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پيامك300099004806 :

به یک پرستار جهت نگهداری از
یک خانم میانسال نیازمندیم.
09393286281
09137625617

شرکت پیشرو پخش سیرجان جهت تکمیل کادر
پرسنلی از عالقهمندان دعوت به همکاری مینماید:
-1ویزیتور با سالبقه یک ساله و وسیله نقلیه آقا و خانم
(پاره وقت،تمام وقت)  5نفر

-2مامور وصول(آقا جهت وصول مطالبات با وسیله نقلیه)  2نفر
-3منشیخانم(ترجیحامجرد،آشنابهکامپیوتر)
(ساعت کاری  8:صبح الی  1 )13نفر

امـالک امیـرکبیـر

دارا بودن ضامن معتبر  +چک الزامی میباشد
حقوق ثابت+پورسانت+بیمه+هزینه ایاب و ذهاب
ساعت تماس 9 :الی 18

ملک تجاری مسکونی  9قصب دو طبقه بر خیابان شهید شفیعی کارشناسی  3/5میلیارد

منزل  2طبقه درب حیاط  3واحدی کوی امام توافقی یا معاوضه
باغ  70قصب با  25درخت گردوی بزرگ پاریز روستای روچون قیمت  220میلیون یا
معاوضه با زمین

42303533 -09132454007

زمین  8قصب درب حیاط سند تک برگ اراضی دادگستری جنب شهرک صدف  700میلیون
منزل  18قصب درب حیاط کوی امام خیابان مطهری  4/400میلیارد

طبقه باال  95متر بر خیابان احمد کافی  650میلیون
منزل  24قصب  2نبش بر خیابان مولوی توافقی یا معاوضه

چند قطعه زمین واقع در حسنآباد
شیخها جنب حجتآباد
به فروش میرسد.

زمین  80قصب دو نبش کاربری ورزشی جنب مساکن مهر با شرایط پرداخت عالی
زمین  9قصب درب ساختمان برگ واگذاری پروانه جنب مجتمع جوانان مساجد 1/200م

منزل  16قصب دو نبش طبقه باال آهنریزی شده ولیعصر خیابان بدر
معاوضه با خانه یا خانه باغچه
مغازه  36متر با سند دکوراسیون و گاو صندوق بزرگ بانکی خیابان امام پاساژ طال
طبقه زیرزمین  360میلیون

شماره تماس 09132470879 :آباده ای

منزل  10قصب دو نبش  100مت زیربنا نوساز منطقه پسوجان  250میلیون

زمین  69قصب باحصار و سند کاربری تجاری،انبار کمربندی نقدی یا
یا معاوضه با ملک ارزانتر قیمت  1/800م
ملک صنعتی  1700متر  210متر سوله  100متر نگهبانی اداری با کلیه امتیازات ترانس
برق اختصاصی شهرک صنعتی شماره یک  1/600میلیارد

باغ  60قصب با دو حبه آب قنات روستای هندیز  340میلیون
زمین  200قصب بر جاده پاریز روستای دهسراج با امتیاز آب و برق هر قصب  3/5م

آپارتمان  100متر دو نبش طبقه چهارم پارکینگ آسانسور موقعیت عالی بلوار
نبوت مجتمع شاهد  670میلیون

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
0 9 9 1 7 66 5 9 6 9

آپارتمان  2خوابه دو نبش موقعیت عالی مجتمع یاسین جنب پلیسراه  380میلیون

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
افتخاری
09923963619 - 09132799667 -09217593889 - 42205360

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمــد خواجویــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره
 67ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیت شــصت و چهار ســهم مشــاع از ششــدانگ
پــاک  8086فرعــی از  5087اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام آقــای محمــد
خواجویــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایی
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 روزنامه
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 734 .م.الــف تاریــخ انتشــار1399/06/24 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای رســول خراســانی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره
 93ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  283فرعــی از 1443
اصلــی واقــع در بخــش  38کرمــان بــه نــام آقــای رســول خراســانی ثبــت و ســند مالکیت
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 پس از ســپری شــدن مــدت قانونی
و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 733 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/06/24 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

قابل توجه همشهریان گرامی خدمات ثبت احوال
فقط در کمتر از  5دقیقه میتوانید در این دفتر ،ثبتنام کارت ملی
هوشمند و تعویض شناسنامه خود را انجام دهید

صـدور و تـحویل دو روزه

میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان دفتر پیشخوان نوین ارتباط 4 2 2 3 5 0 9 9
20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

با بیمه معتبر
باالی  15سال

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

به دو نفر منقل پز آقا و خانم و  2نفر

نیروی خدماتی جهت کار در رستوران
واقع در چهارراه قاآنی نیازمندیم.

ردیف

1
2

شرح دستگاه
بیسیم خودرویی و
متعلقات

بیسیم مادر

تعداد

قیمت پایه (ریال)

 06عدد

هر عدد 204/664666

140//46664666

1

2043664666

2043664666

(ریال)

به یک نیروی ساده آقا جهت کار در لوازم
خانگی نیازمندیم(به صورت دو شیفت)
مراجعه حضوری(آدرس :چهارراه برق)

از دو نفر خانم و یک نفر آقا با حقوق و
مزایای عالی جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود.
09353903370 -09210984584
09137313135

سند و برگ سبز(+وکالتنامه و قولنامه)خودرو
تویوتا هایلوکس مدل  1992رنگ سفید به شماره
موتور 0362637 :و شماره شاسی0014894 :
و شماره پالک732-65 :د89
به نام مهناز الهیان به کد ملی3071040581 :
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و احداث فاز اول سولههای
کارخانه بازیافت زباله (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و احداث فاز
اول سـولههای کارخانـه بازیافـت زبالـه) بـه شـماره  2099005674000056را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/06/17میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریـخ 1399/06/27
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/07/06
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1399/07/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 –41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

محمود سلطانی

ـیرجان در نظــر دارد وفــق
ـهرداری سـ
ـافر شـ
ـار و مسـ
ـل بـ
ـل و نقـ
ـازمان حمـ
سـ
مــاده  13آییننامــه مالــی شــهرداری و براســاس بنــد  2صورتجلســه شــماره  /1617/98س ح
مــورخ  1398/05/06هیئتمدیــره ســازمان و بند  1صورتجلســه شــماره  98/1651س ح مورخ
 1398/05/07شــورای ســازمان و صورتجلســه شــماره  99/74560س د مورخ 1399/03/21
شــورای شــهر ســیرجان نســبت بــه فــروش اقــام زیــر براســاس بهــاء و قیمــت پیشــنهادی ارائــه
شــده از ســوی کارشــناس رســمی دادگســتری از طریــق مزایــده اقــدام نمایــد.
تاریخ انتشار آگهی در سایت1399/06/17 :
مبلغ سپرده
مبلغ اجاره بهاء سالیانه
مبلغ اجاره بهاء ماهانه
شرح مال االجاره
ردیف
10:00
 1399/07/07ساعت
(ریال)
(ریال)
مهلت دریافت اسناد مزایده 1399/06/17 :الی(ریال)
تاریخ بازگشایی 1399/07/08 :ساعت 17:10
خیابان امامخمینی -پشت بازارچه کوثر
1
سالیانه یک میلیارد و
به ازای هر ماه یکصد و
مهلت ارسال پیشنهاد 1399/06/18 :الی  1399/07/07ساعت 14:00
هفتاد و دو
بیست میلیون ریال جهت چهارصد و چهل میلیون
خیابان امامخمینی -پشت بانک سپه
2
تاریخ بازدید 1399/06/18 :الی  1399/07/07ساعت 13:00
میلیون ریال
ریال
مجموع پارکینگها
بلوار دکتر صادقی -پشت پاساژ
3
کندوساعت 8:00
1399/07/09
تاریخ اعالم به برنده:
سپرده شرکت
(ریال)

 0340064666ریال

شرایط مزایده:
 -1ســپرده شــرکت در مزایده(پنــج درصــد قیمــت پایــه) بابــت مجمــوع بیســیمها میبایســت
بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر و یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده ســازمان
بــه شــماره حســاب  0113463401009بانــک ملــی و یــا پرداخــت الکترونیکــی صــورت پذیرد.
 -2هــرگاه برنــدگان اول ،دوم و ســوم مزایــده حاضــر بــه انعقــاد قرارداد نشــوند ،ســپرده آنها
بــه ترتیــب بــه نفــع ســازمان ضبــط میگــردد.
 -3سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -4سایر اطالعات و جرئیات مربوط به مزایده در (اسناد) مزایده مندرج است.
 -5به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 -1برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایدهگــران و بازگشــایی پاکتها
از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس)www.setadiran.ir( :
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایدهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،ماحــل ثبتنــام در
ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند.

 -2عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی
الکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و راهبــردی
ســامانه021 – 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ()www.setadiran.ir
بخــش «ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

09135016030
034-42236343

42281046

0 9 1 8 8 66 4 5 8 5

آگهی تجدید مزایده (نوبت دوم)

قیمت مجموع کل

به یک نفر فروشنده خانم
ترجیحا با سابقه کاری به
صورت دو شیفت برای
کار در کاالی خواب
نیازمندیم
در محیاشهر
.
09132795675

به یک خانم تنها جهت
انجام امور منزل به
صورت دائمی
( با محل سکونت)
نیازمندیم
۰۹۱۹۵۵۰ ۶ ۴۱۷

به دو نفر نیروی خانم
یک نفر شیفت روز و
یک نفر شیفت شب
نیازمندیم.

آگهی تجدید مزایده (نوبت دوم)
ـر دارد وفــق
ـیرجان در نظـ
ـهرداری سـ
ـافر شـ
ـار و مسـ
ـل بـ
ـل و نقـ
ـازمان حمـ
سـ
مــاده  13آییننامــه مالــی شــهرداری و بــا توجــه بــه بنــد  1صورتجلســه هیئتمدیــره ســازمان بــه
شــماره /5694س ح مــورخ  1398/12/11و بنــد  1صورتجلســه شــورای ســازمان بــه شــماره
 5705و صورتجلســه بنــد  2مصوبــه  1932شــورای اســامی شــهر ،پارکینگهــای عمومــی تحــت
نظــارت خــود را بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی (واجدالشــرایط) در قالــب عقــد اجــاره بــا بهرهگیــری
از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی ســتاد بــه نشــانی )setadiran.ir( :بــه اجــاره برســاند.
تاریخ انتشار آگهی در سایت 1399/06/17 :ساعت  10صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده 1399/06/17 :الی  1399/07/07ساعت 10:00
تاریخ بازگشایی 1399/07/08 :ساعت 17:00
مهلت ارسال پیشنهاد 1399/06/18 :الی  1399/07/07ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/06/18 :الی  1399/07/07ساعت  8:00الی 13:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/07/09 :ساعت 8:00
ردیف
1

2

3

مبلغ اجاره بهاء ماهانه

مبلغ اجاره بهاء سالیانه

خیابان امامخمینی -پشت بازارچه کوثر

به ازای هر ماه یکصد و

سالیانه یک میلیارد و

بلوار دکتر صادقی -پشت پاساژ کندو

مجموع پارکینگها

شرح مال االجاره

خیابان امامخمینی -پشت بانک سپه

(ریال)

بیست میلیون ریال جهت

(ریال)

چهارصد و چهل میلیون
ریال

مبلغ سپرده
(ریال)

هفتاد و دو

میلیون ریال

شرایط تجدید مزایده:
 -1ســپرده شــرکت در مزایده(پنــج درصــد قیمــت پایــه) بابــت مجمــوع پارکینگهــا بایســتی بــه
صــورت واریــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده ســازمان بــه شــماره حســاب 0113463401009
بانــک ملــی و یــا ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر و یــا پرداخــت الکترونیکــی صــورت پذیــرد.
 -2هــرگاه برنــدگان اول ،دوم و ســوم مزایــده حاضــر بــه انعقــاد قرارداد نشــوند ،ســپرده آنها
بــه ترتیــب بــه نفــع ســازمان ضبــط میگــردد.
 -3سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -4سایر اطالعات و جرئیات مربوط به مزایده در (اسناد) مزایده مندرج است.
 -5به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 -1برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایدهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس )www.setadiran.ir( :انجام خواهد
شــد و الزم اســت مزایدهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،ماحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و
دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند.

 -2عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی
الکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و راهبــردی
ســامانه021 – 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ()www.setadiran.ir
بخــش «ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.
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