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گفتوگوی پاسارگاد با امین صادقی؛ رییس جدید شورای شهر

جدا شدن گلگهر از حریم شهر خیانت است

 عضو شورا نباید برای هرکاری به شهردار و کارمند شهرداری زنگ بزند
 ناصر صبحی
محافظهکار .سالها پیش یکبار این عنوان را برای
توصیف امین صادقی به کار برده بودم .هنوز در خاطرش
بود اما قبولش نداشت .با این وجود ،پس از مصاحبه روز
پنجشنبه با او ،همچنان بر همین عقیده هستم که امین
صادقی نه به تعریف سیاسی که به تعریف عرف ،محافظهکار
است .او دوست دارد در عین جوانی ،ریشسفیدی کند.
نمیخواهد دل کسی را بشکند و معتقد است عتاب یکی از
مدیران گلگهر به شورا به نشانه دوستی است.
برنامههایش بسیار کلی هستند ،چندانکه وقتی
تاکید دارد اعضای شورا نباید به طور شخصی با کارمندان
شهرداری ارتباط برقرار کنند ،ضمانت اجرای این حرکت را
به ذات اشخصاص بازمیگرداند.
صادقی با احتساب دوره عضویت در دوره چهارم شورا،
اکنون با پشتوانه شش سال تجربه بر صندلیای تکیه زده
که رکورددارش ،اسماعیل خواجویی است .او روی جوانی
خود و اکثر اعضای شورا حساب ویژهای باز کرده اما به
نظر نمیرسد شور و جسارتی که مختص جوانی است در
اعضای جوان شورا نمودی داشته باشد.
 یک ضربالمثل قدیمی هست که میگوید
برویمببینیمدنیادستکیست،منمیخواهمبدانم
که شورا دست کیست؟
واهلل دنیا که دست خداست و شورا هم به هر شکل
دست خداست دیگر.
 تا جایی که میدانم شما برای نایبرئیسی
کاندیدا بودید .چطور شد که شما به عنوان رئیس
انتخابشدید؟
شاید نسبت به شوراهای قبل ،در شورای پنجم خیلی
در انتخاب رئیس و نایب رئیس وسواس و حساسیت
وجود ندارد .این دوره ظاهرا آقای خواجویی و آقای زینلی
کاندیدای ریاست بودند .چون من دور پیش نایبرئیس
بودم ،احتماال دوباره به همراه آقای خدامی کاندیدای
نایبرئیسی میشدم .بعد یکباره گفتند بیایید به شکل
دیگری انتخاب کنیم .اگر یادتان باشد تنشی هم در شورا
ایجاد شد .در نهایت دوستان به این نتیجه رسیدند که من
و آقای خدامی رئیس و نایبرئیس شویم.
 پس بحث بین آقایان خواجویی و زینلی ،منجر
شد تا شما به عنوان رئیس انتخاب شوید؟

احتماال اینطوری بود.
 شما به نوعی منتسب به جناح آقای حسنپور
هستید .آقای حسنپور از خارج شورا ،شورا را
هدایتمیکند؟
نه ،واقعا اینطوری نیست .انصافا اینطوری نیست .شما
گفتید شورا دست کیست و من گفتم دست خدا .واقعا
اینطوری نیست که کسی بخواهد این کارها را انجام دهد.
 پس هیچ نفوذ و تسلطی از بیرون روی شورای
شهر وجود ندارد؟
حقیقتا نه .من نه چیزی احساس کردم ،نه دیدم و نه
شنیدم .قطعا نفوذی نبوده است.
 اما درگیری لفظی شورا موجب شد برای
عدهای از جمله خود من این تصور ایجاد شود که
شورا دو گروه دارد .یک گروه چهار نفره که حامیان
آقای حسنپور هستند و یک گروه سه نفره که
از حامیان آقای حسینی هستند .به همین دلیل
میخواستم بپرسم چنین رقابتی در شورا وجود
دارد؟
شما بیایید از روزی که شورای پنجم شکل گرفته
بررسی کنید .سال اول آقای دکتر عسکری رئیس شدند
و آقای زینلی نایب رئیس .دوره بعدی آقای خواجویی
رئیس شده و من نایبرئیس .این دوره من که منتسب به
حسنپور هستم ،رئیس شدم و آقای خدامی که منتسب به
آنور هست ،نایبرئیس .در تمام این دورهها رییس و نایب
رییس هفت رای آوردند .یعنی میخواهم بگویم شاید من
در جناح آقای حسنپور هستم ،شاید آقای زینلی مطابق
تفکرات سیاسیاش در ستاد آقای حسینی بوده .اما ما هم
پیش وجدان خودمان و هم پیش قرآن قسم خوردیم که
مسائل سیاسی را در بحث مسایل شهر دخیل نکنیم.
ببینید ،من یا زینلی که نمیتوانیم بگوییم کار سیاسی
نمیکنیم.هیچآدمینمیتواندادعاکندکهمنکارسیاسی
نمیکنم ولی باید در چارچوبش باشد .بله ،ممکن است بعد
از وقت اداری ،من وقتی که به معنای حقیقی امین صادقی
هستم و نه شخصیت حقوقی شورا ،بروم و توی ستاد
حسنپور کار کنم .آقای زینلی هم ممکن است بعدش برود
ستاد حسینی ولی اینکه توی شورای شهر دستهبندی و
کشمکشوجودداشتهباشد ،منبگویمکه منحسنپوریم
پس سر به تنت نباشد چون تو حسنپوری نیستی ،اینها

جناب آقای مهران نژادمنساری

قبولی شـما در رشـته مهندسـی متالورژی
دانشـگاه صنعتـی شـریف را تبریک عرض
مینماییم .موفقیت روزافزون جنابعالی را
از درگاه ایـزد منـان آرزومندیم

خانواده

آگهــی تغییــرات شــرکت گوهــر یشــم ســمنگان شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  3961و شناســه ملــی  14005512368بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ  :1397/09/03شــعبه
شــرکت در واحــد ثبتــی بردســیر بــه آدرس :اســتان کرمــان -شهرســتان
بردســیر -میــدان  17شــهریور -کوچــه  6متــری -طبقــه همکــف مدرســه
شــهید کاظمــی کــد پســتی  7841719137تاســیس گردیــد و آقای حســن
خدامــی مظفرآبــادی بــه شــماره ملــی  3179090146بــه عنــوان مدیــر
شــعبه تعییــن گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()588268
آگهــی تغییــرات شــرکت فــوالد تنبــور شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  2303و شناســه ملــی  10860551318بــه اســتناد صورتجلســه
هیئتمدیــره مــورخ 1397/09/01
تعییــن ســمت مدیــران  -شــرکت گهرعمــران ســیرجان شناســه
-1
ملــی  10860530016بــه نمایندگــی آقــای محمدرضــا شهســواری
شــماره ملــی  2559555026بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره
 شــرکت گهــرروش ســیرجان شناســه ملــی  10860532704بــهنمایندگــی آقــای علــی محمودآبــادی شــماره ملــی  3070384730بــه
ســمت رییــس هیئتمدیــره  -شــرکت گهرخدمــات ســیرجان شناســه
ملــی  10860547021بــه نمایندگــی آقــای حمیــد کیانــی شــماره ملــی
 3070999948بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره  -آقــای محمــد حاتمــی
فرزنــد غالمحســین شــماره ملــی  3070954774خــارج از اعضــای
هیئتمدیــره بــه ســمت مدیرعامــل شــرکت  -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار
و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود
اســامی بــا امضــای آقــای محمــد حاتمــی فرزنــد غالمحســین شــماره ملــی
( 3070954774مدیرعامــل) و یکــی از دو امضــای رییــس هیئتمدیــره
و یــا نایبرییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد
و نامههــای اداری و اوراق عــادی بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()587621
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آگهــی تغییــرات شــرکت فــوالد تنبــور شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  2303و شناســه ملــی  10860551318بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بهطــور فوقالعــاده مــورخ
1397/09/01
 -1اعضــای هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد:
 شرکت گهرروش سیرجان شناسه ملی 10860532704 شرکت گهرعمران سیرجان شناسه ملی 10860530016 شرکت گهرخدمات سیرجان شناسه ملی 10860547021 -2موسســه کوشــامنش شناســه ملــی  10100434110بــه
عنــوان بــازرس اصلــی و قانونــی شــرکت و آقــای محمــد عضــدی
شــماره ملــی  3070101348بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل
شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
 -3پــس از قرائــت گــزارش بــازرس قانونــی ترازنامــه و
صورتحســاب ســود و زیــان شــرکت منتهــی بــه پایــان ســال 1396
مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
-4روزنامــه نگارســتان و پاســارگاد بــه منظــور درج آگهیهــای
شــرکت انتخــاب گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()587622

 بایددربحث قراردادهاودرآمدها و هزینههای شهرداری شفافسازی شود

واقعا وجود ندارد .این را از طرف همه اعضا میگویم که اگر
چنین چیزی وجود داشت...
 شما فرمودید که از طرف هر  ۷نفر میگویید
مسائل سیاسی نقش ندارد ولی طبق صحبتهایی
که آقای زینلی و آقای خواجویی داشتند ،ظاهرا
نقش داشته چون هر دو طرف ،یکدیگر را متهم به
خطخوانیازبزرگانشانکردند.
خُ ب از خودشان بپرسید.
 شما جوانترین رییس تاریخ شورای شهر
سیرجان هستید .میخواهیم بدانیم برنامههای
رییس جوان شورا چیست؟
من فکر میکنم یک جاهایی اصالحات به پیشبرد
کارها کمک خواهد کرد؛ بنابراین اول دنبال یک سری
اصالحاتهستیم.وقتیمیگویماصالحات،تعبیرنشودکه
حتما فردا میخواهیم شهردار را عوض کنیم ،نه .منظورمان

 نیم نگاه

 من یا آقای زینلی که نمیتوانیم بگوییم کار
سیاسی نمیکنیم .هیچ آدمی نمیتواند ادعا
کند که من کار سیاسی نمیکنم ولی باید در
چارچوبش باشد

از اصالحات ،تغییر نیست؛ اصالحات در ساختار است.
هم اصالحات در ساختار شورای شهر و هم در ساختار
شهرداری.
 منظور شما از اصالحات در ساختار شورا
چیست؟
شورای شهر به طور واضح دو وظیفه قانونگذاری و
نظارت را برعهده دارد .به نظرم تا امروز با توجه به حاشیهای
که وجود داشته ،شاید این مباحث آنطوری که باید و شاید
پررنگ نبوده است .بنابراین اولین کاری هم که انجام دادیم
ت تبدیل به کمیسیون نظارت،
این بود که کمیسیون نظار 
تحقیق و تفحص شود .یعنی یک کمیسیونی از اعضای
شورا تشکیل میشود که در یک بازه زمانی و یک دوره
چرخشی ،شهرداری ،سازمانهای منتسب و اموری که
مرتبط و در حوزه اختیار شهرداری هستند ،حسابرسی و
ی کارشان نظارت شود .چیزی که تا امروز کمتر وجود
رو 
داشته است.
 این حرفی که زدید به این معناست که تاکنون

نظارت کافی وجود نداشته .دلیل چه بود؟ شورا
نمیتوانستهیامشکلدیگریوجودداشته؟
نه ،بحث این است که اختیارات شورای شهر ،یک
سری اختیارات مشخص است که در قانون دیده شده ولی
متاسفانه تا امروز آن وظایف و اختیارات ،هم برای مردم و
هم برای اعضای شورای شهر در چارچوب نبوده است .شاید
من امین صادقی آنطوری که باید و
دلیلش این بوده که ِ
شاید به حوزه اختیارات و وظایف اشراف نداشتم.
 اگر اعضا تاکنون اشراف نداشتهاند ،چگونه
میخواهید مجبورشان کنید که حاال اشراف داشته
باشند؟
مجبور نمیکنیم .خُ ب ما وارد سومین سالی میشویم
که در جایگاه حقوقی شورا قرار گرفتیم .احتماال امروز با
کمک تجربه به اشراف مسائل و اجماع رسیدیم که باید در
بحث ساختار اصلی شورای شهر یکسری اصالحات ایجاد
شود .منظور این استکه ما بیاییم ساختار ،جایگاه و شأن
شورای شهر را به آن چیزی که هست ،برسانیم .به نظر من
این یک شرط الزم است تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم.
 آقای صادقی خیلی کلی صحبت میکنید.
وقتی که میگویید شورا را به جایگاه خودش
برسانید،منظورایناستکهمعتقدیددرحالحاضر
شورای شهر در جایگاه خودش قرار نگرفته است؟
شاید نگرفته.
 و این را مربوط به اعضای شورا میدانید؟
نه ،من در یک قسمتی از حرفهایم گفتم .عدم اطالع
کامل و وافی ،هم از طرف مردم و هم از اعضای شورا در
حوزه اختیارات و وظایفی که دارند.
 منظور شما از اینکه مردم از حوزه وظایف
شورا آگاه شوند چیست؟ این است که مردم از شورا
خواستهایی دارند که در حدود اختیارات شورا
نیست و این مشکلساز شده است؟
موقعی که شورای شهر کار اصلی خودش یعنی
قانونگذاری و نظارت را انجام دهد ،اوال قطعا با تمرکز
بهتری میتواند کار انجام دهد و دوما در هر مسئلهای ورود
نمیکند .اینجا یک نهاد مردمی است .از طرفی اگر مردم
به این نتیجه و آگاهی برسند که وظیفه اصلی عضو شورای
شهر چیست ،قطعا یکسری مراجعات و مطالبات مردمی
من عضو شورا کاهش پیدا میکند .امروز
از شهرداری به ِ

 کار سیاسی من خارج از شخصیت حقوقی من است

من امین صادقی
طرف بخواهد یک کوچه را آسفالت کنندِ ،
پروندهاش را بر میدارم و میروم شهرداری .قطعا بین من
و شهردار یا من و کارمند برخورد اتفاق میافتد .شاید تکرار
ت با مجموعهای
این برخوردها باعث میشود ارتباط نظار 
که برایتان کار میکند ،آنطور که باید و شاید حفظ نشود.
بعضیمطالباتوپیگیریهاییکهتوسطاعضا
انجام میشود ،شاید برای کسب رضایت و رای مردم
باشد .شما هدف را مشخص کردید اما راهکارتان
چیست؟ چطور میخواهید جلوی مراجعه من عضو
شورا به شهرداری را بگیرید؟
ما یک چیزی به عنوان بودجه داریم .توی این بودجه
ما راهکار یک سال شهرداری را مشخص میکنیم .مشخصا
وقتی که ریز میشوی ،میبینی شهرداری خیلی واضح
طرح ،پروژه و برنامه دارد .عضو شورا هم نشسته و این را
تصویب کرده و به شهرداری منشور داده .به نظر شما آیا
نیاز است که من دوباره پیگیری کنم که آقا فالن خیابان
را آسفالت کنید؟
 ولی اگر من عضو شورا باعث شدم یک خیابان
از لیست دربیاد و یک خیابان دیگری به جایش
گذاشته شود چه؟ میخواهم راهکارتان را بدانم.
من
راهکار این است که من اول به خودم بگویم که ِ
عضو شورا باید حداقل یک چیزهایی را برای خودم قبول
کنم .باید خودم را قانع کنم که حق نداری بروی و به آقای
شهردار بگویی فراتر از چارچوبی که خودت تعیین کردی
کار کند.
 شما باز کار را میسپارید به خود اشخاص؛
یعنی در نهایت به ذات و وجدان شخص بستگی
دارد؟
به هر حال ذات آدمها نشأت گرفته از ذات اقدس الهی
است ولی خُ ب ،ما واقعا با دوستان راجع به این موضوع
زیاد صحبت کردیم .همه متفقالقول به این نتیجه رسیدیم
بیاییم و جایگاه شورا را پیدا کنیم .اصال نیاز نیست شما برای
هر کاری به هر فردی زنگ بزنید؛ حتا به همان شهردار هم
نباید زنگ بزنید .اصال ماده قانون گفته که شورای شهر حق
ندارد به کارمندهای شهرداری دستور دهد و امر و نهی
کند .اگر عضوی این کار را انجام دهد ماده  ۸۲صراحتا اعالم
انحالل میکند .دلیلی ندارد که من به کارمند شهرداری
بگویم فالن کار را انجام بده .قطعا بعدا آن کارمند هم یک

توقعاتی دارد .اینگونه است که به نظرم اصالت کار شورا
زیر سوال میرود.
 صحبت حفظ جایگاه و شان شورا است .مدتی
قبلیکیازمدیرانگلگهرنسبتبه شوراانتقاداتی
را مطرح کرد .میخواهم بدانم شورا چگونه از شان
خودشمحافظتمیکند؟
دو حالت ممکن است .یکی اینکه این پول در چارچوب
قانون به شهر تزریق میشود و دیگری اینکه در چارچوب
قانون نیست؛ در راه رضای خداست که قطعا در راه رضای
خدا نیست .قانون میگوید که آقا شما یک معدن دارید،
باید ارزش افزوده ،حق آالیندگی و مالیات را به شهر
پرداخت کنی .فکر میکنم اگر شما حرف ایشان را تهدید
اطالق میکنید ،به این معنا باشد که پول نمیدهند .من
فکر میکنم قانون همه چیز را مشخص کرده و اینطورها
هم نیست .تا به حال تهدید نکردند .اگر نیمه پر لیوان را
در نظر بگیرید ،چیزی که اتفاق افتاد این بود که جو دیگر
خیلی صمیمی شده بود .حرف ایشان مربوط به سنوات
گذشته بود .چون حقیقتا وقتی که این حرف را زد ،به آقای
حسنپور گفتم چرا اینطوری صحبت میکند؟ ایشان
حرف من را منتقل کرد و گفتند که منظور ما سنوات پیش
بوده که شورای شهر با گلگهر چالش داشت .یعنی نیمه
خوب ماجرا این است که آقا دیگر بیاید و با هم دوست
باشیم .به هر حال قانون همه چیز را مشخص کرده و
هیچکس در راه رضای خدا پول نمیدهد .گلگهر اگر
کاری انجام میدهد یا در چارچوب وظایف قانونیاش است
یا مسئولیت اجتماعی که هر دو را قطعا باید انجام دهد.
 در جلسه شورا مطرح شد گلگهر قرار است
از حریم شهر خارج شود ،این موضوع صحت دارد؟
تا به حال نه کسی به ما گفته ،نه کسی برای ما نامه زده
و هیچ چیز کتبی و موثقی نداریم .فقط شنیدیم که گلگهر
با توجه به یک سری مسائل مثل مسائل زیستمحیطی و
مسائل دیگر که مربوط به خودشان است ،شاید عالقمند
باشد که در بررسی طرح جامع از حریم شهر خارج شود .ما
در شورای شهر گفتیم که در بحث جدایی احتمالی گلگهر
از حریم شهر با هیچکس شوخی نداریم .قرار شده به زودی
اعضای شورا دیدن آقای استاندار بروند و این دغدغه مردم
را انتقال دهند .جدایی گلگهر از حریم سیرجان خیانتی
است که قطعا آیندگان ما را نخواهند بخشید .ما که نه،

آگهــی تغییــرات شــرکت آریاپــوالد ماهــان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  4461و شناســه ملــی  14007708514بــه اســتناد
صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ 1398/06/02
الــف -تعییــن ســمت مدیــران بــرای مــدت باقیمانــده :آقــای حمیــد
اســدی فرزنــد احمــد بــه شــماره ملــی  3071023022بــه عنــوان
رییــس هیئتمدیــره آقــای احمــد حجتــی فرزنــد محمــد اســمعیل بــه
شــماره ملــی  3070991696بــه عنــوان نایبرییــس هیئتمدیــره
آقــای رضــا ســینائی فرزنــد کمــال بــه شــماره ملــی 3071020910
بــه عنــوان مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره آقــای مجیــد شــاکری
فرزنــد مرتضــی بــه شــماره ملــی  2470326321بــه عنــوان عضــو

هیئتمدیــره آقــای ســیدکمال عطــاری فرزنــد ســیدمهدی بــه شــماره
ملــی  3071018398بــه عنــوان عضــو هیئتمدیــره
ب -کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،ســفته،
بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی پــس از تصویــب هیئتمدیــره بــا
امضــای ثابــت آقــای رضــا ســینائی(مدیرعامل) و بــه انضمــام امضــای
آقــای حمیــد اســدی (رییــس هیئتمدیــره) و یــا آقــای احمــد حجتــی (
نایبرییــس هیئتمدیــره) بــه همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد
و نامههــای اداری و اوراق عــادی بــا امضــای مدیرعامــل بــه همــراه
مهــر شــرکت معتبــر میباشــد  .ج -اختیــارات وظایــف مدیرعامــل در
چارچــوب و براســاس مقــررات قانــون تجــارت و اساســنامه شــرکت بوده

و مجموعــه وظایــف و اختیــارات مدیرعامــل مصــوب در جلســات قبلــی
هیئتمدیــره و براســاس مــاده  40اساســنامه بندهــای ،8 ،7 ،6 ،4 ،1
 17 ،16 ،15 ،13 ،10 ،9را تفویــض اختیــار و مــورد تنفیــذ قــرار داد.
 کلیــه مصوبــات قبلــی صورتجلســات هیئتمدیــره شــرکت مادامــیکــه کان لــم یکــن نشــده مــورد تاییــد بــوده و میبایســتی اجــرا گــردد.
 آییننامــه معامــات شــرکت کــه در جلســات قبلــی هیئتمدیــره بــهتصویــب رســیده و مــورد تنفیــذ هیئتمدیــره بــوده و اجــرای آن مــورد
تاکیــد میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()588330

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای احمدعلــی حیــدری قرائــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  45ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ پــاک  5959فرعــی از  6518اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش  37کرمــان بــهنــام آقــای احمدعلــی
حیــدری قرائــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت
کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک
اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم
آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت
نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن
صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند
مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 435 .م.الــف
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای احمدعلــی حیــدری قرائــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  45ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت ششــدانگ پــاک  5958فرعــی از  6518اصلــی واقــع در
بخــش  37کرمــان بــهنــام آقــای احمدعلــی حیــدری قرائــی ثبــت و
ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی
مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120
آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود
تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت
پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت
المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد .ضمنــا پــاک مذکــور در
رهــن میباشــد 437 .م.الــف
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
ســیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای احمدعلــی حیــدری قرائــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  45ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت ششــدانگ پــاک  5960فرعــی از  6518اصلــی مفــروز و
مجــزی شــده از  2815فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش 37
کرمــان بــهنــام آقــای احمدعلــی حیــدری قرائــی ثبــت و ســند مالکیــت
صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود
گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه
قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد،
ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود
را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری
شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام
مالــک صــادر خواهــد شــد .ضمنــا رهــن بانــک میباشــد 436 .م.الــف
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
ســیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمــد دولتآبادینــژاد بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  3کرمــان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ پــاک  13فرعــی از  5339اصلــی واقــع در بخــش 36
کرمــان بــهنــام آقــای محمــد دولتآبادینــژاد ثبــت و ســند مالکیــت
صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود
گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه
قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس

مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد،
ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود
را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری
شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام
مالــک صــادر خواهــد شــد 430 .م.الــف
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
ســیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم مریــم شــول بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد
رســمی شــماره  93ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت یــک و
نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک  4860فرعــی از  2112اصلــی
واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام خانــم مریــم شــول ثبــت و ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی
مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120
آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود
تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت
پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت
المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 439 .م.الــف
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
ســیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مجتبــی محیاپــور لــری بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  93ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ پــاک  14418فرعــی از  5087اصلــی واقــع در بخــش
 36کرمــان بــهنــام آقــای مجتبــی محیاپــور لــری ثبــت و ســند مالکیــت
صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود
گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه
قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد،
ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود
را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری
شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام
مالــک صــادر خواهــد شــد .ضمنــا رهــن بانــک میباشــد 428 .م.الــف
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
ســیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای رســول مظفــری بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد
رســمی شــماره  75ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ پــاک  258فرعــی از  66اصلــی مکــرر واقــع در بخــش 35
کرمــان بــهنــام آقــای رســول مظفــری ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و
تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا
بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت
مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام
معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت
 10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت
قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر
خواهــد شــد 438 .م.الــف
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
ســیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم فــروزان پورحســینعلی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر

اســناد رســمی شــماره  46ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ پــاک  106فرعــی از  2309اصلــی واقــع در بخــش 35
کرمــان بــهنــام خانــم فــروزان پورحســینعلی ثبــت و ســند مالکیــت
صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده،
لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت
مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام
معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت 10
روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی
و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد
شــد 432 .م.الــف
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم صغــری پورشهســواری بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  202ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ســه دانــگ از ششــدانگ پــاک  12339فرعــی از  5087اصلــی واقــع
در بخــش  36کرمــان بــهنــام خانــم صغــری پورشهســواری ثبــت و ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود
گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه
قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس
مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف
مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتراض خــود را به این
اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت
قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر
خواهــد شــد 424 .م.الــف
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی مزایده اموالغیر منقول نوبت دوم
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  980743بایگانــی اجــرای
احــکام شــوراها براســاس صــدور اجراییــه محکــوم علیــه مهــدی
بــرزهکار محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ 874/200/000ریــال اصــل
خواســته در حــق محکــوم لــه لیلــی قاســمینژاد رائینــی گردیــده کــه
مشــخصات ملــک شــماره پــاک ثبتــی  3637فرعــی از  2311اصلــی
بخــش  35کرمــان بــا مالکیــت غالمعبــاس بــرزهکار دارای عرصــه
 413/63متــر مربــع و اعیــان حــدود  500متــر مربــع باشــد کــه
محکــوم لــه تقاضــای فــروش فــوق را از طریــق اجــرای احــکام شــوراها
نمودهانــد کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بازدیــد و پــاک
فــوق واقــع اســت در شــهرک رزمنــدگان -بلــوار گلســتان -کوچــه
شــماره  16میباشــد کــه بــه مبلــغ  15/942/000/000ریــال
ارزیابــی و تعییــن قیمــت گردیــده اســت .مــال معرفــی شــده در
روز یکشــنبه بــه تاریــخ  1398/07/07ســاعت  11ظهــر از طریــق
مزایــده در محــل اجــرای احــکام شــوراها بــه فــروش میرســد
و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد
نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده
اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی
مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز میگــردد .متقاضیــان
میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد
مبلــغ پیشــنهادی کــه واریــز بــه شــماره حســاب 2171293825007
ســپرده دادگســتری نــزد بانــک ملــی میگــردد ،داخــل پاکــت دربســته
حداکثــر تــا قبــل از زمــان برگــزاری مزایــده از طریق پســت سفارشــی
بــه ایــن اجــرا ارســال یــا تحویــل دفتــر اجــرای احــکام شــوراها
نماینــد و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه یکشــنبه
 1398/07/07میباشــد .در صــورت برنــده شــدن و انصــراف 10
درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود 429 .م.الــف
مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو
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کسانی که باعث این کار هستند را نخواهند بخشید.
 از شورا که بگذریم نوبت شهرداری است.
آقای زینلی گفته بودند بعد از انتخاب هیات رئیسه،
شهردار یک ماه فرصت خواهد داشت برای اینکه
خودش را تغییر بدهد .اصالحی که میفرمایید در
همان راستا است؟
این مسائلی که مربوط به سایر اشخاص است را
خودشان باید توضیح دهند .آن چیزی که در برنامه شورای
شهر است ،این است که یک مقدار جدیتر کارکند .مثال
آقای شهردار نیاید به طور کلی بگوید من تا آخر سال
میخواهم هزار متر مربع آسفالت بریزم .بلکه به طور جزیی
موارد را مشخص کند .شما بیا بگو من فالن تعداد کوچه و
خیابان را که در فالن مناطق هستند ،آسفالت میکنم .ما
هم به مردم همین را میگوییم که اگر کسی از در داخل
آمد و گفت بیا و فالن محله را آسفالت کن ،من هم بگویم

عذرخواهی میکنیم ولی فعال این سه تا خیابان قرار است
آسفالت شود .ما از شهرداری برنامه و زمان پیشرفت کار
میخواهیم .نمیگوییم که امروز انجامش دهد ولی فاز به
فاز پیشرفت کار باید مشهود باشد.
 یعنی تا کنون ضمانتی برای زمان اجرای کار
وجودنداشته؟
نه دیگر ،نبوده .همیشه هم شورای شهر به شهرداری
میگفت اولویتبندی ،آدرس و زمان پروژه را به ما بگویید.
همیشه حتی در شورای چهارم روی این بحث و دعوا
داشتیم هیچ وقت هم اتفاق نمیافتاد.
 قرار است چگونه این اتفاق بیفتد؟
همان جدیتی که گفتم .تا االن هم حقیقتا در این دو
سالی که آقای سروشنیا شهردار و سرپرست بوده ،نشان
داده که عالقمند به فعالیت و کار است .هم ایشان عالقمند
است و هم ما در شورا دوست داریم کار کنیم.

 برنامه بعدیتان بعد از اصالح ساختار شورا و
شهرداریچیست؟
گام اول سر و سامان دادن و تعیین و تکلیف پروژههای
نیمه تمام شهرداری است .این قدر که اسم اینها را آوردیم
 نیم نگاه
 قانون گفته که یکی از وظایف شورای
شهر این است که هر  ۶ماه یک بار حساب
جامع درآمد و هزینهکرد شهرداری را به
مردم از طریق رسانهها اعالم کند .ما این کار
را قطعا انجام میدهیم
دیگر از اهمیت افتاده .من واقعا دیگر رویم نمیشود بگویم
زیرگذر صنعت! حس میکنم دارم یک چیز مهمل
میگویم .بعد نوبت انتخاب حسابرس برای سالهای۹۳
تا  ۹۷است.

 حسابرس جدید مشخص شده است؟
شاید لفظ انجام مناقصه برای این کار درست نباشد،
چون در قانون خودشان مناقصه ندارند .ما گفتیم
فراخوان بدهید تا هر کسی ادعا و احساس میکند این
توانایی را دارد که شهرداریای را با این رتبه و توان مالی
حسابرسی کند ،رزومهاش را بیاورد .همین اتفاق افتاد و
حدود  ۱۱ ،۱۰تا شرکت آمدند .با توجه به رتبههایی که
داشتند ،توسط اعضای شورای شهر ،کمیسیون بودجه
و مشاوری که در کمیسیون بودجه داشتند ،تطبیق و
فیلتر شدند .ظاهرا روی  ۳تا از اینها به نتیجه رسیدند
که رتبه ،رزوم ه و نحوه کارکردشان مناسب بود .حاال به
عهده کمیسیون بودجه است که پیشنهاد خودش را
مطرح کند و بگوید با بررسیهایی که کرده کدام شرکت
بهترین کارآیی را دارد.
 یکی از ایرادهای بزرگی که همیشه به شورای

شهر وارد بوده اهمیت ندادن به شفافسازی است.
حاال یکی از وعدههای مهمی که شما پس از انتخاب
به عنوان رییس شورا دادید ،شفافسازی است.
میخواستم ببینم اوال چگونه قرار است این اتفاق
بیفتد و دوما ضمانت اجرایی آن چه هست؟
اجازه بدهید که من یک مقدار زرنگی کنم و بگویم
شما منظورتان از شفافسازی چیست .شما دوست دارید
چه شود؟
 من دوست دارم همان اتفاقی که در شهرداری
تهران و سایت شفافیت دارد میافتد ،در سیرجان
هم بیفتد .یعنی در تهران ،قراردادهای کالن
شهرداری به صورت شفاف روی سایت وجود دارد،
بعالوه هزینهها ،درآمدها ،حتا چارت شهرداری
با ذکر نام افراد ،میزان حقوق و رزومه شغلیشان
وجود دارد .حاال منظور شما از شفافسازی چیست؟
قانون گفته که یکی از وظایف شورای شهر این است که
هر ۶ماه یک بار حساب جامع درآمد و هزینهکرد شهرداری
را به مردم از طریق رسانهها اعالم کند .ما این کار را قطعا
انجام میدهیم .ما مصوبات شورای شهر را که آنالین روی
سایت شورا داریم .در بحث قراردادها و امثال آن ،شاید
آنطوری که باید و شاید شفافیتی در اعالم به مردم وجود
نداشته .این هم از موضوعاتی است که هیات رئیسه جدید
پیگیری خواهد کرد .همچنین تصمیم داریم که درسال
حداقل دو بار کنفرانس خبری بگذاریم و دوستان خبرنگار
بیایند و هر چه دوست دارند بپرسند .وظیفه ما هم این
است که به عنوان نماینده مردم جوابگو باشیم.
 چطور میخواهید شهرداری را وادار به
شفافسازیکنید؟
بخش عمده کار شورا ،شهرداری است .همه پیمانها،
ش مالیها در شهرداری انجام میشود .من
قراردادها و گرد 
که میگویم باید در بحث قراردادها و مالی شفافسازی
شود ،صرفا شهرداری را میگویم وگرنه شورا که خودش
هم بخشی از حسابداری شهرداری است .یعنی حسابداری
شورا حسابداری شهرداری است.
 در جلسه روز چهارشنبه شورا بحثی پیرامون
کمیسیونها مطرح شد و اینکه تعداد اعضای
کمیسیونها بیشتر شود .بنابراین حق کمیسیون
اعضای شورا هم باال میرود؟
حق کمیسیون یک عدد ثابت است و در وزارت کشور
تعیین میشود .یعنی مثال براساس جمعیت شهر ،مثال
میگویند  ۱۲۰ساعت کمیسیون ضربدر هفتاد هزار که
مبلغ است .این میشود حقالجلسه .شما کمتر آمده باشید
کمتر میگیرید اما سقف مشخص است و حتا اگر بیشتر
از سقف ساعت تعیین شده بیایید ،باز هم مبلغ سقف را
میگیرید .یعنی افزایش تعداد کمیسیونها به معنای
افزایشحقالجلسهنیست.
 پس چرا اینقدر اصرار وجود دارد که در شورا

همه اعضا به تعداد واحد ،ساعت کمیسیون داشته
باشند؟
این دیروز مطرح شد .ما هم احترام گذاشتیم و گفتیم
اشکال ندارد.
 دقیقا شبیه به تقسیم گردو میماند که مثال
نفری 3تا گردو داشته باشیم و کسی بیشتر یا کمتر
نداشتهباشد.
دوره قبل اینطوری نبود .دوره قبل میشد که من
توی سه تا کمیسیون بودم و آقای دکتر رضوی فقط توی
دوتا یا خانم رضایی میگفت توی پنج تا میخواهم باشد.
االن هم شاید میخواهند بیشتر توی کمیسیونها بحث
کنند .وگرنه به هیچ عنوان هیچ رابطه مستقیمی با افزایش
درصد و اینها ندارد .جدا از این موضوع اگر کمیسیونها ۵
نفره شوند ،خُ ب دیگر صحن علنی شورا بیمعنی میشود.
در یک شورای هفت نفره ،وقتی پنج نفر در کمیسیون
تصمیمشان را گرفتهاند ،آوردن موضوع به صحن صرفا
جنبه اطالعرسانی دارد چون حتا اگر آن دو نفر هم مخالف
باشند ،باز تصویب میشود.
ببینید ،اکثریت نسبی کمیسیونها در شورای هفت
نفره ،سه نفره است .سال پیش همه کمیسیونهایمان سه
نفر بود .فکر میکنم یک کمیسیونمان ۵نفره شد .االن هم
اگر نظر دوستان باشد که نه همه اما تعدادی از کمیسیون
پنج نفره شود ما...
 شورا از دور خارج میشود؟
نه دیگر .ممکن است توی تصمیمگیری سه نفر موافق
باشند و دو نفر مخالف.
 نگرانی از این جهت است که صحن علنی
شورا کارکرد خود را از دست بدهد و تصمیمها
صرفا در کمیسیون گرفته شود .نهایت هم این
است که نامه به صحن میآید و صرفا خوانده
میشود و با توجه به پنج رای موافق اعضای
کمیسیون تصویب میگردد .این باعث میشود
که شفافیت مصوبات کمرنگ شود و خبرنگار اصال
متوجه نمیشود ماجرا چیست .در نتیجه برخالف
وعده شما ،شفافیت نه تنها پررنگ نمیشود که
کمرنگمیگردد.
نه ،همه نامهها به شور گذاشته میشود .من دیروز در
جلسه شورا گفتم اول اجازه بدهید نامهها به کمیسیون
بروند و خوب بررسی و چکشکاری شوند .بعد که به
شورا آمد ،وقت بدهیم و بگوییم موافق و مخالف کیست؟
بگوییم تو دو دقیقه وقت داری درباره موافقت یا مخالفتت
توضیح دهی .بعد ،رای میگیریم .این طور نیست که ما
بگوییم نظر کمیسیون چیست و بگویند موافق و ما هم
قبول کنیم .چه بسا برای موضوعات مهم چند جلسه
وقت بررسی بگذاریم .من به شما قول میدهم از شفافیت
کار کم نمیشود و در جریان آنچه که باید بشود ،قرار
خواهیدگرفت.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای عملیات بهسازی پارک الله
(نوبت اول)

آگهی مناقصه شماره 21982689

موضـوع مناقصـه :انجـام اصالحـات الزم بر روی شـیب مسـیر لولههای
سـرریز سـیکلونهای کارخانـه تغلیـظ  2مجتمع مس سرچشـمه

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در نظـر دارد« :انجام اصالحات الزم بر روی شـیب مسـیر
لولههـای سـرریز سـیکلونهای کارخانـه تغلیـظ  2مجتمـع مـس سرچشـمه» را از طریـق
مناقصـه عمومـی بـه انجـام برسـاند .جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـه سـایتهای رسـمی
شـرکت بـه آدرسهـای ذیـل مراجعـه شـود.

Sarcheshmeh.NICICO.COM

WWW.NICICO.COM
روابطعمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

آگهی مناقصه شماره 21982686

موضـوع مناقصـه :نصـب و راهانـدازی ایسـتگاه شـارژ جدیـد
سـیلندرهای اکسـیژن و نیتـروژن

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در نظـر دارد« :نصـب و راهاندازی ایسـتگاه شـارژ جدید
سـیلندرهای اکسـیژن و نیتـروژن» را از طریـق مناقصـه عمومـی به انجام برسـاند.

جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـه سـایتهای رسـمی شـرکت بـه آدرسهـای ذیـل
مراجعـه شـود.
WWW.NICICO.COM
Sarcheshmeh.NICICO.COM
روابطعمومی شرکت ملی صنایع مس ایران
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مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
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شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « اندازهگيــري
عوامــل زيــانآور محيــط كار كارفرمــا» را از طريــق برگــزاري اســتعالم عمومــي بــه پيمانكار
واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد اســتعالم بــه
آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه دســتورالعمل
ارزيابــي كيفــي و فنــي و فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و
مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلت تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز شــنبه مــــورخ
 98/07/06در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا تهــران :خيابــان دكتر فاطمي-
روبــروي هتــل اللــه -ســاختمان نگيــن -شــماره  -273دبيرخانــه مركــزي شــركت معدنــي و
مدیریت قراردادها و معامالت
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