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آگهی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم فرشــته شــهیدی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  210ســیرجان مدعــی اســت
کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ از ششــدانگ پــاک 7710
فرعــی از  2312اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه
نــام خانــم فرشــته شــهیدی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر
و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود
گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120
آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی

@PasargadNews

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 1000 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/02/06 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرســتان ســیرجان

آگهیفقدانسندمالکیت
آقــای رضــا رضیخادمــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 210
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ از ششــدانگ پــاک  7710فرعــی از
 2312اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای رضــا رضیخادمــی 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

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نزد خــود میباشــد،
ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم
دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند
مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 1001 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/02/06:
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی مزایده اجاره ماشینآالت دهیاریهای بخش زیدآباد (نوبت اول)

ـاد بــا توجــه بــه مجوزهــای شــوراهای اســامی روســتا در نظــر دارنــد از طریــق فراخــوان عمومــی
ـش زیدآبـ
ـای بخـ
ـدادی از دهیاریهـ
تعـ
نســبت بــه اجــاره ماشــینآالت عمرانــی خــود از طریــق مزایــده عمومــی بــه پیمانــکاران و یــا افــراد واجدالشــرایط اقــدام نمایند.
ردیف

نوع دستگاه

1

 H1لودر 359

1
9

تعداد

مدل

قیمت پایه

کمپرسی بنز ده تن

 5دستگاه

1931

 111/111/111ریال

کامیون کمپرسی بنز خاور

 1دستگاه

1933

 01/111/111ریال

 1دستگاه

1931

 951/111/111ریال

ـت  1400/02/16در پاکتهــای (الــف) حــاوی  5درصــد مبلــغ پیشــنهادی واریــز بــه
ـخ  1400/02/06لغایـ
لــذا متقاضیــان میتواننــد مبلــغ پیشــنهادی خــود را از تاریـ
شــماره حســاب  1000132931808نــزد پسـتبانک مرکــزی ســیرجان بــه نــام ســپرده دهیــاری دارینوئیــه و پاکــت (ب) حــاوی مبلــغ پیشــنهادی تحویــل نماینــد.
پاکات در تاریخ 1400/02/18روز شنبه در محل بخشداری زیدآباد جهت طرح در کمیسیون معامالت با حضور شرکتکنندگان محترم بازگشایی خواهد شد.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1دهیاری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است -2 .هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده است.
 -3به مبالغ کمتر از مبلغ پایه پیشنهادی ترتیب اثر داده نمیشود.
 -4هزینههای انجام امور بیمه شخص ثالث دستگاه و عوارض سالیانه و کسورات قانونی بر عهده برنده مزایده میباشد.
 -5تضمینات الزمه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر به نام دهیاری از برنده اخذ میگردد.
 -6مبلــغ اجــاره بــه صــورت هــر مــاه اخــذ میگــردد و در صــورت عــدم پرداخــت دســتگاه مــورد مزایــده مســترد خواهد شــد و تضمینــات به اجــرا گــذارده خواهد
شد .
 -7محــدوده کار ماشــینآالت در محــدوده شــهر ســیرجان و بخــش زیدآبــاد میباشــد و در صــورت نیــاز و بازدیــد از ماشــینآالت بایــد امــکان بازدیــد در هــر زمان
مهیــا باشــد .همچنیــن بــا توجــه بــه حــوادث غیــر مترقبــه و بحــران بایســتی ماشــینآالت در اختیــار فرمانــداری یــا بخشــداری و دهیــاری قــرار بگیرنــد و قابــل
بهرهبــرداری باشــند.
 -8اجاره ماشینآالت در کارهای معدنی و معادن پذیرفته نمیشود و مورد اجاره در بخش زیدآباد در اولویت خواهد بود.
 -9هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
 -10برنده مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع مزایده را بدون موافقت کتبی مزایدهگزار به غیر را ندارد.
 -11ماشینآالت مورد اجاره به صورت واحد و هر کدام که مورد نظر باشد ،جدا از همدیگر قابل
واگذاری میباشد.
خواهشــمند اســت مبلــغ پیشــنهادی بــه صــورت پــاکات پلمــپ شــده را تــا تاریــخ منــدرج شــده بــه بخشــداری زیدآبــاد دفتــر امــور مالــی دهیــاری تحویــل نماینــد.
در صــورت نیــاز شــماره تلفــن  42395621در وقــت اداری آمــاده پاســخگویی میباشــد.
محل بازدید ماشینآالت :کیلومتر  7جاده سیرجان -شهربابک شرکت تعاونی همیار دهیار بخش زیدآباد میباشد.

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم   
09132797295

ضایـعات و
آهـنآالت
    09133456403
09132456684

آگهیفقدانسندمالکیت
آقــای محمــد تجویــدی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 14
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  1309فرعــی از  6518اصلــی
واقــع در بخــش  37کرمــان بــه نــام آقــای محمــد تجویــدی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و
تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یک
اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا

@PasargadNews
پيامك300099004806 :

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت 10
روز 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 المثنی به
نــام مالــک صــادر خواهــد شــد .ضمنــا در رهــن بانــک تجــارت میباشــد 990 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/02/06:
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

«فراخوان مزایده عمومی

فروش  ۲۴قطعه زمین از امالک دهیاری باسفهرجان» (نوبت دوم)
دهیاری باسـفهرجان در نظر دارد  24قطعه زمین تحت اختیار خـود را از طریق مزایده عمومـی و با جزئیات مندرج
در اسـناد مزایـده بـا بهرهگیری از سـامانه تداراکات الکترونیکـی دولـت ( )www.setadiran.irو با شـماره مزایده
 2000093173000001را بـه صـورت الکترونیکی به فروش برسـاند.
تاریخ انتشار مزایده1400/01/30 :
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1400/02/15ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1400/01/31 :تا تاریخ 1400/02/16
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :تاریخ  1400/01/31ساعت  9:00تا تاریخ  1400/02/16ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی پاکتها 1400/02/18:ساعت9:00
تاریخ اعالم به برنده 1400/02/19 :ساعت 9:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت میباشـد و کلیه مراحـل فرآیند مزایده
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)،
ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایدهگران محترم از این طریق امکانپذیر میباشـد.
 -2کلیه اطالعات امالک و مسـتغالت شـامل مشـخصات ،شـرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سـامانه مزایده
قابل مشاهده ،بررسـی و انتخاب میباشد.
 -3عالقهمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبتنام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شمارههای
ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 – 41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سـایر اسـتانها در سـایت سـامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبتنام /پروفایل
مزایدهگر» موجود اسـت.
آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

دهیاریهای بخش زیدآباد
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای

تامین برق سایت سگهای بالصاحب (نوبت اول)

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /99/59ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «طراحــی و احداث
یــک بــاب مخــزن  20000متــر مکعبــی بصــورت  »EPCمجتمــع خــود را از طريق برگــزاري مناقصه
عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهت اخذ 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 .مهلت تحويــل پاكات
ســاعت  9الي  14روز شــنبه مــــورخ  1400/02/18در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمع و
يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمن ـاً بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز
چهارشــنبه مــورخ  1400/02/08مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يا قبول
هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال ( 1400نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
کارهای فوالدی سـطح شـهر سـال  )1400به شـماره  2000005674000010را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/01/30میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریـخ 1400/02/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1400/02/18
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1400/02/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 –41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات (شـرح مختصـر :تامین برق سـایت
سـگهای بالصاحـب) به شـماره آگهـی  2000005674000011را از طریق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه
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 ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه
محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/06میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00مـورخ
1400/02/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  18:00مورخ 1400/02/29
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00مورخ 1400/02/30
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی شماره  1سال ( 1400نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
پـروژه هدایت آبهای سـطحی شـماره  1سـال  )1400بـه شـماره  2000005674000009را از
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید .کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/01/30میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریـخ 1400/02/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1400/02/18
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1400/02/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

