
ملی  جشنواره  در  گهرزمین  شرکت  کریمی:  مصطفی 
حاتم موفق به کسب مقام برتر شد

 چهارمین جشنواره ملی حاتم) حمایت از تولید ملی(  با 
حضور مقامات و مسووالن دولتی و جمع کثیری از فعاالن 

سیمای  و  صدا  های  همایش  سالن  در  کشور  اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.

بعنوان  گهرزمین  آهن  از شرکت سنگ  این جشنواره  در 
کسب مقام برتر در حوزه بومی سازی رول آسیاب غلتکی 

تقدیر بعمل آمد.
راستای  در  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  است  گفتنی 
تولید  از  حمایت  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
اشتغال  بنیان،  دانش  تولید،  سال)  شعار  تحقق  و  داخلی 

آفرین( برای اولین بار در کشور موفق به ساخت رول 
آسیاب غلتکی شد که این مهم، دستاوردی بی نظیر 

در صنعت بومی سازی به شمار می آید.

 برای اولین بار در کشور و به همت شرکت گهرزمین صورت پذیرفت؛

 ساخت رول آسیاب غلتکی به دست مهندسین داخلی 
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صفحه 2
فاضالب

سرکار خانم زهرا آرذشین

بدینوسیله ضایعه درگذشت مادر گرانقدرتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای آن مرحومه مغفوره علو درجات و برای سرکارعالی 
و دیگر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت  داریم. ما را در غـم خود شریــک بدانیـد

مدیر  محترم هنرستان شهید موقری

مهدهی احمدی - زهرا صفاری

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و کانیـو  معابر- )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401-2070201 تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری 
و کانیو بلوار نبوت غربی- بلوار مرکزی اراضی امیری و خیابان 14 متری و بلوار جنب پمپ بنزین مسکن مهر نجف شهـر

به شماره 2001090657000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و موزائیک گرانیتی- )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020403-4020401 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری و موزائیک فرش از نوع گرانیتی بلــوار ولی عصــر نجف شهـر

به شماره 2001090657000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
آسفالت معابر - )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401 
تهیه ، حمل و پخش قیر mc2  و تهیه، حمل و، پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر0-19

به شماره 2001090657000003  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 آقای اسماعیل خواجویی نژاد یکی از ورثه ابراهیم خواجویی نژاد    
با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 86 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  10 فرعی  از 3443 
خواجویی  ابراهیم  آقای  بنام  کرمان  بخش 36   در  واقع  اصلی 
نژاد    ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا 
هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک 

صادر خواهد شد.
 شناسه آگهی: 1374695 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/16

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد  سعیدی  طیبه  خانم   
اسناد رسمی شماره 194 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک  2 فرعی  از 2270 اصلی واقع در بخش 35  
کرمان بنام خانم  طیبه سعیدی نژاد  ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1374700-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/16

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

از تعدادی نیروی کار 
ماهر و نیمه ماهر 

در زمینه تولید و نصب 
درب و پنجره های دو جداره
دعوت به عمل می آید

0913   347   5249   

استخدام مدیر فروش 
با حقوق و مزایای عالی

حقوق اداره کار
همراه با بیمه ، عیدی و 

پورسانت فروش باال

0912   092   4246   

از یک پرستـار خانـم)تنها( برای
همنشینی با یک خانم سالمند 

بصورت شبانه روزی
 یا صبح تا عصر 

دعوت به عمل می آید.
»خانم سالمند روی جا افتاده نیست«

مسکن و خوراک رایگان + حقوق مناسب
شماره تماس:

0913   178   2481

جناب آاقی مهندس  اصغر پور امینایی

محترم  خانواده  و  شما  خدمت  را  وارده  مصیبت 
تسلیت عرض نموده و از درگاه باریتعالی برای شما 
علو  مرحوم  آن  برای  و  اجر جزیل  و  صبر جمیل 

درجات را خواستاریم

اتحادهی شرکت اهی تعاونی تولید سیرجان

جناب آاقیان اسکندر و داوود آرذشین

ذخدمت  را  گرانقدرتان  مادر  درگذشت  مصیبت 
شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از 
درگاه ایزد منان برای آن مرحومه رحمت و مغفرت 

و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

اتحادهی شرکت اهی تعاونی تولید سیرجان


