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آیین باشکوه درختکاری در منطقه گلگهر برگزار شد؛

 پاسارگاد

به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل
شرکت توسعه ،عمران و مدیریت گلگهر،
از آنجا که توسعه فضای سبز یکی از ارکان
توسعه پایدار و ارتقای بهرهوری است ،این
شرکت بهعنوان متولی احداث و نگهداری
فضای سبز در مناطق مشاع شرکتهای
منطقه ،مطابق طرح جامع فضای سبز تعیین
شده است.
در راستای تاکیدات مهندس عتیقی
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر،
اقداماتی همچون؛ ایجاد و نگهداری فضای
سبز در حاشیه معابر و رفوژهای میانی،
معابر و میادین موجود ،جنگلکاریهای
مناطق پيشبينی شده در طرح جامع منطقه،
احداث نهالستان و گلخانههای منطقه و ایجاد
شبکههای آبياری و تاسیسات مربوطه بهطور
جدی در دستور کار شرکت توسعه ،عمران و
مديريت منطقه گلگهر قرار گرفته است.
در طرح درختکاری اسفند ماه  99نیز اهدافی همچون؛
کشت گیاهان بومی فصلی به منظور زیباسازی فضای سبز
مناطق مشاع طرح جامع منطقه گل گهر ،استفاده از گیاهان
چوبی مقاوم به منظور زیباسازی و ایجاد سایه در مناطق
انباشت باطله معدنی و محدودههای مجاور منطقه ،معرفی
مهمترين گونههای بومی با پتانسیل زینتی مناسب استفاده
در مناطق معدنی شهرستان سیرجان ،معرفی گونههای زینتی
متحمل به خشکی برای فصول گرم سال و استفاده از گیاهان
بومی با حداقل نیاز آبی ساالنه مورد توجه قرار گرفته است.
 بیشترین فضای سبز مربوط به شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر است

منطقه گلگهر ،پیشتاز در توسعه فضای سبز

در آستانه  ۱۵اسفندماه روز درختکاری ،آیین باشکوه
درختکاری در منطقه گلگهر با حضور مدیرعامل شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر ،امامجمعه و فرماندار ویژه
شهرستان سیرجان ،جمعی از معاونین و مدیران شرکت
گلگهر ،مدیران عامل و معاونین شرکتهای منطقه گلگهر
و جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد.
مراسم مسیر سبز هوشمند به میزبانی شرکت توسعه،
عمران و مدیریت منطقه گلگهر به دلیل رعایت دستورات
ستاد کرونا بهصورت محدود برگزارشد.
مهندس حسن رحیمی مدیرعامل شرکت توسعه ،عمران و
مدیریت منطقه گلگهر در این مراسم ضمن خوشامدگویی به
مدعوین ،گفت :به دلیل صنعتی بودن منطقه گلگهر و رعایت
مسائل قانونی باید از فضای سبز منطقهی  19هزار هکتاری

متولــی موقوفــه ســی د درویــش علــوی واقــع در شهرســتان ســیرجان در
جهــت اجــرای مــاده  6قانــون تشــکیالت و اختیــارات ســازمان اوقــاف و حســب
مــاده  11آییننامــه تشــکیالت و اختیــارات ســازمان اوقــاف در نظــر دارد یــک
قطعــه زمیــن بــا کاربــری مســکونی از موقوفــه ســیددرویــش علــوی واقــع در
خیابــان امــام -کوچــه دکتــر نصراهللپــور بــا اعطــای حق تملــک اعیــان را از طریق
آگهــی مزایــده کتبــی بــا رعایــت شــرایط ذیــل بــه اجــاره واگــذار نمایــد.
 -1حداقــل پذیــره قطعــه مســکونی و شــرایط مزایــده بــه شــرح زیــر اعــام
میگــردد:
الــف) ارزش متوســط هــر متــر مربــع عرصــه قطعه پنجاه و هشــت میلیــون ریال
جمعا ســی میلیــارد ریال
 -2اجاره بهای سالیانه :شصت میلیون ریال
 -3هــر متقاضــی بایــد در پیشــنهاد خــود عنــوان مزایــده (رقبــه خیابــان امــام
موقوفــه ســیددرویــش علــوی) را مشــخص نمایــد و پیشــنهاد را داخــل پاکــت
جداگانــه تحویــل نمایــد.
 -4هــر پیشــنهادکننده بایــد  10درصــد مبلــغ پذیــره اولیــه را بــه عنــوان
ســپرده بــه حســاب شــماره  0359376792006بــه نــام موقوفــه ســید
درویــش علــوی نــزد بانــک ملــی شــعبه بــازار شهرســتان ســیرجان بپــردازد و
رســید دریافــت نمایــد تــا هــرگاه پیشــنهاد او مــورد قبــول واقــع شــود و پس از
اخطــار اداره اوقــاف و امــور خیریــه ظــرف مــدت  10روز بــرای انجــام عمــل اجاره

گلگهر حدود  20تا  25درصد تبدیل به فضای سبز شود .تا
پایان سال  1399بالغ بر  1200هکتار پارک جنگلی و فضای
سبز ایجاد شده است و برای سال  1400برنامه داریم که این
توسعه وسیعتر انجام بگیرد.
وی ادامه داد :شرکتهای اصلی گلگهر بخش زیادی از
محوطهی شرکت را تبدیل به فضای سبز کردند و بیشترین
فضای سبز ( 370هکتار جنگل کاری 60،هکتار فضای سبز)
مربوط به شرکت معدنی و صنعتی گلگهر است و  430هکتار
فضای سبز توسط شرکت گلگهر در کل منطقه ایجاد شده
است .به گفتهی مدیرعامل شرکت توسعه ،عمران و مدیریت
منطقه گلگهر ،این شرکت نیز از سال  1397تا سال 1399
بالغ بر  402هکتار فضای سبز(326هکتار جنگلکاری و 76
هکتار فضای سبز) در کل مجتمع ایجاد کرده است.

آگهی مزایده نوبت اول

 ایجاد  200هکتار فضای سبز در سال 99
مهندس رحیمی درباره تغییر برنامه فضای سبز در دستور
کار شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر توضیح
داد :امسال به عنوان متولی فضای سبز مشاع منطقه گلگهر،
 70هکتار ایجاد فضای سبز در دست اقدام داشتیم .اواسط
بهمن ماه ،به دستور مهندس عتیقی مبنی بر ایجاد فضایی
بیشتر از فضای سبز قانونی ،بالفاصله در هیئتمدیره شرکت
مصوب کردیم و برنامه  70هکتار تبدیل به  150هکتار شد و
قرار شد تا  15اسفند 200هکتار را اجرا کنیم.
مدیرعامل شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر
گفت :مطالعات طرح جامع فضای سبز با هدف بررسی پوشش
گیاهی اقلیم ،انتخاب گونههای گیاهی مناسب ،طراحی منظر،
طراحی سیستمهای آبیاری ،بررسی زهکشی خاکهای با

در صــورت عــدم حضــور ســپرد ه وی بــه نفــع موقوفــه ضبــط گــردد.
 -5بــه پیشــنهادات مبهــم و بــدون قبــض ســپرده و آنهایــی کــه خــارج از موعد
مقــرر برســد و یــا شــرایطی بــه غیــر از شــرایط آگهی مزایده داشــته یــا مخدوش
باشــد ،ترتیــب اثــر داده نمیشــود و مــردود خواهــد بــود .ضمنــا مبلغ پیشــنهاد
میبایســت بهطــور صریــح و منجــز و بــدون ابهــام باشــد.
 -6کمیســیون مزایــده پــس از قرائــت پیشــنهادها نســبت بــه صالحیــت برنده
مزایــده رســیدگی و شــور خواهند نمــود و در صورتیکه صالحیــت او را تصدیق
نماینــد ،ســند اجــاره بــا او تنظیــم خواهد شــد.
 -7این مزایده کتبی بوده و مزایده حضوری بهعمل نخواهد آمد.
 -8متولی در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 -9داوطلبــان اجــاره میتواننــد تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ
 1399/12/27پیشــنهادهای خــود بــه انضمــام تصویر شناســنامه و کارت ملی
و قبــض ســپرده را در پاکــت سربســته الک و مهــر شــده کــه روی آن عنــوان
(راجــع بــه مزایــده اجــاره موقوفــه ســید درویــش علــوی) نوشــته شــده باشــد و
بــه دبیرخانــه موقــت موقوفــه واقــع در اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان
ســیرجان تســلیم و رســید دریافــت کننــد.
 -10پیشنهادهای رسیده ساعت  10صبح روز پنجشــنبه مورخ 1399/12/28
در دبیرخانــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان بــاز و رســیدگی
خواهــد شــد و حضــور پیشــنهاددهندگان در جلســه آزاد میباشــد.
 -11برنــده مزایــده از تاریــخ اعــام اداره اوقاف  11روز مهلت دارد که نســبت

شوری باال و دارای زه آب در منطقه بزرگ
گلگهر شروع شده است .دغدغه مدیران
عامل منطقه منجمله آقای عتیقی با
نگاهی که اوایل حضورشان به حوزهی
فضای سبز داشتند ،نشاندهندهی این
است که سال  1400یک سال بسیار
ارزشمند در حوزهی فضای سبز خواهد
بود 300 .هکتار ایجاد فضای سبز در
حوزهی اختیارت شرکت توسعه ،عمران
و مدیریت منطقه گلگهر قرار خواهد
گرفت .ایجاد باغموزه ،گلخانه ،نهال
نهالستان و موارد دیگر نیز در دستور کار
است.
مهندس رحیمی ،احداث فاز اول
نهالستان به مساحت  10هکتار با هدف
تولید نهال های سازگار و بومی منطقه در
جهت توسعه فضای سبز و در صیانت از
محیط زیست ،احداث فاز اول گلخانه به
مساحت  1000متر مربع را از دیگر اقدامات شرکت توسعه،
عمران و مدیریت منطقه گلگهر عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر
اظهار امیدواری کرد :منطقه بزرگ گلگهر به یک منطقهی
سبز و یک مسیر سبز هوشمند تبدیل شود و همانطور که
برای تعدادی از مدیران ارشد منطقه گلگهر یک نهال و
درخت در نظر گرفته و کاشته میشود ،در آینده نیز تکتک
پرسنل گلگهر ،درختان این منطقه را ایجاد کنند.
در این مراسم ،سیدمحمود حسینی امامجمعه ،تقاضا کرد:
سنت حسنهی درختکاری در سیرجان پررونق انجام گیرد تا
در هفته منابع طبیعی سیلی محکی برای دشنام اسالم که
تبلیغات سوء در این زمینه دارند ،باشد.

بــه پرداخــت مبلــغ پذیــره بــه حســاب موقوفــه و تنظیــم قــرارداد اجــاره اقــدام
نمایــد .در غیــر ایــن صــورت ســپرد ه وی بــه نفــع موقوفــه ضبــط و زمیــن بــه نفر
بعــدی واگــذار میشــود.
 -12ســپرده مزایــده در زمــان اســترداد فقــط بــه نــام خــود پرداختکننــده
(شــرکتکننده) بازپرداخــت میگــردد و بــه هیــچ شــخص دیگــری مســتردد
نمیگــردد.
 -13مســتاجر حــق دارد در مــورد اجــاره بــا هزینــه شــخصی احــداث اعیــان
نمــوده و آن را بــه نــام خــود ثبــت داده و ســند مالکیــت اعیــان اخــذ نمایــد.
 -14ســپرده ســایر افــراد برنــده شــناخته نمیشــوند پــس از  10روز بعــد از
جلســه کمیســیون مزایــده پرداخــت میشــود.
 -15هزینــه کارشناســی ،انتشــار آگهــی مزایــده ،تفکیــک ،پیادهنمــودن نقشــه،
نقشهکشــی و همچنیــن هزینــه مربــوط بــه شــهرداری و ســایر ادارات و نهادها و
غیــره کال بــه عهــده مســتاجر میباشــد.
 -16ایــن موقوفــه هیچگونــه تعهــدی نســبت به انتقــال خطــوط آب ،بــرق ،گاز و
تلفــن را نمینمایــد.
 -17بــرای دریافــت اســناد مزایــده به دبیرخانــه موقت موقوفه ســید درویش
علــوی واقــع در اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان اتــاق شــماره
هشــت مراجعــه فرمائید.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09351600373تمــاس حاصــل
نماییــد.

متولی موقوفه سید درویش علوی -سیدعمادالدین نعمتالهی
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای کیخســرو شاهســونی وکیــل آقــای محمــد پورکیانــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  45ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک
 1فرعــی از  2182اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام آقــای محمــد پورکیانــی 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 واخواهی ســند مالکیت
المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد .ضمنــا حســب شــماره 11/04/94-94000045
اجــرای احــکام شــعبه ســوم دادگاه ســیرجان بازداشــت اســت 949 .م.الــف
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