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آگهیفقدانسندمالکیت
خانــم اســماء انصاریپــور احمــدی وکیــل خانــم شــعله حمزهپــور بــا ارائــه دو بــرگ
استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی شــماره  153ســیرجان مدعی اســت که ســند مالکیت
ششــدانگ پــاک  1952فرعــی از  2311اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام خانــم
شــعله حمزهپــور 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 صــورت پــس از ســپری
شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد
شــد 754 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/06/31:
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهیفقدانسندمالکیت
خانــم اســماء انصاریپــور احمــدی وکیــل خانــم شــعله حمزهپــور بــا ارائــه دو بــرگ
استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی شــماره  153ســیرجان مدعی اســت که ســند مالکیت

پروانه بهرهبرداری درمانگاه دندانپزشکی
به شماره  3-158410نام موسسه مهرگان
نام موسس :محمد احسان پورابراهیمی به
شماره ملی 3071805969 :مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد

ششــدانگ پــاک  1953فرعــی از  2311اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام خانــم
شــعله حمزهپــور 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 صــورت پــس از ســپری
شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد
شــد 753 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/06/31:
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهیفقدانسندمالکیت
خانــم حشــمت بداغــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 210
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت دو دانــگ از ششــدانگ پــاک  2فرعــی از 5009
اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام خانم حشــمت بداغی ثبت و ســند مالکیــت صادر
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

باغ واقع در هماشهر (بر خیابان) به
ابعاد  ۱۰۰قصب ،حصارکشی شده،
آب ،برق ،گاز به فروش میرسد
۰۹۱۳۸۴۵۵۶۶۳

جوشکاری خردهکاری ،نصب درب
توری ،تعمیرات درب و پنجره
 ۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳اتحاد

به تعدادی شاگرد و
استادکار کابینت جهت
همکاری برای کار کابینت
و کمد به صورت توافقی
نیازمندیم

09399211382

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 صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت
المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 756 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/06/31:
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهیفقدانسندمالکیت
آقــای ســهیل قاســمیپور افشــار وکیــل ســیدمحمدجابر منصــوری بزنجانــی بــا ارائــه دو
بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  74ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت ششــدانگ پــاک  24فرعــی از  2336اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام
آقــای ســیدمحمدجابر منصــوری بزنجانــی 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
پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالک

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید یک دستگاه
غلطک چرخ الستیکی چرخ پهن (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خرید یک دسـتگاه
غلطـک چـرخ السـتیکی چـرخ پهـن) بـه شـماره  2099005674000062را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نمایـد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه
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،
مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/06/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/07/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/07/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز یکشنبه تاریخ 1399/07/13
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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید دو دستگاه
خودروی حمل متوفی با تجهیزات کامل (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
خودروی حمل متوفی با تجهیزات کامل) به شـماره  2099005674000061را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به 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  1399/06/24میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
چهارشـنبه تاریـخ 1399/07/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/07/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه تاریخ 1399/07/13
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

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09132476144
09133470520

صــادر خواهــد شــد 751 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/06/31:
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
چاپاستعالمکارتهوشمند
شماره کارت2486575 :
VIN: IRRD901K12D064355
شماره پالک 642 :ع  71سیستم :اسکانیا
بارگیر :کامیون کشنده
ظرفیت( 40 :تن)
تاریخ صدور کارت هوشمند1391/12/12:
علت غیر فعال شدن --- :نوع ناوگان باری :ناوگان باری عمومی
سریال پالک :ایران 32
شماره پرونده 312337667 :سال ساخت1390 :
تعداد محور5 :
تیپG380LA :
وضعیت فعالیت :غیر فعال
نوع بارگیر :غیر ثابت
تاریخ انتشار1399/06/31 :
 750م.الف
کارتهوشمند-انجمنصنفیرانندگانسیرجان

اجرای رومالین رنگ ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
و کاغذدیـواری
با بهترین قیمت
با تخفیف ویژه
خریداریم
 09135028220جعفری 09132797295

آگهی مزایده (نوبت دوم)
ـر دارد نســبت بــه فــروش عرصــه تعــداد چهــار
ـیرجان در نظـ
ـهرداری سـ
شـ
جایــگاه ســوخت خــود بــا قیمــت پایــه کارشناســی از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات
منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی بــه نشــانی
( )setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099005674000001بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار آگهی1399/06/24 :
مهلت دریافت اسناد مزایده 1399/06/24 :الی  1399/07/12ساعت 14:00
مهلت ارسال پیشنهاد 1399/06/24 :الی  1399/07/13ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/06/25 :الی 1399/07/13
تاریخ بازگشایی 1399/07/14 :ساعت 17:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/07/15 :ساعت 10:00
شرایط مزایده:
ســپرده شــرکت در مزایــده بابــت هــر جایــگاه ســوخت بایســتی بــه صــورت فیــش نقــدی
و واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه مقــداد ســیرجان و یــا بــه
صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر باشــد.
ردیف

شرح

1

عرصه جایگاه سوخت بلوار قائم

2

7
9

عرصه جایگاه سوخت انتهای بلوار ابن سینا

عرصه جایگاه سوخت جاده تهران -ورودی جاللآباد
عرصه جایگاه سوخت بلوار خلیج فارس

مساحت عرصه

قیمت کل عرصه

91/5715

1997/97/

(متر مربع)
1918751

7/21728
255779

(میلیون ریال)
111517726

95126798
9156/716

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیهمراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایده (ودیعــه) ،ارســال قیمت و
اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 کلیــه اطالعــات امــاک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه واگذاری در اســنادمزایــده موجــود میباشــد.
 عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــیالکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و
راهبــردی ســامانه021 - 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ()www.setadiran.ir
بخــش «ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.
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