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به یک نفر نیرو جهت کار در
هایپر مارکت نیازمندیم

امــالک توکــل
خرید فروش،
رهـن اجاره

ساعت تماس :از  10صبح به بعد

میدان آزادی

09 3 00194 8 90

09135989435

به یک خانم تنها

جهت انجام امور منزل
به صورت دائمی

( با محل سکونت) نیازمندیم

۰۹۱۹۵۵۰۶۴۱۷

به یک شاگرد
و نصاب کابینت
نیازمندیم.
09361486826

به یک شاگرد

به یک نفر استادکار
ماهر کارواش به
صورت درصدی یا
شراکت نیازمندیم
09375229350

ساده جهت کار در
فستفود (شیفت
عصر) نیازمندیم.

09 3 3 79 3 2 2 4 2

سلطانی

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری صنعتی و غیره

ح

مل اث
ـاثیه من

با30

 %تخفیف

به یک نفر منشی خانم

جهت کار در دکوراسیون

ساختمانی واقع در خیابان

نصیری نیازمندیم.

09133477754

با کادری مجرب

با مجوز رسمی
انتهای بلوار فاطمیه جنب
شبانهر
آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب
ـزل
وزی ،ب
د
و
و بیمه معتبر
ن
ت
ع
قطعهشویی
شرکت لنـگر بار
ط
ی
ل
ی
42252330 09136473880
09136342007 42252330
سلطانی(قدیم)
 09139473880سلطانی(قدیم) با یک بار امتحان مشتری دائمی ما خواهید شد
آگهــی تغییــرات شــرکت تــارا صنعــت پرنیــان مانــا شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  4866و شناســه ملــی  14009109406بــه اســتناد صورتجلســه
هیئتمدیــره مــورخ  1399/04/21تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1محــل شــرکت در واحــد ثبتــی ســیرجان بــه آدرس اســتان کرمــان ،شهرســتان
ســیرجان ،بخــش مرکــزی ،شــهر ســیرجان ،محلــه منطقــه ویــژه اقتصــادی،
کوچــه ((فرعــی)) ،کوچــه تراکتورســازی ،پــاک  ،0طبقــه همکــف کــد پســتی
 7815343001تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق
اصــاح گردیــد .ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()917679

آگهی تغییرات شــرکت آتروبان صنعت ســمنگان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  3510و شناســه ملــی 14003732618
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فوقالعاده
مــورخ 1397/07/04
 -1اعضــای هیئتمدیــره به شــرح ذیــل به مدت دو ســال انتخاب
گردیدنــد - :آقــای فرامــرز عباســی شــماره ملــی 3060048630
و آقــای علــی خاکســارپور شــماره ملــی  3060065209و آقــای
اردوان نصیــری پاریــزی شــماره ملــی 3060019363
 -2آقــای امیــن ارجمنــد شــماره ملــی  3060050236بــه عنوان
بــازرس اصلــی و آقــای حمیــد نورینســب ســیرجانی شــماره ملــی
 3060043701بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک
ســال مالــی انتخاب شــدند.
 -3روزنامــه پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای شــرکت انتخــاب
شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()904745

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایخریدپایهدوربیننظارتیسطحشهر(نوبتاول)
شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خریـد پایـه دوربین
نظارتـی سـطح شـهر) بـه شـماره  2099005674000030را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/30میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
چهارشـنبه تاریـخ 1399/05/08
مهلـت زمانـی ارایـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز یکشـنبه تاریـخ
1399/05/19
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/05/20
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

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحوعملیاتاجرایالیهاساسوآسفالت
معابر سطح شهر شماره یک سال( 99نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و عملیات
اجـرای الیه اسـاس و آسـفالت معابر سـطح شـهر شـماره یـک سـال  )99بـه شـماره  2099005674000027را
از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/23میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریخ 1399/05/01
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/05/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1399/05/12
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

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مهــدی شــهبا بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  45ســیرجان
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  31فرعــی از  4876اصلــی واقــع در بخــش 36
کرمــان بــهنــام آقــای عبــاس عباســلو 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 روزنامه گواهــی اعتراض
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 616 .م.الــف تاریــخ
انتشــار1399/04/30 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای رضــا شــهرآبادی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  45ســیرجان
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  14فرعــی از  6221اصلــی واقــع در بخــش 37
کرمــان بــهنــام آقــای رضــا شــهرآبادی 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 روزنامه گواهــی اعتراض
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 618 .م.الــف تاریــخ
انتشــار 1399/04/30 :محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای رضــا متقــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  155ســیرجان
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک  2فرعــی از  4558اصلــی
واقــع در بخــش  36کرمــان بــهنــام آقــای رضــا متقــی 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 صورت پس از ســپری
شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
 615م.الــف تاریــخ انتشــار 1399/04/30 :محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امالک
شهرستان ســیرجان

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحواجرایجدولگذاریمعابرسطح
شهر شماره یک سال( 1399نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
جدولگـذاری معابـر سـطح شـهر شـماره یـک سـال  )1399بـه شـماره  2099005674000031را از طریـق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق
سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/30میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریخ 1399/05/08
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/05/19
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/05/20
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

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحواجرایروشناییبلوارهای
شهرک صدف (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
روشـنایی بلوارهـای شـهرک صـدف) بـه شـماره  2099005674000026را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/23میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/05/01
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/05/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1399/05/12
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارایـه
پاکتهـا
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

