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سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان به اسکیپ لودر مجهز شد
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماندهای شــهرداری
ســیرجان گفــت :بــه منظــور کاهــش هزینههــا و جلوگیــری
از تخلیــه پســماندهای ســاختمانی در معابــر از ایــن پــس
پســماندهای ســاختمانی در معابــر مرکــزی شــهر بــه
صــورت مکانیــزه جمــعآوری خواهــد شــد.
علــی رضایــی در گفتگــو بــا واحــد خبــر مدیریــت
ارتباطــات شــهرداری ســیرجان اظهــار داشــت :بــه منظــور
کاهــش هزینــه حمــل و نقــل و جابجایــی و جلوگیــری از
ریختــن پســماندهای ســاختمانی در معابــر شــهری بــا
خریــد یــک دســتگاه اســکیپ لــودر بــه همــراه ده عــدد
باکــس ،هزینــه جمــعآوری پســماندها تــا مبلــغ قابــل
توجهــی کاهــش خواهــد یافــت.
رضایــی یــادآور شــد :بــرای خریــد یــک دســتگاه
اســکیپ لــودر و  10عــدد باکــس  ۶میلیــارد ریــال هزینــه
شــده اســت.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماندهای شــهرداری
ســیرجان افــزود :از دیگــر مزایــای ایــن دســتگاه
پیشــگیری از ایجــاد آلودگــی و ســد معبــر عمومــی ،تغییــر
روش جمــعآوری و حمــل و نقــل پســماندها از ســنتی بــه
مکانیــزه ،مدیریــت و کنتــرل هرچــه بهتــر پســماندهای
ســاختمانی از مبــدا تولیــد تــا دفــن ،ســاماندهی و نظــارت

هرچــه بیشــتر بــر ماشــینآالت حمــل و نقــل خــاک و
نخالــه در ســطح شــهر اســت.
وی افــزود :برابــر مــاده  16قانــون مدیریــت پســماندها
مصوبــه مجلــس تخلیــه هرگونــه خــاک و نخالــه در

امـالک امیـرکبیـر

منزل  12قصب درب ساختمان دو حیاطه نوساز کلیدنخورده  170متر زیربنا تکمیل
شهرک صدف  2/500میلیارد

منزل  22قصب نوساز 2طبقه  600متر زیربنا سردارجنگل توافقی

منزل 8قصب درب به حیاط روبروی فضای سبز 3طبقه نیمهساز چمران 4میلیارد یا معاوضه
منزل  11قصب درب حیاط نوساز  170متر زیربنا شیک کلید نخورده میدان آزادی 4/200م
دو طبقه تجاری مسکونی  9قصب خیابان شهید شفیعی با تخفیف کارشناسی
منزل  10/5قصب درب به ساختمان  3واحدی  15سال ساخت خیابان امیرکبیر 4میلیارد

طبقه باال  110متر زیربنا  150میلیون رهن کامل کوی فرهنگیان
خانه باغچه  22قصب  2نبش دارای سند و کلیه امتیازات برای ساختمان
درختان بزرگ ثمری ابتدای شریف آباد قیمت 1/200 :میلیارد
 70قصب باغ آب و برق و گاز نزدیک باغ دارای درختان بزرگ گردو و بادام
نیم حبه آب قنات روستای هندیم پاریز توافقی یا معاوضه با منزل و نقدی
 110متر تجاری زیرزمین دو نبش بر خیابان امیرکبیر  900میلیون
رهن کامل  160متر زیربنا  250میلیون کوی فرهنگیان
رهن کامل همکف مستقل و قدیمی خرم آباد  130میلیون
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

معابــر عمومــی ممنــوع اســت و از شــهروندان درخواســت
میشــود ضمــن خــودداری از تخلیــه نخالــه در معابــر
شــهری از ایــن پــس بــرای تخلیــه پســماندهای ســاختمانی
بــا مراجعــه بــه ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری

ضایعات و آهن
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)

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم/آقــای حــواء منصورینــژاد بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره
 74ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  170فرعــی از  629اصلــی
واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام خانــم /آقــای حــواء منصورینــژاد ثبــت و ســند مالکیــت
صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده لــذا بــه دســتور تبصره
یــک اصالحــی مــاده  120آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود
تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ظــرف مــدت 10
روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم دارد در غیر این
صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام
مالــک صــادر خواهــد شــد 1318 .م.الــف تاریــخ انتشــار1400/09/01 :
محمد آرمانپور ،رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

«آگهی مناقصه عمومی دو مرحلهای»

جهت «شارژ آهن اسفنجی به کارخانه ذوب و ریختهگری
شماره یک»«شماره -00-34خ»

شـرکت مجتمع جهانفوالد سـیرجان در نظـر دارد «شـارژ آهـن اسـفنجی بـه کارخانه
ذوب و ریختهگـری شـماره یـک» خـود را بـه پیمانـکار واگـذار نمایـد؛ لـذا از شـرکتهای
بومـی شهرسـتان سـیرجان کـه دارایی توانایی مناسـب و سـوابق مورد قبول میباشـند،
دعـوت بـه عمـل میآیـد حداکثـر تـا تاریـخ  ،1400/09/13پـاکات خـود را بـه آدرس
منـدرج در اسـناد مناقصـه ارسـال نمایند.
شـرکتهای متقاضـی میتواننـد جهـت اطلاع از چگونگـی تنظیـم پیشـنهاد فنـی و
مالـی ،اسـناد و مشـخصات موضـوع مناقصـه را از طریـق مراجعه بـه آدرس اینترنتی
( www.sjsco.irقسـمت خریـد و فـروش -مناقصههـا) دریافـت نماینـد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواسـت رسـمی بـا ذکـر شـماره و موضـوع مناقصـه( اعلام آدرس ایمیـل ،شـماره
تمـاس تلفـن ثابـت و همـراه الزامی اسـت).
 -2اساسـنامه و مدارک ثبتی ( .شـماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسـه ملی ،گواهی ثبت،
گواهـی آخرین تغییرات و )...
 -3رزومـه ،سـوابق اجـرا و نمونـه قراردادهـا و توافقنامههـای انجـام شـده مرتبـط بـا
موضـوع مناقصه(.قـرارداد و رزومـه ارسـالی باید مربوط به سـال  95تا کنـون و مرتبط با
موضـوع مناقصه باشـد)
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهـی اعلام رضایـت کارفرمایـان قبلـی در خصـوص خدمـات مذکـور در موضـوع
مناقصـه.
شرایط:
 -1محل اجرا؛ شهرسـتان سـیرجان ،کیلومتر  50جاده شـیراز ،کیلومتر دو جاده گل گهر،
کارخانه ذوب و ریختهگری شـماره یک مجتمع جهانفوالد سـیرجان میباشـد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شـرکت مجتمـع جهانفـوالد سـیرجان در قبـول یـا رد هـر یـک از پیشـنهادات مختـار
میباشـد.
 -4جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره  09139964877تمـاس حاصـل نماییـد.
(پاسـخگویی در سـاعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

واقــع در خیابــان معلــم بــا اجــاره باکسهــای مذکــور
نخالههــای خــود را در باکــس ریختــه و از ریختــن نخالــه
در ســطح معابــر خــودداری نماینــد و فقــط از دســتگاههای
جدیــد راهانــدازی شــده اســتفاده کننــد.

جـوشـکاری

خردهکاری ،نصب درب توری،
تعمیرات درب و پنجره

۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳

اتحاد

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520
20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

دعوت به همکاری

به دو شاگرد جهت کار
کابینت سازی نیازمندیم.
09140456625

امـالک هرم

زمین  11قصب لب خیابان شریعتی روبروی پارک هادی قیمت کارشناسی
زمین لب بلوار چمران  200 -متر دو کله قیمت 4 :میلیارد

زمین  8قصب مسکونی بلوار چمران درب ساختمان قیمت 2/150 :میلیارد
زمین مسکونی  8قصب بلوار چمران دو نبش قیمت 2/900 :میلیارد
منزل کلنگی لب بلوار چمران قیمت 6/500 :میلیارد
منزل مسکونی بلوار چمران  8قصب  3طبقه قیمت 7 :میلیارد
منزل مسکونی  16قصب کلنگی دهخدا شمالی قیمت 6/500 :میلیارد
منزل مسکونی کلنگی کوی پیکان  12قصب قیمت  4/300 :میلیارد
منزل مسکونی کوی پیکان کوچههای درختی قیمت 4/700:میلیارد
منزل مسکونی کلنگی  12قصب خیابان نرجسیه قیمت 5 :میلیارد
منزل مسکونی دو نبش شهرک الله قیمت 3/400 :میلیارد

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

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

فروش یا اجاره

کارگاهی به متراژ  2000متر واقع در ورودی هماشهر جنب
پمپ بنزین برای استفاده تجاری و خدماتی اجاره یا به
فروش میرسد (.حریم جاده  200متر ،سه نبش خیابان 20
متری و اطراف بازو آزاد)
از کارآفرینان جهت اشتغال زایی دعوت به میشود)
09138455663 -09138459133
منزل مسکونی فاز یک گلگهر  12قصب  3/800میلیارد
منزل مسکونی خیابان نجات الهی بعد از فلکه سنایی نیمهساز  3/500میلیارد
منزل مسکونی  12قصب لب بلوار صفا قیمت 3/700 :میلیارد
منزل مسکونی  16قصب روبروی خانه حاج رشید (نصیری شمالی) قیمت 5 :میلیارد

زمین مسکونی نصیری شمالی کوچه حاج رشید بنبست قیمت 1 :میلیارد
امتیاز فاز  2چمران  1/2قیمت 650 :میلیون
قیمت 1/370 :میلیارد
امتیاز کامل فاز  2چمران
کارشناسی
 16قصب دو کله بلوار قاآنی
قیمت 1/700 :میلیارد
خانه باغ کران  40قصب
خانه باغ حافظ آباد زیدآباد  35قصب قیمت 800 :میلیون
خانه باغ کهنشهر  40قصب
خانه باغ گستوییه پاریز  21قصب کارشناسی
زمین جهت خانه باغ و ملک اجاره ای موجود میباشد
جهت گرفتن اطالعات به دفتر مراجعه فرمایید

آدرس :بلوار چمران  -روبروی پمپ بنزین
09128573931 - 09131453027

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده شماره /1400/48ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «ارائــه خدمــات مهندســي،
تأميــن کاال ،ســاخت و نصــب تجهيــزات بــه صــورت تــوأم ( )EPCبــراي احــداث ســورتمه ریلــی دهکــده
گردشــگری» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و دارای ســابقه
اجــرای موضــوع مناقصــه واگــذار نمايــد .لــذا متقاضيــان 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
یکشــنبه مــــورخ  1400/9/14در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا دبیرخانــه دفتر مرکزی
تهــران ميباشــد .ضمنـاً بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه الزامــی میباشــد و روز یکشــنبه مــورخ
 1400/9/7مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات
بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

افروز

