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زمین  12قصب درب ساختمان با سند  1600متر پروانه خیابان خواجو

 4/500م

زمین  10قصب درب ساختمان با سند محدوده خیابان خزر

زمین  581متر 3نبش بر خیابان بندرعباس سهراهی شاهحسینی معاوضه با سیرجان
زمین  22قصب درب حیاط روبروی فضای سبز محدوده بیمارستان منطقه ویژه
موقعیت عالی برای ساخت و ساز با تخفیبف
آپارتمانطبقهباالازساختمان 2طبقهنوساز 115مترزیربنابسیارشیکبرخیابان 15خردادقیمت 1/700:م

زمین  581متر 3نبش بر خیابان بندرعباس سهراهی شاهحسینی معاوضه با سیرجان
زمین تجاری  10قصب بر بلوار صادقی حوالی چهارراه قاآنی توافقی
منزل  11قصب درب حیاط نوساز خیابان بالل قیمت  4/200 :م
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 %تخفیف

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

شبانه روزی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

زمین  12قصب درب ساختمان دارای پروانه باسفهرجان نقدی یا معاوضه با منزل
منزل  12قصب نوساز کلید نخورده درب ساختمان سند پایان کار تکمیل شهرک صدف  2/500م

منزل  12قصب  180متر زیربنا تیرآهنی دوکله بلوار قاآنی  3/800م

خانهباغچه  20قصب دو نبش دارای ساختمان کلیه امتیازات درختان بزرگ
ثمری موقعیت عالی نزدیک کمربندی روستای شریف آبادقسمت جعفرآباد سند
تک برگ قیمت 1/250 :م
منزل  12قصب 18 0متر زیربنا تیرآهنی معمولی درب ساختمان خیابان مقداد  2/500م
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم صغری شول با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر
اسناد رسمی شماره  14سیرجان مدعی است که سند
مالکیت ششدانگ پالک  1951فرعی از  2313اصلی
واقع در بخش  35کرمان به نام خانم صغری شول
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به
علت جابهجایی مفقود گردیده ،لذا به دستور تبصره یک
اصالحی ماده  120آییننامه قانون ثبت مراتب جهت
اطالع مردم آگهی میشود تا هرکس مدعی انجام معامله
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ،ظرف مدت 10
روزازتاریخانتشارروزنامهگواهیاعتراضخودرابهاین
ادارهتسلیمدارد.درغیراینصورتپسازسپریشدن
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بهنام
مالک صادر خواهد شد 1244.م.الف
تاریخ انتشار1400/07/12 :محمد آرمانپور -رییس
ادارهثبتاسنادوامالکشهرستانسیرجان

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تامین نیروی انسانی
پرستاری و مامائی دانشکده علومپزشکی و واحدهای تابعه

دانشـکده علومپزشـکی سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی یـک مرحلـهای تامین نیـروی انسـانی
پرسـتاری و مامائـی دانشـکده علومپزشـکی و واحدهای تابعه بـه شـماره  2000092962000018را
از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نماید .کلیـه مراحل برگزاری مناقصـه از دریافت
اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران
در صـورت عـدم عضویـت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/07/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روزپنجشنبه تاریخ 1400/07/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/08/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز شنبه تاریخ 1400/08/08
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز دوشنبه مورخ 1400/07/26
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس :بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک -دانشکده علوم پزشکی و تلفن42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شماره /1400/45ع

ـر دارد «ارائــه خدمــات حفاظتــی
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظـ
و مراقبتــی (حفاظــت فیزیکــی) در محــدوده دهکــده گردشــگری» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه
عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط بــا ســابقه اجــرای موضــوع مناقصــه و دارای حداقــل رتبــه دو
حفاظتــی و پروانــه فعالیــت معتبــر از اداره انتظــام پلیــس پیشــگیری ناجــا واگذار نمايــد .لــذا متقاضيان
میتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد
مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود
نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز شــنبه مــــورخ  1400/07/24در محــــل دفتــر
كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـ ًا بازديــد از محــل
اجــراي موضــوع مناقصــه روز یکشــنبه مــورخ  1400/07/18مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتي
گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت
مختــار ميباشــد.

كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهیفقدانسندمالکیت
خانم فضه محیاپور لری با ارائه دو برگ استشهادیه از
دفتر اسناد رسمی شماره  155سیرجان مدعی است که
سند مالکیت ششدانگ پالک  132فرعی از  588اصلی
واقع در بخش  36کرمان به نام خانم فضه محیاپور لری
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به
علت جابهجایی مفقود گردیده ،لذا به دستور تبصره یک
اصالحی ماده  120آییننامه قانون ثبت مراتب جهت
اطالع مردم آگهی میشود تا هرکس مدعی انجام معامله
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ،ظرف مدت 10
روزازتاریخانتشارروزنامهگواهیاعتراضخودرابهاین
ادارهتسلیمدارد.درغیراینصورتپسازسپریشدن
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بهنام
مالک صادر خواهد شد 1248.م.الف
تاریخ انتشار1400/07/12 :محمد آرمانپور -رییس
ادارهثبتاسنادوامالکشهرستانسیرجان

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)

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

انتهای بلوار فاطمیه جنب
قطعهشویی

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

به یک خیر جهت تامین وسایل منزل نیازمندیم

09162742680

