
مهندس محمد طاهری مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان در احکامی جداگانه،  سرپرستان دفتر 
حقوقی و قراردادها، امور کارکنان و رفاه، روابط عمومی  و دفتر سرمایه گذاری، تجهيز منابع مالی 

و توسعه مشاركت را منصوب کرد.

حسن قاآنی به عنوان سرپرست  روابط عمومی، محمدامين فدایی به عنوان سرپرست امورکارکنان 
و رفاه، هاله رضوی به عنوان سرپرست امور قراردادها  و پيام پاکدامن به عنوان سرپرست دفتر 

سرمایه گذاری، تجهيز منابع مالی و توسعه مشاركت منصوب شدند.

عمليات اجرایی چهار طرح فرهنگی، ورزشی و عمرانی در روستای سليمانيه بخش مرکزی 
سيرجان با اعتبار ۴۰ ميليارد ریال آغاز شد.

مهندس کهنوجی، شهردار رفسنجان بر لزوم تکميل سریع پروژه 
های جاری مدیریت شهری و تمرکز بر زیباسازی شهر در آستانه 

سال جدید تأکيد کرد.

سعيد خطيب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه با بيان اینکه 
مراحل اول و دوم خروج ایرانيان از اوکراین به پایان رسيده است، 

تاکيد کرد که همه ایرانيان، اوکراین را ترک کنند.

نگران  راور در مجلس گفت:  و  نماینده کرمان  دکترپورابراهيمی، 
اشتغال جوانانمان هستيم و سرمایه گذاری در استان باید انجام شود 

و نباید طرحی به دليل نياز به 10 ليتر آب متوقف شود.
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سيدکمال موسوی گفت: گروه خدمات فنی شرکت توزیع نيروی برق جنوب استان کرمان، با 
تعميرتجهيزات، بالغ بر1860 ميليون ریال از محل اعتبارات صرفه جویی کرد. 

اخبار در یک نگاه

شهردار کرمان گفت: می توانيم این نوید را بدهيم که تا سال آینده تا حد زیادی از خرید گل و 
نهال از شهرهای دیگر بی نياز خواهيم شد.

سال آینده، از خرید گل و نهال 
از شهرهای دیگر 
بی نياز خواهيم شد

کاهش چشمگير
 بار مالی

 با تعمير تجهيزات

آغاز عمليات اجرایی
 چهار طرح ورزشی و عمرانی 

در سيرجان

استان کرمان در سومين دوره مسابقات پاراوزنه برداری بانوان قهرمانی کشور با کسب ۳ نشان 
طال خوش درخشيد.

درخشش کرمانی ها 
در مسابقات پاراوزنه برداری 

بانوان کشور
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هر روز صبح در سراسر استان

همت مضاعف 
شهرداری رفسنجان برای ایجاد 
آرامش بصری در شهر

 نباید طرحی
 به دليل نياز به 10 ليتر آب
 متوقف شود

 مراحل اول و دوم 
خروج ایرانيان از اوکراین
 به پایان رسيده است

جهت تکميل کادر خود در زمينه
 انبارداری، کارشناس فروش، دفتری، بازرگانی و اینفلوئنسر با حقوق 
ثابت، پورسانت و مزایای عالی و بيمه همراه با سرویس ایاب و ذهاب

 به چند نفر خانم و آقا نيازمندیم .

لطفا با شماره های زیر تماس بگيرید.
09134472240  -09135845630 

کارخانه توليد مصالح نوین ساختمانی 

توجه                          توجه

شرکت صنایع مس شهيد باهنر )سهامی عام( در نظر دارد یک دستگاه آناليز مواد به روش XRF  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
خریداری نماید. عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقيما از طریق سایت به نشانی 
www.csp.ir دریافت و پيشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/12/24 

به دبيرخانه شرکت تحویل نموده و رسيد دریافت کنند.

       آگهی مناقصه عمومی               به شماره 1400-12

آدرس مجتمع مس شهید باهنر:  
کرمان، کیلومتر 12 جاده باغین، ساختمان اداری، واحد تدارکات - تلفن: 034-31227156

حجت االسالم محمد ربانی رئيس شورای شهر و محمدرضا ميرزاده  شهردار چترود در دیدار با 
مهندس سليمانی مدیر عامل شرکت نيروی برق شمال استان  ضمن تقدیراز عملکرد این شرکت در 

خصوص افزایش همکاری و تعامالت دوجانبه بين سازمانی گفت و گو کردند.

دیدار رئیس شورای شهر  وشهردار چترود
 با مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شمال

 استان کرمان

چهار انتصاب جدید در شرکت آبفا کرمان

همزمان با نمایشگاه نهضت توليد و بومی سازی کرمان

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
از کشنده ١٥٠ تنی ساخت داخل 

رونمایی کرد

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، نمونه ایرانی یک کشنده ۱۵۰ تنی که با هدف افزایش سرعت 
جابجایی ماشين آالت معدنی و کاهش هزینه های معدنکاری به همت متخصصان شرکت های 

گل گهر و آرمان گهر سيرجان ساخته، رونمایی کرد.
دکتر حسين مهرابی معاون اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به دستاوردهای توسعه ای گل گهر 
و پروژه های در دست اقدام این شرکت افزود: با مدیریت به موقع و توانمند می توانيم به 

زنجيره های خوبی از معدن و صنعت و در نهایت صنایع پيشرفته برسيم.
مهندس محمدحسين نخعی معاون فنی و مهندسی مجتمع گل گهر گفت: بر اساس ارزیابی های 
صورت گرفته توسط کارشناسان بومی سازی شرکت های گل گهر و آرمان گهر، دانشگاه صنعتی 
سيرجان به عنوان تحليل گر سازه و چند شرکت توانمند داخلی به عنوان سازنده این دستگاه 

انتخاب شدند که طی 18 ماه تالش شبانه روزی به ثمر رسيد.

شرکت سنگ آهن گهرزمین

شرکت سنگ آهن گهرزمين درنظر دارد:
تهيه مواد، پخت و توزیع غذای روزانه برای کارکنان سایت خود را با مشخصات در اسناد مناقصه را

 از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از شرکت های توانمند در این حوزه جهت دریافت اسناد، از تاریخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۴۰۰ لغایت ۱۸ / ۱۲ / ۱۴۰۰ دعوت به عمل می آید.

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، پالک ۱۲، شرکت سنگ آهن گهرزمين
الزم به ذکر است مهلت تحویل پاکت ها به دبيرخانه مرکزی تهران تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۲۴ / ۱۲/ ۱۴۰۰ می باشد.
شایان ذکر است شرکت کنندگان محترم بایستی جهت خرید اسناد، مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۳ ریال را 

به شماره شبای  IR680150000001137800200075 واریز نمایند. 
شماره تلفن جهت کسب اطالعات بيشتر:

۰۹۲۱۳۰۱۴۸۳۱ 

شماره  T / 011 / 1400آگهی مناقصه عمومی 
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کارنامه روشن بزرگترین بانک
 قرض الحسنه کشور

مهدی شمس الدینی
 نماینده روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران در کرمان:

 بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان کرمان  براساس فرمایش مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( مبنی بر حمایت از توليد، با ارائه طرح 
کاالکارت و پرداخت بيش از ۳۹۸ ميليارد ریال تسهيالت توانسته نقش خود را در حمایت از توليد ملی و کاالی ایرانی به نحو مطلوب انجام 

دهد.
بانک قرض الحسنه مهر ایران در حوزه مسئوليت های اجتماعی در شرایط کرونایی با اهدای تجهيزات پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور به ارزش ۳۰۰ميليارد ریال یاری گر کادر درمان بوده است. 
پرداخت بيش از ۹۵۰ فقره تسهيالت ازدواج به مبلغ ۸۲۹ميليارد ریال از دیگر خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان کرمان است.

در حال حاضر بانک قرض الحسنه مهر ایران با بيش از ۵۳۰ شعبه در سراسر کشور و ۱۴شعبه در استان کرمان فعاليت می کند.

برگزاری یکصدو  هشتمین 
مزایده کتبی سراسری 

امالک و مستغالت
 سازمان اموال و امالک ستاد

متقاضیان می توانند در استان کرمان از روز پنجشنبه مورخ 12 /12 /1400 تا پایان 
روز  دوشنبه مورخ  23 /12 /1400 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8 لغایت 
18 و روز سه شنبه مورخ  24 / 12 /1400 از ساعت 8 الی 11 صبح جهت اطالع از 

شرکت و دریافت فرم ثبت نام مزایده به محل نمایندگی کرمان مراجعه نمایند.
و  مزایده  در  شرکت  فرم  همراه  به  پیشنهادی  های  درخواست  اخذ  مالحظات: 
اصل یک فقره چک تضمینی در وجه ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با شناسه ملی 
14003127610 به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک از روز پنجشنبه 12 /12 /1400 
الی روز  سه شنبه مورخ 24 /12 /1400 در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد. 
مورخ شنبه  سه  روز  در  پیشنهادی  های  درخواست  اخذ  است  ذکر   شایان 

24 /12 /1400  از ساعت 8 الی 11 صبح صرفا در محل نمایندگی کرمان صورت 
می پذیرد.

تبصره 1: در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل 
می باشند و نیز در خصوص امالک و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید 
مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار است هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10 

درصد زمان تحویل ملک همزمان با حصه نقدی اخذ خواهد شد.

ردیف 
روزنامه

شرایط مبلغ پایه مزایدهاعیانعرصهکاربرینوع ملکپرونده فروشآدرس ملک
واگذاری

توضیحات

کرمان، خیابان شهدا، انتهای کوچه 38 1
)ضلع جنوبی پارک پردیس(

کاربری ورزشی و قسمتی فضای سبز می باشد. د000 / 000 / 520 / 50058 . 6649مختلط شهریزمین734
تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

سیرجان، خیابان 17 شهریور، خیابان پوریای ولی، نبش 2
کوچه شماره 8 )روبروی پارک17شهریور(

جهانگردی و زمین1015
پذیرایی

مورد واگذاری 22 . 46 سهم مشاع از 96 د000 / 000 / 503 / 1454045
سهم می باشد.تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

کرمان، خیابان شهداء، کوچه شماره 9 شرقی یک جنوبی3 3
پالک 48

اعیانی ملک مخروبه می باشد. د000 / 000 / 640 / 50044 . 616مسکونیخانه1038
تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

سیرجان، ابتدای بلوار ابن سینا، خیابان خاکی ضلع شمال 4
مجتمع مسکونی جوانان مساجد

قسمتی از ملک در طرح تعریض معبر مجاور د000 / 000 / 000 / 74025 . 383مسکونیزمین353
قرار دارد. تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

سیرجان، بلوار ابن سینا،خیابان شهید احمدی)مجتمع 5
مسکونی جوانان مساجد( اولین کوچه سمت چپ، قطعه 

2 / 154

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 000 / 250019مسکونیزمین242

سیرجان، بلوار ابن سینا،خیابان شهید احمدی)مجتمع 6
مسکونی جوانان مساجد( اولین کوچه سمت چپ، قطعه 

2 / 153

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 000 / 250019مسکونیزمین328

سیرجان، بلوار ابن سینا،خیابان شهید احمدی)مجتمع 7
مسکونی جوانان مساجد( اولین کوچه سمت چپ، قطعه 

2 / 155

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 000 / 250019مسکونیزمین330

سیرجان، بلوار ابن سینا،خیابان شهید احمدی)مجتمع 8
مسکونی جوانان مساجد( اولین کوچه سمت چپ، قطعه 

2 / 156

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 000 / 250019مسکونیزمین331

سیرجان، خیابان ابن سینا، کوچه شماره 4)کوچه مسجد 9
اعظم( سمت چپ کوچه قبل از فرش ساالر

مورد واگذاری 360 سهم مشاع از 480 سهم د000 / 000 / 000 / 46017. 346فاقدکاربریزمین866
می باشد. تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 100 / 31015 . 150تجاری مسکونیزمین790کرمان، خیابان سده، کوچه شماره 15 قطعه2 نقشه الف10

کرمان، خیابان فیروزآباد، نبش کوچه 29 قطعه شماره 11
4 تفکیکی

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 000 / 150013مسکونیزمین1030

کرمان، خیابان فیروزآباد، نبش کوچه 29 قطعه شماره 12
3 تفکیکی

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 000 / 150013مسکونیزمین1033

سیرجان، کوی آباده، انتهای خیابان امام محمدباقر)ع( 13
قطعه یک

خارج از طرح زمین1043
تفضیلی

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 000 / 3906 . 995

سیرجان، کوی آباده، انتهای خیابان امام محمدباقر)ع( 14
قطعه دو

خارج از طرح زمین1044
تفضیلی

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 000 / 6806 . 995

برگزاری یکصدو سومین 
مزایده کتبی سراسری 

امالک و مستغالت
 سازمان اموال و امالک ستاد

متقاضیان می توانند در استان کرمان از روز شنبه مورخ 18 /2 /1400 تا پایان 
روز  سه شنبه مورخ  28 /2 /1400 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8 لغایت 
18 و روز  چهارشنبه مورخ29 / 2 /1400 از ساعت 8 الی 11 صبح جهت اطالع از 

شرکت و دریافت فرم ثبت نام مزایده به محل نمایندگی کرمان مراجعه نمایند.
و  مزایده  در  شرکت  فرم  همراه  به  پیشنهادی  های  درخواست  اخذ  مالحظات: 
با شناسه  امام)ره(  فرمان  اجرایی  در وجه ستاد  تضمینی  فقره چک  اصل یک 
ملی 14009467512 به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک از روز شنبه 18 /2 /1400 
الی روز سه شنبه مورخ 28 /2 /1400 در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد . 
مورخ چهارشنبه  روز  در  پیشنهادی  های  درخواست  اخذ  است  ذکر   شایان 

 29 /2 /1400  از ساعت 8 الی 11 صبح صرفا در محل نمایندگی کرمان صورت 
می پذیرد.

تبصره 1: در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل 
می باشند و نیز در خصوص امالک و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید 
مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار است هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10 

درصد زمان تحویل ملک همزمان با حصه نقدی اخذ خواهد شد.

توضیحاتشرایط واگذاریمبلغ پایه مزایدهاعیانعرصهکاربرینوع ملکپرونده فروشآدرس ملکردیف

کرمان، بزرگراه امام رضا)ع( 1
ابتدای بلوار بلداالمین، روبروی 
درب جنوبی دانشگاه بلداالمین 

و جنب گودال

پارک/ زمین954
فضای 

سبز

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 000 / 34000290

کرمان، خیابان شریعتی کوچه 2
بیمارستان ارجمند، سمت 

راست قطعه4

تجاری زمین719
مسکونی

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 000 / 28133 . 2324

کرمان، کیلومتر 7جاده زرند، 3
جاده گاوداری نخعی)تلمبه 

مشهور به ستوده(

مورد واگذاری 32 سهم از 96 سهم ششدانگ د000 / 000 / 000 / 80120 . 1113450کشاورزیزمین263
عرصه مشاعی به انضمام سهام آب متعلقه می باشد

کرمان، خیابان شهید هاشم 4
نادری غربی 5 مقابل کوچه 

شمالی 4

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 000 / 97075 . 766مسکونیزمین986

بردسیر، درونوئیه، مزرعه 5
ابوالکفار

مورد واگذاری 3دانگ مشاع از 6دانگ د000 / 000 / 000 / 5525 . 802613زراعیزمین924
می باشد. تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

کرمان، خیابان سرباز کوچه26 6
غربی3

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 000 / 5120 . 750مسکونیزمین993

کرمان، خیابان شیخ احمد 7
کافی، کوچه شماره14بعداز 

چهارکوچه سمت چپ

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 000 / 35018 . 299مسکونیزمین1002

ماهان، خیابان شهید باهنر 8
سمت راست بعد از آسیاب 

قطعه 3

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 530 / 6359مسکونیزمین 996

ماهان، انتهای خیابان شهید 9
باهنر سمت راست قطعه 2

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 750 / 8 583مسکونیزمین995

کرمان، بلوار امام حسین)ع( 10
نبش کوچه شماره 33 سمت 

راست

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استد000 / 000 / 200 / 117 . 108مسکونیزمین 965

ماهان، انتهای خیابان شهید 11
باهنر سمت راست شماره یک

تکمیل فرم الحاقیه الزامی استج000 / 000 / 500 / 3916مسکونیزمین 997

103

از    18 / 2 / 1400
لغایت 29/ 2 / 1400

کرمان

034 -  32720007

کرمان
بلوار جهاد  کوچه27

 پالک75

108

کرمان و سیرجان

از              12 /12 / 1400
لغایت     24  /12 / 1400

- 32720106

کرمان، بلوار جهاد، کوچه27  پالک 75
سیرجان، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی، 

روبروی دادگستری، ساختمان دی 

034 - 32720007 - 32720106 - 42235423

7


