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آگهیفقدانسندمالکیت
آقــایمحســن پورخســروانی فرزنــد حســین بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد
رســمی شــماره  193ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  7452فرعی
از  5087اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام آقــایمحســن پورخســروانی ثبــت و ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت که به علــت جابهجایی مفقــود گردیــده ،لذا به 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 اعتراض خود را بــه این اداره تســلیم دارد .در
غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنی
بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 1047 .م.الــف تاریــخ انتشــار1400/03/10 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهیفقدانسندمالکیت
احــد از ورثــه مرحــوم غالمحســین رضای ـیراد فرزنــد فتحالــه بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه
از دفتــر اســناد رســمی شــماره  194ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ
پــاک  4624فرعــی از  2311اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام خانــم /آقــای مرحــوم
غالمحســین رضای ـیراد 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 تا هرکــس مدعی انجــام معاملــه یا وجود 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 قانونی و
عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 1046 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/03/10 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهیفقدانسندمالکیت
آقــای مجتبــی غیاثــی حافظــی بــا ارائــه دو برگ استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی شــماره 134
ســیرجان مدعــی اســت که ســند مالکیت ششــدانگ پــاک  7633فرعــی از  2312اصلــی واقع
در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای مجتبــی غیاثــی حافظــی ثبت و ســند مالکیت 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 تا هرکــس مدعی
انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریخ 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

امالک سفارت

دعوت به همکاری

فروشی - :خیابان فردسی شمالی خانه کلنگی  23قصب  8میلیارد

 خیابان ابومسلم  17قصب کلنگی  6میلیارد خیابان ابومسلم  12قصب دوکله دوطبقه کلنگی  4/700میلیارد کوی پیکان خ امامهادی دوطبقه  12قصب  4/500میلیارد لب بلوار چمران  12قصب کلنگی  7میلیارد شهرک ثاراهلل  10قصب همکف  1/500میلیارد آپارتمان خ شهید کالنتری  180متر توافقی آپارتمان خ شهید طالقانی جنوبی  80و  110متری توافقی آپارتمانهای گلگهر بلوار دکتر صادقی 112متر دوخواب توافقی آپارتمان بلوار والیت  102متر توافقی آپارتمان شهرک ثاراهلل  70متر توافقی بلوار چمران فاز یک نیمهساز  2/700میلیاردزمین فروشی:

 -زمین لب بلوار چمران  8قصب  3/600میلیارد

 بلوار چمران فاز یک  2/200میلیارد -زمین  10قصب بلوار دکترصادقی بعد از داروخانه رازی  4/500میلیارد

 زمین خانهباغ مسکونی  30قصب دهنو  600م واگذاری امتیاز فاز  2چمران یکدوم  610م واگذاری امتیاز فاز  2چمران کامل  1/300میلیاردآدرس :بلوار چمران
نبش بلوار شهید شیرودی
تلفن :نورمندی
09139454571
 09131453027افروز

خواهــد شــد 1045 .م.الــف تاریــخ انتشــار1400/03/10 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهیفقدانسندمالکیت
آقــای حســین ملکپــور افشــار بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره
 202ســیرجان مدعــی اســت که ســند مالکیت ششــدانگ پــاک  7638فرعــی از  2312اصلی
واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای حســین ملکپــور افشــار 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 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 المثنــی بــه
نــام مالــک صــادر خواهــد شــد .ضمنــا ششــدانگ در رهــن بانــک رفــاه میباشــد 1052 .م.الــف
تاریــخ انتشــار1400/03/10 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظــر بــه اینکــه آقــای منصــور حمزهپــور به اســتناد قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تقاضــای ســند مالکیــت تصرفــات مفــروز خــود تحــت پالک
 5783اصلــی واقــع در بخــش  37کرمــان اراضــی حســینآباد دیوانبیگــی آگهــی نوبتــی آن
منتشــر و اینــک بــه اســتناد تبصــره مــاده  13را نمــوده کــه قانــون و مــاده  13آییننامــه قانــون
فوقالذکــر آگهــی تحدیــد حــدود بــه صــورت اختصاصــی بــه شــرح ذیــل منتشــر میگــردد:
 5783اصلــی آقــای منصــور حمزهپــور ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت تقریبــی 30
هکتــار واقــع در ســیرجان اراضــی حســینآباد دیوانبیگــی بخــش  37کرمــان عملیــات تحدیــد
حــدود ســاعت  9صبــح روز دوشــنبه مورخــه  1400/04/02در محــل وقــوع ملــک بهعمــل
خواهــد آمــد .لــذا بدینوســیله بــه مالــک و مجاوریــن و صاحبــان حقوقــی ارتفاقــی در پــاک
فــوق اعــام میگــردد در موعــد مقــرر در ایــن آگهــی در محــل وقــوع ملــک مــورد تقاضــا حاضــر
و چنانچــه بــه تحدیــد حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی اعتــراض دارنــد از تاریــخ تنظیــم صورتجلســه
تحدیــد حــدود بــه مــدت  30روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن واحــد ثبتــی تســلیم و رســید
دریافــت نماینــد و ظــرف یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبــت دادخواســت الزم در
ایــن خصــوص بــه دادگاه صالحــه تقدیــم و گواهــی آن را بــه اداره ارائــه نماینــد 1050 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/03/10:
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

 زمین شریفآباد ،فخرآباد،محمودآباد(بهرامی) موجود میباشد
 -زمین خانهباغ کران موارد زیاد

کلینیک ایدهآل

به یک شاگرد ساده (آقا باالی  18سال) جهت
کار در دفتر ساختمانی خیابان وحید نیازمندیم.
09394793622 - 09135020121

امـالک امیـرکبیـر

 زمین  100قصب با سند حصار قدیمی عیشآباد روبروینصرتآباد آب ،برق ،گاز نزدیک زمین قصبی  3م
 باغ پسته  3هکتار با  4حبه آب شیرین برجاده آسفالت فیروهنقدی یا معاوضه با منزل

 آپارتمان  135متر مفید تکمیل مجتمع سالمت با تخفیف ویژه زمین  56قصب دونبش با سند تکبرگ مخصوص انبوهسازی آخرخواجو و  15خرداد قصبی  300میلیون

 منزل نوساز  35قصب زیربنا تریبلکس دارای استخر بسیارشیک خ سعدی  16میلیارد یا معاوضه

 منزل نوساز درب به حیاط  17قصب  650متر زیربنا در مرحلهیتکمیلی بلوار سردارجنگل  10میلیارد
 منزل  20قصب سهنبش  550متر زیربنا موقعیت بسیار عالیاصناف خ زمرد  11میلیارد
 رهن منزل همکف  16قصب ابتدای خرمآباد  90مآدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری
معابر سطح شهر شماره  3سال ( 1400نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
جدولگذاری معابر سـطح شـهر شـماره  3سـال  )1400به شـماره  2000005674000032را 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 امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/03/10میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
مـورخ 1400/03/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه مورخ 1400/03/30
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه مورخ 1400/03/31
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 تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
جابجایی و اصالح شبکه بلوار عباسپور (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :جابجایی و اصالح شبکه
بلـوار عباسـپور) بـه شـماره  2000005674000031را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و
بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرسwww.setadiran.ir :
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکور
و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/03/10میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
مورخ 1400/03/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/29
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه مورخ 1400/03/30
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 حفاظت از اماکن متعلق به شهرداری
و کلیه اموال منقول و غیر منقول موجود در این اماکن (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :حفاظـت از اماکـن
متعلـق بـه شـهرداری و کلیـه امـوال منقـول و غیـر منقـول موجـود در ایـن اماکـن) بـه شـماره
 2000005674000028را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحـل برگزاری
مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران (حقوقـی) 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 دریافت گواهـی امضای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/03/03میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
مـورخ 1400/03/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/22
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه مورخ 1400/03/23
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 تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید دو دستگاه مینی غلطک دوچرخ آهنی کمرشکن (نوبت اول)
شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
مینـی غلطـک دوچـرخ آهنـی کمرشـکن) بـه شـماره  2000005674000034را از طریـق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگران(حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت
عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت
در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/03/10میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
مورخ 1400/03/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/29
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه مورخ 1400/03/30
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

