »متوسط تولید روزانۀ بنزین کشور 90 تا 100 میلیون لیتر و 
تولید گازوییل نیز حدود 100 میلیون لیتر در روز است«.ناصر عاشوری با بیان این که در حال حاضر تولید و مصرف بنزین 
به نقطۀ سربه سر رسیده است، افزود: »اگر روند کنونی مصرف اصالح نشود و با همین روند پیش برویم، ابتدای سال 1402 
واردکنندۀ بنزین خواهیم شد«.وی با بیان این که دریافت خوراک پاالیشگاه ها کاهش نداشته است، تاکید کرد: »در سال 
1401 هیچ کاهش ظرفیت تولیدی ندشته ایم؛ ظرفیت پاالیشگاه های کشور هم اکنون 2.2 میلیون تن است و پاالیشگاه ها 

با همۀ ظرفیت کار می کنند«.

اما آن  فقط دو ماه از زمان عقدشان می گذرد 
گویی  کرده،  فروکش  اول  روز  انرژی  و  هیجان 
بیست سال است که زن و شوهرند و حاال براِی 
هم تکراری شده اند! زن می گوید شماره تماسش 
نمی خواهد  دلم  می بینم  گوشی ام  روی  که  را 
جواب بدهم. از اینکه مورد بازخواست و سوال 
می خواهد  دلم  فراری ام.  بگیرم  قرار  جواب  و 
چند ماهی نه صدایش را بشنوم و نه ببینمش... 
و  ببندم  را  چمدانم  می توانستم  کاش  اصال 
حرف  همه  این  از  سرم  تا  دور  جاِی  یک  بروم 
بین  از  را  افسانه، همسرش  و حدیث رها شود. 
چند خواستگار انتخاب کرده و می گوید او تنها 
مالک هایی  و  معیارها  همه ی  با  که  بود  کسی 
بودم  گرفته  نظر  در  آینده ام  همسر  برای  که 
می کردم  خوشبختی  احساس  داشت.  شباهت 
و  همسرم  به  مشکوک  تماس های  اینکه  تا 
چالش  و  تنش  دچار  را  ما  رابطه ی  خانواده اش 
حرف  همه شان  محتوای  که  تماس هایی  کرد. 
درباره ی  ساختگی  داستان های  و  نامربوط 
و  بوده ام  فالنی  با  اینکه  بود.  مجردی ام  دوران 
بهمان کار را کرده ام. یک مشت دروغ که شاید 
به  نسبت  بدجنسی کسی  و  در حسادت  ریشه  

ازدواج من داشته باشد.
زیاد  خواستگار  ازدواج  از  قبل  می گوید  او 
ردشان  آشنایی  کم  مدت  از  بعد  و  داشتم 
شده  تبدیل  موضوع   همین  حاال  اما  می کردم. 
به  حرف و حدیث و آن قدر این تماس ها تکرار 
معتقد  افسانه  شود.  خراب  ما  رابطه ی  تا  شد 
است: "همین که همسرم این تماس ها را جدی 
از  جواب  و  سوال  با  می کند  سعی  و  می گیرد 
عصبانی ام  کند،  پیدا  را  دروغش  و  راست  من 
جدا  کال  می خواهد  دلم  همین  برای  می کند. 

شوم، چون اعتمادی وجود ندارد. "
ازدواجش  ماجرای  از  افسانه  که  حالی  در 
وکیل  یک  دفتر  در  که  دوستش  می زند.  حرف 
می کند  تایید  را  افسانه  حرف های  منشی ست 

روابط  این چنینی  تماس های  که  این  و می گوید 
در  که  تکراری ست  پر  موارد  از  بکند  خراب  را 
جالب  او  گفته ی  به  بوده.  شاهدش  دفترشان 
قرنطینه های  و  کرونا  شیوع  ابتدای  که  است 
و  افتاده  اتفاق  زیاد  قضیه  این  مدت  طوالنی 
زمان  شدند  مجبور  شوهرها  و  زن  از  بسیاری 
اتفاق  با هم بگذرانند. جر و بحث که  را  زیادی 
که  ازدواج شان  ابتدای  تماس های  از  می افتاد 
دعوا  شدت  و  می گفتند  بودند،  کرده  پنهانش 
کارشان را به دفتر وکیل می کشاند و یا مواردی 
اما یک کالغ  داشتیم که تازه عقد کرده بودند 
را  رابطه شان  تماس های مشکوک  و  چهل کالغ 

به هم زده بود و تا پای طالق رفتند. 
اینکه عده ای بعد از شنیدن خبر ازدواج دختر 
تا  و  دارند  بر  را  گوشی  آشنا  و  فامیل  پسر  یا 
ببافند،  حدیث  و  حرف  یکی شان  برای  بتوانند 
که  شده  سیرجان  در  دیرینه  سنتی  به  تبدیل 
البته  دارد.  طرفدار  هم  هنوز  می رسد  نظر  به 
این جریان در مورد عروس و خانواده ی عروس 
عروس  این  معموال  و  می افتد  اتفاق  بیشتر 
است که قربانی حرف هایی می شود که واقعیت 
با فاطمه گلپایگانی وکیل  باره  ندارند.در همین 

پایه۱ دادگستری گفت وگویی انجام دادیم.

و  زن  اختالفات  به  مربوط  پرونده های   
سیرجان  در  حدیث  و  حرف  از  ناشی  شوهری 

زیادند؟
پرونده ی  که  بوده  زیاد  موارد  این  از  بله 
دیگر  و  شد  صادر  حکم  و  تشکیل  طالق شان 

خبر ندارم دفترخانه رفته اند یا نه.

اتفاق  زن ها  مورد  در  اغلب  مساله  این  چرا   
می افتد و در بیشتر موارد هم مردها تحت تاثیر 
قرار می گیرند؟ و به نظر شما چطوری باید برای 
پیشگیری از تخریب های عامدانه در روابط تازه 

شکل گرفته، فرهنگ سازی کرد؟

مطرح  آموزش هایی  و  فرهنگ  حال  هر  به 
اینکه  نیست.  تاثیر  بی  ایرانی  جامعه  در  شده 
زن در کشور ما دارای محدودیت های بیشتری 
هست و روابط اجتماعی محدود تری دارد و به 
قول معروف دختر هرچی آفتاب مهتاب ندیده 
که  درسته  زندگی ست!!  اهل  بیشتر  باشد  تر 
سال های اخیر این محدودیت ها کمتر شده اما 

بازهم در بسیاری از خانواده ها وجود دارد.

  این به اصطالح دو به هم زنی در امر ازدواج 
اتفاق  کوچک  شهرهای  و  جوامع  در  بیشتر 

می افتد؟
یا  و  مشاوره  مراکز  از  باید  را  دقیق تر  مقایسه 
شعب دادگاه خانوده پرسید ولی به نظر بنده با 
کوچک شدن شهر و یا روستا چون آشنایی افراد 

با هم بیشتر است، امکان حادث شدن اتفاقات 
این چنینی هم به مراتب بیشتر می شود.

زمینه  این  در  می شود  چطور  که  نگفتید   
فرهنگ سازی کرد؟

مسلما آموزش هایی که در خانواده ها و مدارس 
اینکه  و  دارد  را  تاثیر  بیشترین  می شود،  داده 
هر  زندگی  اتفاقات  که  بگیرند  یاد  انسان ها 
شخص به خودش ربط دارد و در ثانی زوجین 
را  تحقیقات کامل  انتخاب همسرشان  زمان  در 
نسبت  و شناخت کامل  آگاهی  با  و  داده  انجام 
کنند  ازدواج  به  اقدام  مقابل شان  طرف  به 
یک  زندگی  در  هم  موضوعی  اگر  فرض  بر  تا 
نسبت  خود  اختیار  با  داشته  وجود  شخص 
ابتدا  همان  از  موضوع  آن  پذیرش  یا  رد  به 
بر  و  ازدواج  از  بعد  اینکه  نه  بگیرند.  تصمیم 

نبوده،  درست  هم  گاهی  که  شنیده ها  اساس 
مشترک  زندگی  پاشیدگی  هم  از  موجبات 
زندگی  ناشناس  دیگرانی  دهند  اجازه  و  بشوند 
انگیزه ها  با  را  گرفته  شکل  تازه  که  مشترکی 
شایعه تراشی خراب  و  کینه های شخصی شان  و 
کند. البته به نظرم در بسیاری از خانواده ها این 
فرهنگ سازی انجام شده و بسیاری افراد جوان 
را می بینیم که با گذشته و اتفاقات قبلی زندگی 

طرف مقابل شان کاری ندارند.

چنین  برای  قانونی  و  حقوقی  منظر  از   
آیا  گرفته؟  صورت  بینی   پیش  چه  اتفاقاتی 
همین که مرد بر اساِس حرف و حدیث یا تلفنی 
می تواند  کند،  شک  همسرش  به  مشکوک 

بهانه ای برای طالق باشد؟

به  نیاز  حتا  طالق  برای  مرد  ایران  قانون  در 
بهانه  آن  اینکه  به  برسد  چه  ندارد!!  هم  بهانه 
قانون  طبق  یعنی   . باشد  موجه  غیر  یا  موجه 
زن  مالی  حقوق  پرداخت  با  می تواند  شرع  و 
را  واقعیت  باید  خب  ولی  کند.  طالق  به  اقدام 
موجب  حدیث  و  حرف  وجود  بگیریم .  نظر  در 
می شود.  زناشویی  روابط  در  سردی  ایجاد 
بر صحت  مبنی  هم  قرائنی  اگر  الخصوص  علی 
در  باشد.  داشته  وجود  اطرافیان هم  حرف های 
موجبی  از هرچیز  قبل  این چنینی  مسائل  واقع 
برای طالق عاطفی زوجین می شود )و چه بسا 
در  ولیکن  باشد(  موجه  هم  عرف  دید  از  این 
نیست.  طالق  برای  دلیلی  مسائل  این  قانون 
به  الزامی  مرد  شد،  گفته  که  همان طور  یعنی 

ارائه دلیل جهت انجام امر طالق ندارد.

 در مورد زن چطور؟ یعنی اگر همین حرف و 
حدیث درباره شوهر گفته شود، آیا زن می تواند 

به عنوان دلیل در دادگاه مطرح کند؟
چنینی  این  ادعایی  بخواهد  اگر  هم  زن   
پذیرفته  دهد،  ارائه  طالق  برای  موجبی  را 
موجب  و  موارد خاص  در  اینکه  مگر  نمی شود. 
و  حرف  آن  صحت  زن  ابتدائا  دادگاه  حکم 
حکم  به  مستند  بعدا  و  کند  اثبات  را  حدیث 

صادر شده خواسته طالق را مطرح نماید.

این  صحت  اثبات  بار  قانونی  نظر  از  پس   
حرف ها بر عهده زن است؟ سخت نیست اثبات 

موارِد این چنینی؟ 
اوقات  گاهی  و  دشواری ست  بسیار  کار  دقیقا 
غیر ممکن. عرض کردم اینکه حرف ها در چه 
مواردی باشد فرق میکنه و در موضوعاتی مثل 
این  از  مواردی  و  اعتیاد  مثال  یا  اخالق  سوء 
به  را  موصوع  آن  صحت  ابتدا  باید  زن  دست، 
به  مستند  سپس  و  اثبات  دادگاه  حکم  موجب 

حکم اخذ شده تقاضای طالق کند.

نگاهی حقوقی به فرهنگ نامتعارف دوبه هم زنی   بعد از عقد؛

تماِس ناشناِس حرف وحدیث ساز
      سمیرا سرچمی

خبــر

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 4
عقد کنان

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

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

همگی یکجا : 37/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
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آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

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

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

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

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

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

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

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

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

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد ۱ 
0 ۹ ۱ 3 ۱ ۴ ۱ 0 ۱ ۲ ۹   - 3 ۲ 6 5 8 3 ۱ 6 تلفــن: 

رپرتاژ شورا

آقای محمود ایزد آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  192 فرعی از 3647   اصلی 
واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای محمود ایزد آبادی  ثبت و سند مالکیت صادر 
لذا بدستور تبصره یک  بعلت جابجایی مفقود گردیده  و تسلیم گردیده است که 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود 
تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد. 
 شناسه آگهی: 1364257 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم گل نساء قاسمی نژاد رائینی    با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 45 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  
9298 فرعی از 2313   اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم  گل نساء قاسمی 
نژاد رائینی    ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی 
قانون ثبت  نامه  آیین  لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120  مفقود گردیده 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 شناسه آگهی: 1364258 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مرید خان آقایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  9298 
فرعی از 2313   اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای مرید خان آقایی    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: 1364259 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

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

6۲۱6 66۹ 0۹۱3- رضایی

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

09135320842-09132794372

آگهــی  فراخوان مناقصــه عمومـی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به 

پروژه حصارکشی مرکز بهداشتی درمانـی هماشهر سیرجان 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای 

واگـذاری امور مربوط به پــروژه حصارکشــی مرکــز بهداشتـی درمانـی هماشهــر سیرجــان  
به شماره ۲00۱0۹۲۹6۲0000۱۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه ۱۴0۱/05/۲6  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴:00 روز سه شنبه تاریخ ۱۴0۱/06/0۱ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱3:30 روز یکشنبه تاریخ ۱۴0۱/06/۱3                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز دوشنبه تاریخ ۱۴0۱/06/۱۴ 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت ۱0 روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/06/07

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : ۴۲3۴06۲5 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹3۴ )0۲۱(
 دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و 85۱۹3768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان



این مراسم پنج شنبه ۲۰ مرداد ماه با حضور سید احسان 
خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، شهباز حسن پور 
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
و نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس و جمعی 

از مدیران فوالدی در شهرستان بردسیر برگزار شد.

۲.5 میلیارد یورو برای اجرای طرح های فوالد 
بردسیر سرمایه گذاری شد

وزیر اقتصاد و دارایی در این مراسم با بیان این مطلب 
 2.۵ اقتصادی  بزرگ  طرح های  این  ساخت  برای  که  
میلیارد  هزار  چهارده  ریالی  ارزش  به  یورو  میلیارد 
ساخت  و  تکمیل  با  ،گفت:   شد  خواهد  هزینه  تومان 
این پروژه ها شهرستان بردسیر در جمع شهرهای بزرگ 

دارای صنعت فوالد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: با اجرای این طرح ها همچنین برای ۵ هزار 
صورت  به  نفر  هزار   1۳ برای  و  مستقیم  طور  به  نفر 

غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.
بزرگ  بازیگران  که  با همت خوبی  اقتصاد گفت:  وزیر 
مقامات  که  خوبی  پیگیری  و  داشتند  داخلی  اقتصاد 
منطقه ای و محلی انجام دادند، منجر شد که به لحاظ 
عدد و رقم و ارزش، یکی از بزرگ ترین پروژه هایی که 
مشاهده  و  کرده  فعالیت  به  استانی شروع  در سفرهای 

شده در بردسیر شروع به کار کند.
خاندوزی ادامه داد: ان شاءاهلل که با اخذ مجوزهای الزم 
و شروع به فعالیت اجرایی شاهد به ثمر نشستن در ایام 
پیش رو باشیم و ثمرات منجر به افزایش رفاه و بهبود 
توسعه اقتصادی و رفع محرومیت از شهرستان بردسیر 

و حوزه استان کرمان شود.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از اصول قطعی که خیلی 
مورد تاکید رئیس جمهور هست، که ما باید بتوانیم در 
همه  برای  را  اقتصادی  و  تولیدی  فعالیت  هزینه  عمل 
و  دهیم  کاهش  کشور  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
برای  اما  کنیم،  پیش بینی پذیر  کامال  اقتصادی  فعالیت 
فعالیت اقتصادی متاسفانه در عمل هنوز بخش هایی از 
دستگاه های اجرایی یا نهادهای استانی و شهرستانی در 
این مسیر همکاری الزم را ندارند و سنگ اندازیی هایی 

می کنند.
 وی گفت: ما تالش کردیم در وزارت اقتصاد و دارایی 
که از طریق پنجره واحد مسئله تسهیل صدور مجوزها 
و بخش  به ویژه شورای گفت وگوی دولت  امسال هم  و 
خصوصی و مقررات زدایی کنیم تا حد ممکن زمان اخذ 
اعمال  امکان  و  مجوزها  اخذ  هزینه  الزم،  مجوزهای 
به  و  دهیم  کاهش  را  دستگاه ها  و  مدیران  سلیقه  نظر 
شرایط بهینه برویم و از این پس کمک ویژه تری صورت 
که  باشد  به نحوی  مجوزها  اخذ  سرعت  تا  می گیرد 
مدیران عامل و تولیدکنندگان خبرهای خوشی بشنوند.

از  استان کرمان یکی  بیان داشت:  پایان  خاندوزی در 
معدنی  اقتصادی، صنعتی،  توسعه  در  موفق  استان های 
است که نقشی نمونه برای سایر استان های کشور دارد.

دغدغه های اقتصادی گهرزمین در عملیات 
اجرایی ۴ ابرپروژه  فوالدی بردسیر مطرح شد

به  مراسم  این  در  زمین  گهر  شرکت  مدیرعامل  فالح 
بیان دغدغه ها ی اقتصادی این شرکت پرداخت.

با شاره به وضعیت صادارت گندله تولیدی گفت:  وی 
اگر سال گذشته میخواستیم گندله صادر کنیم به ازای 
دیگر  همانند  ما  ولی  داشتیم  آورده  دالر   2۵0 تن  هر 

تولیدکنندگان صادر نکردیم .
پاره  در  اقتصادی  سیاستهای  به  توجه  گفت:با  فالح 
آهن  از  استفاده  بر  مبنی  چین  مانند  کشورها  از  ای 
قراضه در صنعت ساختمان سازی قیمت گندله به طرز 
عجیبی کاهش پیدا نمود به طوریکه در مقاطعی قیمت 
همچون  ما  که  بود  دالر   2۵0 تن  هر  ازای  به  گندله 
ننمودیم  صادارت  به  اقدام  ایرانی  تولیدکنندگان  سایر 
نسبی  کاهش  و  اوکراین  و  روسیه  جنگ  آغاز  از  پس 
قیمت به 1۵0 تا 1۶0 دالر ،باز هم به دلیل عدم برنامه 
و عدم اطالع از سیاستهای اقتصادی کشور مبدا  با این 
قیمت نیز تولیدکنندگان اقدام به صادرات ننمودند در 
حال حاضر قیمت این محصل به 110 دالر در هر تن 
قیمت  در  کاهش  میزان  است.این  نموده  پیدا  کاهش 
محصول ضررهای هنگفتی را متوجه تولید کنندگان و 

صادرکنندگان ایرانی نمود.
افزود: خواهش ما از شما این است که در هیئت  وی 
رآنها  د  ما  که  کشورهایی  در  که  نمایید  مطرح  دولت 
آن  در  ایران  سفیران  داریم  زیادی  اقتصادی  مراودات 
اقتصاد بوده و تمرکز  کشورها دارای تخصص در حوزه 
که  طوری  باشد.به  مسائل  نیز  آنها  اصلی  دغدغه  و 
شرکتهای ایرانی بتوانند قبل از  ،از دست رفتن فرصتها 
اقدام به سیاستگذاری و تدوین استراتژی برای صادارت 

و واردات نمایند.
از دغدغه های  بیان داشت: یکی دیگر  ادامه  فالح در 
حد  از  بیش  افزایش  و  گیری  تصمیم  مراکز  ،تعدد  ما 
نیروهای دولتی است و این مشکل مربوط به این دولت 
که  کوچک  کار  یک  برای  بطوریکه  نیست  دولت  آن  و 
رفع  ستاد  و  قضایی  ،مسئولین  دولتی  مسئولین  همه 
در  ،متاسفانه  اند  کرده  موافقت  آن  با  اقتصادی  موانع 
سایر مراکز تصمیم گیری با این کار مخالفت شده است 
سند  ابطال  از  پس  بود   گردیده  مقرر  مثال  عنوان  به 
زمینی به مساحت ۳ هزار هکتار  به شرکت گهر زمین 
دادگاه  موضوع  این  خصوص  در  که  شود  داده  اجاره 
در  لیکن  بود  نموده  صادر  را  الزم  حکم  نیز  مربوطه 
نهایت تحت عنوان مغایرت با قوانین با این کار مخالفت 

شد.

مدیرعامل شرکت گهر زمین در ادامه سخنان خود با 
اشاره به این مطلب که بیکاری یکی از معضالت اساسی 
مشکالت  از  بسیاری  طوریکه  به  ماست  امروز  جامعه 
گهر  دارد،افزود:شرکت  معضل  این  در  ریشه  ما  امروز 
های  برنامه  راستای  در  اشتغال  ایجاد  هدف  با  زمین 
هزار  چندین  اشتغال  ایجاد  به  اقدام  باالدستی  توسعه 

نفری نموده است.
سایت  در  شرکت  این  مشکالت  از  افزود:یکی  وی 
مخالفت  و  زیست  محیط  به  مربوط  مباحث  سیرجان 
به طوریکه  باشد  برای واگذاری زمین می  این سازمان 
در حال حاضر این شرکت برای تخلیه و انباشت باطله 

ای خود زمین الزم را در اختیار ندارد..
فالح در ادامه بیان داشت: شرکت گهر زمین در زمینه 
بومی سازی صنعت و مهندسی معکوس در سال های 
اخیر توان و انرژی زیادی صرف نموده است به طوری 
که در حال حاضر بسیاری از دستگاهها و خطوط تولید 

مورد نیاز بومی سازی شده است.
حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی و ایجاد 

اشتغال اولویت اصلی فرمانداری است
این  در  بردسیر  فرمانداری  سرپرست  وفایی  حمزه 
محترم  ریاست  سفر  با  همزمان  کرد:  اظهار  مراسم 
فوالد  بزرگ  پروژه  احداث  استان عملیات  به  جمهوری 

گهرزمین در بردسیر رسما آغاز خواهد شد.
از  حمایت  و  پیگیری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اولویت  اشتغال  ایجاد  و  سرمایه گذاری بخش خصوصی 
پروژه  این  احداث  با  افزود:  است،  فرمانداری  اصلی 

دغدغه اشتغال شهرستان به حداقل خواهد رسید.
همه  نزدیک  همدلی  و  تعامل  افزود:  ادامه  در  وفایی 
بخش  با  و  یکدیگر  با  شهرستان  در  حاکمیتی  ارکان 
خصوصی می تواند زمینه ساز انجام اقدامات بزرگ شود.

با اجرای پروژه های بزرگ، معضل بیکاری در سیرجان 
و بردسیر ریشه کن می شود

نماینده مردم سیرجان و بردسیر گفت : اجرای پروژه 
های بزرگ 14 هزار میلیارد تومانی در بردسیر و 4 هزار 
میلیارد تومانی سیرجان نقطه عطفی در توسعه اقتصاد 
و  فقر  بود  امیدوار  میتوان  که  بود  خواهد  منطقه  این 

بیکاری در بردسیر و سیرجان ریشه کن شود.
سیرجان  و  بردسیر  مردم  نماینده  حسن پور  شهباز 
مجموعه  اینکه  بیان  با  مراسم   این  در  نیز  مجلس  در 
اظهار  است،  دولت  تپنده  قلب  دارایی  و  اقتصاد  وزارت 
داشت: بحث صادرات نسبت به سال های اخیر افزایش 

چشمگیری در استان داشته است.
این  با  امروز  بردسیر  اینکه شهرستان  به  اشاره  با  وی 
افزود:  می کند،  حرکت  فقر  ریشه کنی  سمت  به  پروژه 
از ۳ هزار هکتار  این شهرستان بیش  بخش الله زار در 

گل محمدی دارد و بهشتی برای کارآفرینی است.

باید  شعار  اینکه  بر  تأکید  با  حسن پور 
اصل  کرد:  عنوان  شود،  تبدیل  عمل  به 
و  نشده  اجرا  کشور  در  اساسی  قانون   44
شرکت های  جای  خصولتی  شرکت های 
عدالت  شعار  و  گرفته اند  را  خصوصی 

محوری باید اجرایی شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر با تاکید 
بر جلوگیری از خام فروشی بیان داشت: 18 
و  سیرجان  در  پروژه  تومان  میلیارد  هزار 

بردسیر امروز عملیات اجرایی شروع شد.
از  بیش  که  مطلب  این  اعالم  با  حسن پور 
این  خصوص  در  کامل  مطالعات  سال  دو 
تجهیز  هم اکنون  و  شده  انجام  ابرپروژه 
زیرساخت ها  همه  گرفته،  صورت  کارگاه 
پیمانکار  و  ناظر  مشاور،  و  شده  فراهم 
هدیه ای  این  کرد:  بیان  شده اند،  انتخاب 
است که از طرف بخش خصوصی در آستانه 
ایجاد  جهت  در  محترم  دولت  رئیس  سفر 
معضل  همیشگی  حل  و  تولید  و  اشتغال 
شهرستان  شریف  مردم  تقدیم  بیکاری 
شهرستان های  سایر  مردم  نیز  و  بردسیر 

استان کرمان می شود.
اظهار  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
بزرگ  های  پروژه  اجرای   : کرد  امیدواری 
 4 و  بردسیر  در  تومانی  میلیارد  هزار   14
هزار میلیارد تومانی سیرجان نقطه عطفی 
بود  خواهد  منطقه  این  اقتصاد  توسعه  در 
در  بیکاری  و  فقر  بود  امیدوار  میتوان  که 

بردسیر و سیرجان ریشه کن شود.
پروژه ها شامل،  ابر  این  است  شایان ذکر 
احداث 2 واحد مگامدول آهن اسفنجی به 
به  که  سال  در  تن  میلیون   ۳/4 ظرفیت 
 1۵۶0 و  نفر   ۵20 تعداد  مستقیم  صورت 
بهره  زمان  در  مستقیم  غیر  صورت  به  نفر 
احداث  کند،  می  ایجاد  اشتغال  برداری 
ظرفیت  به  گری  ریخته  و  ذوب  کارخانه 
مستقیم  اشتغال  با  سال  در  تن  ۳میلیون 
 229۵ برای  غیرمستقیم  و  نفر   8۵0 برای 
)فوالد  گرم  نورد  کارخانه  احداث  نفر، 
سال  در  تن  ۳میلیون  ظرفیت  به  آلیاژی( 
با اشتغال مستقیم ۶00 نفر و غیر مستقیم 
1۵۶0 نفر و  احداث 2 واحد نیروگاه سیکل 
به ظرفیت هر کدام ۵00 مگاوات  ترکیبی 
و  مستقیم  صورت  به  نفر   ۵00 برای  که 
مستقیم  غیر  صورت  به  نفر   1200 برای 

اشتغال ایجاد خواهد کرد، می باشد.

با حضور وزیر اقتصاد و تنی چند از مسووالن استان کلید خورد؛

شماره 706عملیات اجرایی 4 ابرپروژه  فوالدی شرکت گهر زمین در بردسیر
26مرداد1401 صنعت

5

صفحه 2
اخبار

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  

رپرتاژ حسین زاده

رپرتاژ 
گهرزمین

بدینوسیله به اطالع  می رساند  در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در خصوص ششدانگ یک باب خانه 
پالک 3 فرعی از 504 اصلی واقع در دهنو سیرجان بخش 38 کرمان به مساحت 
884/5 متر مربع که به میزان 444/3 متر مربع از عرصه و 79 متر اعیانی در تعریض 
قرار دارد مورد تقاضای مریم آزادی پورقهستانی فرزند غالمحسین، برابر رای هیات 
حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی  قانون فوق الذکر و به موجب بند 
ج ماده 7 آئین نامه مزبور، رای مبنی بر صدور سند  صادر  گردیده و بدینوسیله به 
اطالع  عموم می رساند به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی چنانچه شخصی به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی معترض است 
می بایست ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار یا الصاق این آگهی که برای یک نوبت 
منتشر یا الصاق می گردد اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سیرجان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض، دادخواست اعتراض بر 
ثبت را به مرجع  صالح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی، 
اعتراض واصل نگردد و یا پس از گذشت مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، گواهی 
عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان ارائه شود، سند مالکیت 

به نام متقاضی صادر وتسلیم می گردد.  
شناسه آگهی: 1361893 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق

آقای مهدی زیدآبادی نژاد    با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک  2444 فرعی از 2312 اصلی واقع در بخش 35   کرمان بنام 
آقای مهدی زیدآبادی نژاد   ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می 
شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

 شناسه آگهی: 1365257 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

                   انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستان منطقه گل گهر
پیرو آگهی مناقصه عمومی انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستان منطقه گل گهر  به استحضار می رساند آخرین 
زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت 13:30 مورخ 1401/06/02  می باشد. لذا از شرکت های  مشاور ذیصالح  دارای حداقل 
پایه 3  تخصص کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری در گروه مطالعات کشاورزی  دعوت به عمل می آید. جهت اخذ اسناد مناقصه 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

2_سپرده شرکت در مناقصه: 334،959،967 ریال
3_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/29 
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

                 پروژه مطالعات مرحله اول و دوم مسیرهای دسترسی به سایت های منطقه گل گهر
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه مطالعات مرحله اول و دوم مسیرهای دسترسی به سایت 
های منطقه گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  گروه مشارکت  و یا مهندسین مشاور دارای  حداقل پایه 2 تخصص 
راهسازی، حداقل پایه 3 تخصص حمل و نقل  و ترافیک در گروه راه و ترابری  و حداقل پایه 3 تخصص برق و مکانیک در گروه 
تخصص های مشترك  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 14۰1/۰۵/2۵ 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/06/05

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 1،045،350،482 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/06/01 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
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 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401(

به شماره 2001005674000098  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.



ویترین آخر

آفتاب  نیوز: در مدت اخیر بازار های مالی از جمله دالر، 
داشتند.  قرار  سیاسی  اخبار  و  وین  مذاکرات  تاثیر  تحت 
در این روز ها نیز سیگنال هایی از مذاکرات هسته ای برای 
خوشبینی  می رسد  نظر  به  است.  شده  ارسال  دالر  بازار 
و  یافته است  افزایش  برجام  به احیای  معامله گران نسبت 

البته ارزپاشی بانک مرکزی در بازار نیز ادامه دارد.
روند  دالر  تلگرامی،  کانال های  بعضی  گزارش  اساس  بر 
است.  شده  وارد  تومان  هزار   29 کانال  به  و  دارد  نزولی 
از رو های پایانی هفته گذشته تا امروز، افزایش امیدواری 
معامله گران به احیای برجام و ارزپاشی بانک مرکزی، نرخ 
قیمت  نزولی  روند  نیز  امروز  است.  کرده  کاهشی  را  دالر 
دالر ادامه دارد و به حدود 299۵0 نیز رسیده است. شب 
روند  فردایی  غیرقانونی  معامالت  در  قیمت ها  گذشته 
افزایشی داشت، اما بر خالف این روند، بازار روز نزولی آغاز 
کرد. اکنون معامالت غیرقانونی فردایی نیز کاهشی است.

دالر توافقی نیز همچنان در کانال 28 هزار تومان نوسان 
دارد، اما روند آن در مقایسه با روز گذشته افزایشی است. 

دالر هرات هم در کانال 29 هزار تومانی نوسان دارد.
برای کاهش فاصله  به نظر می رسد دولت  این میان  در 
آزاد تالش می کند. در چند روز  بازار  دالر صرافی ملی و 
اخیر، روند قیمت در صرافی ملی افزایشی و در بازار آزاد 

کاهشی بوده است. امروز هم این روند ادامه دارد.
قیمت  ارز،  و  سکه  طال،  اطالع رسانی  شبکه  گزارش  به 
روز  به  نسبت  کاهش  درصد   0،2۳ با  امروز  نیمایی  دالر 

گذشته، به قیمت 2۶۳11 تومان رسیده است.
همچنین قیمت ارز آمریکایی در سامانه متشکل ارز نیز 

با 0،10 افزایش به 2۷9۶0 تومان رسیده است.
پیشرفت های در مذاکرات

سخنگوی وزارت امور خارجه در ارتباط با مذاکرات وین 
از  مذاکرات  دور  جدیدترین  در  شده  ارایه  جمع بندی  و 
گفت:  جمع بندی  این  به  ایران  نگاه  و  مورا  انریکه  سوی 
زمینه  این  در  سطوح  عالی ترین  در  جدی  مشورت های 

انجام شده و در حال انجام است.
می توانیم  دقیق  صورت  به  ما  داد:  ادامه  کنعانی  ناصر 
که  این  اما  داریم،  قرار  پیشرفت  مرحله  در  که  بگوییم 
بگوییم که به توافق نزدیک شدیم و این دور از گفتگو ها 
به توافق منتهی می شود معطوف به برآورده شدن انتظارت 
پیشرف های  مذاکرات  از  دور  این  در  است.  ایران  حق  به 
صورت  به  پیشرفت ها  این  اما  است،  شده  حاصل  نسبی 

کامل تامین کننده مطالبات قانونی ایران نیست.

       گوناگون

بهارنیوز: وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ایران ، عصر دوشنبه، از موافقت »شفاهی 
و نسبی« آمریکا با دو درخواست حکومت 
ایران در مذاکرات احیای برجام خبر داد و 
مورد یک  ایاالت متحده »در  افزود دولت 

موضوع هم باید انعطاف نشان دهد.« 
حسین امیرعبداللهیان که در یک نشست 
خبری سخن می گفت، همچنین اضافه کرد 
)دوشنبه شب(  امشب  ساعت 12  »تا  که 
پیشنهادهای نهایی مان را به صورت مکتوب 
گزارش ها  برخی  در  پیشتر  می فرستیم«. 
اعالم شده بود که اتحادیه اروپا تا 1۵ اوت 
فرصت  اسالمی  جمهوری  به  مرداد(   24(
داده تا جواب نهایی خود به متن پیشنهادی 
خارجه  وزیر  امروز  اظهارنظر  کند.  ارائه  را 
که  شد  منتشر  آن  از  پس  ساعتی  ایران 
از »پیشرفت  سخنگوی وزارت خارجه نیز 
نسبی« مذاکرات خبر داد و در عین حال 
تأکید کرد »این پیشرفت ها به صورت کامل 
تأمین کننده مطالبات قانونی ایران نیست«.

 این اظهارنظرها در حالی صورت می گیرد 
مذاکرات  در  ایران  مقابل  طرف های  که 
احیای برجام منتظر پاسخ مقامات تهران به 
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا هستند؛ متنی 
که به نوشته نشریه پولیتیکو بر اساس آن 
فشار بر سپاه پاسداران کاسته خواهد شد 
و در عین حال راه را برای تهران در زمینه 
جلوگیری از بررسی بیشتر سایت های اتمی 

مشکوک خود هموار می کند. 
موضوعات  این که  بیان  با  خارجه  وزیر 
نکرده اند،  مذاکرات«  »معطل  را  اقتصادی 
مورد  در  مشخص  »به طور  که  کرد  تأکید 
آمریکایی ها  با  تبادل  سه موضوع در حال 

هستیم و تا چند روز آینده نظرات خود را 
ارائه می دهیم«.

وزیر خارجه و همچنین سخنگوی وزارت 
خارجه هیچ توضیحی درباره جزئیات این 
موضوعات اعالم نکردند، محمد جمشیدی، 
پیامی  در  امروز  رئیس جمهور،  معاون 
هدف  از  »آمریکا  که  کرد  ادعا  توئیتری 
استراتژیک خود در خروج از توافق 201۵ و 
اعمال سیاست فشار حداکثری عقب نشینی 
کرد. آمریکا به دنبال -1 برجام ابدی و -2 
مذاکرات منطقه ای و موشکی بود که نهایتاً 

از جاه طلبی های خود عقب رانده شد.«
عالوه بر آن چه نشریه پولیتیکو در زمینه 
کاسته شدن فشار بر سپاه و جلوگیری از 
در  ایران  اتمی  سایت های  بیشتر  بررسی 
کرده  اعالم  اروپا  اتحادیه  پیشنهادی  متن 
است، وال  استریت جورنال نیز در گزارشی 
اروپا  اتحادیه  که  کرده  مطرح  را  ادعا  این 
چشمگیر«  »امتیاز  برجام  احیای  برای 
حال  این  با  است.  داده  ایران  به  تازه ای 
خارجه  وزارت  ویژه  نماینده  مالی،  رابرت 
کشور،  این  ارشد  مذاکره کننده  و  آمریکا 
این گزارش ها را رد کرده و فقط اعالم کرده 
تغییر  به  است که »ما در هیچ مذاکره ای 
دیگر  یا  مشتریان  هویت  احراز  بررسی ها، 
استانداردهای منطبق با تحریم های آمریکا، 
متقابل  بازگشت  صورت  در  که  آن هایی 
بود،  خواهند  باقی  برجام  کامل  اجرای  به 

متعهد نشده ایم«.
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای 
به  از مذاکرات وین  برجام در آخرین دور 
و  بود  شده  ارائه  مذاکره کننده  هیئت های 
این هیئت ها روز 1۷ مرداد به پایتخت های 

توافق  متن  این  درباره  تا  بازگشتند  خود 
احتمالی با رهبران کشورهای خود مشورت 
گفته  قباًل  اروپا  اتحادیه  مقام های  کنند. 
مذاکرات  در  تدوین شده  متن  که  بودند 
وین »متن نهایی« است و طرف های حاضر 

می بایست درباره آن تصمیم بگیرند.
روز یکشنبه 2۳ مرداد، نماینده روسیه در 
این مذاکرات اعالم کرد که آمریکا با متن 
ایران  اما  کرده  موافقت  توافق  پیشنهادی 
است.  نداده  پاسخی  زمینه  این  در  هنوز 
پیش بینی  همچنین  اولیانوف  میخائیل 
برود،  پیش  خوبی  به  همه چیز  اگر  کرد 
توافق نهایی بر سر احیای برجام و برنامه 
به  آینده  روز  چند  طی  ایران  هسته ای 
دست خواهد آمد. پیشتر جمهوری اسالمی 
انقالب  پاسداران  سپاه  نام  خروج  خواهان 
تروریستی  گروه های  فهرست  از  اسالمی 
خارجه  وزارت  سوی  از  طبقه بندی شده 
بارها  که  خواسته ای  بود؛  شده  آمریکا 

واشینگتن آن را رد کرد. 
وزارت  سخنگوی  یک  حال،  همین  در 
پیرامون  مرداد   21 روز  آمریکا  خارجه 
گزارش اخیر وال استریت جورنال در مورد 
آژانس  پادمان های  چالش برانگیز  مسئله 
احیای  بحث  در  اتمی  انرژی  بین المللی 
برجام گفت که »ایران باید به پرسش های 
آژانس پاسخ دهد و رویکرد واشینگتن در 
ماموریت  و  استقالل  حفظ  از  پشتیبانی 
اصلی آژانس تغییر نخواهد کرد«. مقام های 
تهیه شده  متن  که  کرده اند  تأکید  غربی 
در  درگیر  کشورهای  پیشنهاد  آخرین 
مذاکرات است و ایران باید، با اتخاذ تصمیم 

سیاسی، نظر نهایی خود را اعالم کند.

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

فرونشست برخی قبور در بهشت زهرای قدیم...

محکومیت یک نماینده مجلس به 2 سال حبس 
فارس: از سمنان، شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی قطعی پرونده 
کانال موسوم به »حساب کشی« را صادر کرد و طبق آن، اردشیر مطهری، نماینده 
مردم گرمسار و آرادان در مجلس، گرداننده اصلی یک کانال تلگرامی با تعداد 
زیادی شاکی شناخته شد. و طبق آن، به اتهام مشارکت در نشر اکاذیب به تحمل 
دو سال حبس تعزیری و از بابت توهین به پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی 

در حق دولت محکوم شده است.
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از  نسخه  آخرین  درباره  را  خود  مکتوب  پاسخ  ایران  اسالمی  جمهوری  ایرنا: 
پیش نویس توافق وین را ارائه و اعالم کرده است که اگر واکنش آمریکا با واقع بینی 
و انعطاف همراه باشد توافق حاصل خواهد شد. مسایل مورد اختالف، به طور 
و  مطرح  دوشنبه  روز  شامگاه  در  ملی  امنیت  شورای  ویژه  جلسه  در  تفصیلی 
سرانجام، مواضع ایران بامداد سه شنبه 2۵ مرداد 1401 به صورت مکتوب در اختیار 

اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده گفت وگوها قرار گرفت.

مهر: رییس جمعیت هالل احمر در دیدارهای جداگانه با جمعی از نمایندگان 
پایگاه های  و  ناوگان  نوسازی  ضرورت  به  اشاره  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس 
امدادی هالل احمر از رایگان بودن خدمات بهداشتی و درمانی زائران اربعین خبر 
داد. رئیس جمعیت هالل احمر در خصوص مدیریت راهپیمایی بزرگ اربعین 
گفت: مسائل بهداشتی و درمانی زائران در عراق بر عهده این جمعیت است 

و امسال برای اولین بار این خدمات به صورت رایگان به زائران ارایه می شود.

سیگنال های موثر برجام به بازار ارز

ایران به متن پیشنهادی اروپا پاسخ داد

 خدمات بهداشتی و درمانی زائران اربعین رایگان است

 پاسخ واشنگتن به اتحادیه اروپا غیرعلنی خواهد بود
ایلنا: »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که پاسخ خود به 
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای با ایران را به صورت 
علنی اعالم نمی کند، بلکه آن را به طور مستقیم در اختیار »جوسپ بوررل« 
راه  »تنها  افزود:  وی  گذاشت.  خواهد  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول 
دستیابی به توافق برای بازگشت دوجانبه به تعهدات برجامی این است که ایران 

از خواسته های غیرقابل پذیرش و فرابرجامی خود را کنار بگذارد.

گزارش باقری در جلسه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی
گزارش های رسیده به نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی حاکی 
است؛ در جلسه فوق العاده بعد از ظهر دوشنبه  شورای عالی امنیت ملی که به 
ریاست سید ابراهیم رییسی تشکیل شد، گزارش مبسوطی از سوی علی باقری، 
مذاکره کننده ارشد ایران در خصوص گفت وگوهای مرتبط با رفع تحریم ها به اعضاء 
شورا ارائه شد. باقری در این جلسه توضیحات کاملی پیرامون محتوای ایده های 

طرح شده از سوی انریکه مورا، معاون هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی ارائه کرد.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 

صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون
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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 1401/05/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/06/09 
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« ( 
500109872000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/26  ساعت 14:00 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/06/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبــــه  تاریخ 1401/06/20 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  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

تجدید مزایده عمومی  اجاره پارکینگ های تحت نظارت

 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

)اجاره  3 باب پارکینگ تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان( 
5001091287000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

                 آگهی تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه عمومی
 اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر) محدوده جاده شماره 2(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  از طریق برگزاری مناقصه  اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر 
منطقه گل گهر)محدوده جاده شماره 2( را به شرکت های پیمانکاری ذیصالح دارای حداقل رتبه 4 زیرگروه انرژی یا رتبه 
4 رسته ی تجهیزات و تاسیسات دارای سوابق انجام کار مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهــت

 اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/05/23 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/30

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 14،205،946،359 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/25 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
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 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را    2001005674000096 شماره  به 

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 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
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 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
 الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 
) الین جنوبــی بلوار سید احمد خمینی »ره«(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 ) الین جنوبــی 
2001005674000095  را از طریق سامانه تدارکات  بلوار سید احمد خمینی »ره«به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/02/ف 

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

»بومي سازي اینورتر 150 کیلووات نیروگاه خورشیدي 
با هدف اخذ لیسانس و انتقال تکنولوژي به کشورهاي صنعتي« 

اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت هاي دانش بنیان واجد شرایط نماید.

 WWW.GEG.IR لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شرکت به نشانی 

بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته 

شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداکثر تا تاریخ یکشنبه مورخ 1401/06/06 به نشاني دفتر 

کمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و 

ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.
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آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/28/ع

بر احداث  انجام خدمات نظارت کارگاهی   « دارد  نظر  در  عام(  گهر )سهامي  و صنعتي گل  شرکت معدني 
نیروگاه خورشیدی 40 مگاواتی « خود را  از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد 
شرایط و دارای گواهینامه صالحیت ارائه خدمات مشاوره با رتبه حداقل دو در رشته انرژی تجدید پذیر و 
یا رتبه حداقل دو در رشته تولید نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و 

مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/06/06 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه 
مورخ 1401/05/30 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی 
عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد 

هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
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