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آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.
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ئی ا خد

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

09135320842-09132794372

از  یک منشی خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر  فروش کولرهای گازی و 

جاروی مرکزی 
  دعوت به عمل می آید:

0913   945   4731   
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م موسسـه اعتبـاری نــور استـان کرمان در نظر دارد یک واحد 
آپارتمان واقع در بلوار دکتر صادقی طبقه فوقانی شعبه 

دکتر صادقی سیرجان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

پالک ثبتی/بخشآدرسنوع سند مالکیتعنوان ملک/پروژه

آپارتمان مسکونی
 واقع در سیرجان

در شرف صدور
 سند تک برگی

بلوار دکتر صادقی، صادقی 19
جنب پاساژ کندو، طبقه فوقانی  

شعبه دکتر صادقی

678/44
بخش 35 کرمان

نوع تصرفنوع واگذاریقیمت پایه مزایدهمتراژ

1-نقدی27/000/000/000ریال135/67
2-اجاره به شرط تملیک)حداقل 50 درصد نقد و الباقی اقساط 
حداکثر 60 ماهه با احتساب حداکثر نرخ سود شورای پول و اعتبار(

تخلیه

توضیحات ملک

1-ملک مورد مزایده با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها در طبقه اول شعبه دکتر صادقی سیرجان واقع و 
دارای پایانکار با شماره 2781 مورخ 1380/02/06می باشد        2- ملک با وضعیت موجود و بدون تجهیزات و منصوبات موجود در آن واگذار می گردد.

 3- پیشنهاد خرید نقدی، مشمول 10 درصد تخفیف در قیمت پایه مزایده می باشد.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 8035 3243 - 034 آقای صباغ تماس حاصل نمایند
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:00 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی
 اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000013  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ، تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد که متولی بیمه  کشاورزان ساکن و 

غیرساکن در روستا ، جوانان باالی ۱۸ سال ، دانشجویان ، ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی، رانندگان ، شاغالن حوزه های صنایع دستی، زنبورداری، زنان خانه دار و... است. بنابراین افرادی که مشمول قانون کار نبوده و دسترسی به بیمه تامین 

اجتماعی ندارند و یا توانایی و تمکن مالی برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی را نداشته باشند، می توانند از خدمات این صندوق استفاده نمایند.

  مزیت های این صندوق: 
1-ارزان بودن بیمه2- دولتی بودن این بیمه3- پرداخت دو برابری حق بیمه ای که شخص می پردازد ، توسط دولت  .

4- اخذ »مستمری پیری« ، »مستمری ازکار افتادگی« و »مستمری برای بازماندگان پس از فوت«5- قابلیت نقل و انتقال سوابق بیمه ای.

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به میدان امام حسین ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی اتحادیه شرکت های تعاونی تولید و یا هر کدام از 

شرکت های تعاونی تولید مناطق مختلف مراجعه و از مزایای این بیمه استفاده نمایند. شماره تماس : 09382948799 و 03442200003 داخلی 2

13 آبان ماه امسال متقارن شده است با شهادت مظلومانه؛
 دانـش آموز شهیــد علی اصغـر لری گوئینی

فرارسیدن یوم اهلل 13 آبان را گرامی داشتــه و یاد و خاطره شهدای
 دانش آموز سنگر اسالم و انقالب را زنده نگه می داریم.

آگهــی تجدیــد مزایـــده 

شمـــاره  1401/004/م.ز
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛ » تجهیــزات کارخانــه یــخ مطابـــق جــدول ذیــل« خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. 
لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و 
مزایده دانلود نمایند .)متقاضیانی  که قصد شرکت در مزایده را دارند، درخواست خود مبنی بر تحویل اسناد که در آن موضوع و شماره مزایده به صورت 
0 )آقای هاشمــی پور(  9 1 2 9 5 4 1 5 2 2 دقیق قید شده است، را طی نامه رسمی از طریق واتس آپ برای نماینده این شرکت با شماره تماس 

ارسال نموده و متعاقباً اسناد شرکت در مزایده  مذکور برای ایشان ارسال خواهد گردید.(
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 500.000.000 ریال 

مهلت تحویل پاکات: روز سه شنبه مورخ 1401/08/24 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، 
پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانه-آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز شنبه مورخ1401/08/14 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان 
بالمانع می باشد.محل بازدید : کیلومتر 40 جاده سیرجان –شیراز،نرسیده به پاسگاه خیرآباد ،محل احداث کترینگ صنعتی شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه 

قیمت کارشناسیمقدار تقریبی به کیلوگرمشرح  کاالردیف
)ریال(

3/0005/100/000/000لوله های مسی سیستم تبرید کارخانه یخ سازی1

7/000770/000/000مخزن وقالب های یخ کارخانه یخ سازی2

شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
2-شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه اقالم مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید کسب اطالعات فنی با شماره 5322  956  0913 آقای مهندس محیاپور تماس حاصل نمایند.

* جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 4328  4142 -034 تماس حاصل نمایید.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

آگهی شناسایی  فرد واجد شرایط
دانشگاه آزاد اسالمي واحد سیرجان در نظر دارد 

ساخت و تجهیز یک واحد کارواش و یک واحد  
سرویس های دوره ای خودرو  

را در سایت دانشگاه بر بلوار ، به فرد واجد شرایط  
به صورت  مشارکت واگذار نماید که در ازاء ساخت 
فرد   استفاده  و  تصرف  تحت  معلوم  مدت  به   ، آن 
می توانند  مندان  عالقه  گیرد  قرار  شرایط   واجد 
واحد  عمرانی  و  فنی  دفتر  به  را  خود  پیشنهادات 
با شماره  یا  نمایند.  تحویل  تا تاریخ 1401/08/18  

0تماس حاصل نمایند. 9 1 3 3 4 5 5 8 1 5 تلفن 

از دفتر اسناد رسمی شماره 14 سیرجان  ارائه دو برگ استشهادیه  با  آقای علی پورمند 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  13  فرعی  از 5088 اصلی واقع در بخش 
36  کرمان بنام آقای علی پورمند   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: 1400963 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمود مومنی زاده با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  16107  فرعی  از 5087 اصلی واقع در 
بخش 36  کرمان بنام آقای محمود مومنی زاده 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: 1402821 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای روح اله برزه کار  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  510  فرعی  از 4711 اصلی واقع در بخش 
36  کرمان بنام آقای روح اله برزه کار  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: 1402822 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای روح اله برزه کار  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  3704  فرعی  از 2310 اصلی واقع در بخش 
35  کرمان بنام آقای روح اله برزه کار  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: 1402823 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محمود مفیدی برابر وکالت26835 – 1401/08/03 دفتر 153 سیرجان از ناصر اسدی  
با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک  1194  فرعی  از 2312 اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام 
آقای  ناصر اسدی   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: 1402926 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای احمد ارجمند  قهستانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  2144  فرعی  از 6518 اصلی واقع 
در بخش 37  کرمان بنام آقای احمد ارجمند   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: 1402930 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای یزدان رضا وندی نیک برابر وکالت 47473 – 1397/11/23 دفتر 210 سیرجان از یحیی 
نصرت ابادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک  11  فرعی  از 1686 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام 
آقای یحیی نصرت آبادی 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: 1400965 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/08/11

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی

 پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی  
به شماره 2001092962000026  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت 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 :  روز چهارشنبه 1401/08/11  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/08/19 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز سه شنبه تاریخ 1401/09/01                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/02 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/08/24

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان


