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آگهی
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امـالک امیـرکبیـر

 -باغ پسته  110قصب یک حبه آب پایینتر از کمربندی بلوار شاهد قصبی  8م

 مجتمع  6واحدی نوساز با  16قصب زمین با قابلیت افزایش  2طبقهکوی شریعتی  12میلیارد
 -آپارتمان نوساز کلیدنخورده  135متری بلوار ولیعصر روبروی ورزشگاه امامعلی(ع)

 زمین  8قصب دارای پروانه قطعه  257ارااضی راهآهن  800م -زمین  12قصب دوکله با موقعیت بسیار خوب منطقه ویژه اقتصادی  1/650میلیارد

سند مالکیت و برگ سبز کامیون کشنده
ولوو مدل  1397رنگ سفید شماره موتور
 A*C2*757678*D13و شماره شاسی
 NADRG30A4JT947042به نام محمدصادق
غضنفرپور با کد ملی 3071101309
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

 منزل  12قصب دوطبقه دوکله روبروی فضاسبز آخر شیخ مفیدو قاآنی توافقی
 منزل  12قصب  70متر ساختمان شناژدار پشت دهیاری کران  400م زمین مخصوص خانهباغچه دارای پروانه  60قصب با چشماندازعالی دارای حصار کهنشهر

 سوله بر خیابان اصلی شهرک صنعتی عباسپور  550متر کامل توافقی رهن منزل همکف  16قصب ابتدای خرمآباد  110مآدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

منازل فروشی :

رهن و اجاره ای:

 12 -قصب  400متر زیربنا شیک فول امکانات قدس  6میلیارد

 20 -متر مغازه سند مجزا -هوائی -میرزارضا  300م

 -طبقه باال دوخوابه خ سرباز  30-1500م

 10 -قصب  300متر زیربنا شیک طبقه باال نیمهساز شیخفضلاهلل  3/500میلیارد

امــــــالک آذرنــــگ

 15 -قصب  500متر زیربنا شیک فول امکانات استخر فردوسی  15میلیارد

 -همکف یک خوابه بدر جنوبی  10-1م

  120متر طبقه باال هوائی -تیرآهنی دونبش سند انتهای خواجو  600م  10قصب دونبش  140متر زیربنا سند ابن سینا  1/300میلیارد  10قصب درب به حیاط تیرآهنی آب ،برق ،گاز مالک اشتر  2/200میلیارد  10قصب درب به ساختمان  3واحد سند چهارراه دانشگاه  1/600میلیارد 10 -قصب  2حیاط تیرآهنی  110متر سند  120همکتاری  1/100میلیارد

  20قصب دونبش حصار درب قولنامه دولتآباد  160م  50قصب دو اتاق آب ،برق سهنبش قولنامه پروانه خیرآباد  280مزمین فروشی :

 10 -قصب سهنبش سند انتهای قاآنی  3/300میلیارد

 10 -قصب درب به ساختمان حصار سند شهرک صدرا  1/200میلیارد

  10قصب  90متر ساختمان نیمساز اراضی بهرامی  300م 12 -قصب دوکله پشت بلوار موقعیت عالی گمرک  1/300میلیارد

 20 -قصب درب به ساختمان سند خرمآباد  450م

 70 -قصب دوکله حصار امتیاز آب ،شهرک برق حجتآباد  1/600میلیارد

 20 -قصب دونبش خ اصلی دولت آباد  200م

 30 -قصب دوکله برگ احراز مالکیت پروانه محمودآباد  120م

 طبقه باال  80متر خ  17شهریور  20-1400م همکف دوخوابه خ پوریای ولی  90-500م -همکف سهخوابه محمودآباد  60-300م

 -همکف دوخوابه چمران  20-200م

 همکف سه اتاق صدرآباد  50-600م -همکف یکخوابه قاآنی  10-2/200م

 -طبقه باال یکخوابه ابن سینا  70م

آدرس :خیابان  17شهریور روبروی
سهراه میرزارضا
42207293
09131453816- 42201212

به تعدادی راننده مجرب و

متعهد برای کار در آژانس
مهتاب با زنگخور باال
نیازمندیم

۰۹۱۴۰۴۱۲۵ ۶ ۴

سرویس و راهاندازی
کولر آبی
09131793215

حواله طرح مسکن ملی
واقع در فاز  ۱سیبیجی
فوری به فروش میرسد
09101553909

به یک نیروی آقا یا خانم

(نیمه ماهر) جهت کار در

کبابی و بالمزه نیازمندیم
09139474981

نقـاشی
ساختـمان
09223194846
ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

@PasargadNews
پيامك300099004806 :

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

دانشکده علومپزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان
آگهی ثبتنام کاندیداهای هیئتمدیره هشتمین دوره انتخابات سازمان نظامپزشکی جمهوری اسالمی ایران

بدینوسـیله به اطالع کلیه کادر پزشـکی مشـمول ماده  4قانون سـازمان نظامپزشکی میرسـاند هشتمین دوره انتخابات
سـازمان نظامپزشـکی در روز جمعه مورخه  1400/04/25بهطور همزمان در سراسـر کشـور برگزار خواهد شـد.
متقاضیـان عضویـت در هیئتمدیـره نظامپزشـکی شهرسـتانهای سـیرجان و شـهربابک میتواننـد از تاریـخ
 1400/02/30لغایـت  1400/03/05بـا توجـه بـه شـرایط ذیـل و ارائـه مـدارک الزم بـه معاونـت درمـان دانشـکده
علومپزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی سـیرجان مراجعـه و ثبـت نـام نماینـد.
شرایط انتخابشوندگان هیئتمدیره نظامپزشکی به استناد ماده  23قانون سازمان نظامپزشکی:
 - 1تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
 - 2نداشتن سوابق سوءاخالقی و مالی
 - 3داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول و رعایت اخالق و شئون پزشکی
 - 4داشـتن حسنشـهرت در تعهـد عملـی بـه احـکام دیـن مبیـن اسلام و وفـاداری بـه قانون اساسـی جمهوری اسلامی
ایران
تبصره :اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.
 -5دارابودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان نظامپزشکی
 - 6عدم عضویت در هیئتهای نظارت و اجرائی
مدارک الزم جهت ثبتنام داوطلبین عضویت در هیئتمدیره:
 - 1فتوکپی شناسنامه (دو نسخه از تمام صفحات)
 - 2فتوکپی کارت ملی
 6 - 3قطعه عکس 3*4
 - 4فتوکپی کارت عضویت معتبر در سازمان نظامپزشکی که برابر با اصل شده باشد.
 - 5تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت در هیئتمدیره سازمان نظامپزشکی
 - 6تائیدیه  3سال سابقه عضویت در سازمان نظامپزشکی
دبیرخانه :سیرجان -خیابان گلیم -جنب پارک ترافیک -دانشکده علومپزشکی سیرجان -معاونت درمان
تلفن 034 - 42340627 :و  034 - 42340631فکس034 -42340630 :

روابطعمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

آگهی مناقصه عمومی
احداث شبکه برقرسانی
گلخانه و نهالستان منطقه گلگهر
ـر در نظــر
ـه گلگهـ
ـت منطقـ
ـران و مدیریـ
ـعه ،عمـ
ـرکت توسـ
شـ
دارد احــداث شــبکه برقرســانی گلخانــه و نهالســتان منطقــه
گلگهــر را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه شــرکتهای
پیمانــکاری دارای گریــد  5تاسیســات برقــی ،واگــذار نمایــد.
لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت اخــذ اســناد
مناقصــه از تاریــخ  1400/02/20بــه ســایت ایــن شــرکت بــه
آدرس  www.ggz.irمراجعــه نماینــد.
 -1آخریــن زمــان ارائــه پاکتهــا و پیشــنهادات :ســاعت 13:30
مــورخ 1400/02/29
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 216/004/250 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر 50
جــاده محور ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر،
ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت
توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -7تلفــن جهــت هــر نــوع هماهنگــي 09131420642 :آقــاي
بلــوردي (بــه غیــر از ایــام تعطیــل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

