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پيامك300099004806 :

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تـجاری
صنـعتی و غیره

با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار
 09139473880 - 42252330 - 09136473880سلطانی(قدیم)
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انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی
 09136342007 - 42252330سلطانی(قدیم)

«آگهیمزایدهعمومیفروش 17قطعهزمینازامالکدهیاریباسفهرجان»(نوبتدوم)

ـفهرجان در نظــر دارد  17قطعــه زمیــن تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده عمومــی
ـاری باسـ
دهیـ
و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولــت
( )www.setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099093173000002را بــه صــورت الکترونیکــی
بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار مزایده1399/08/19 :
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1399/08/20ساعت 9:00
تاریخ بازدید1399/08/20 :
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :تاریخ  1399/08/20ساعت  9:00تا تاریخ  1399/09/08ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی 1399/09/09 :ساعت 10:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/09/10 :ساعت 9:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد
مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (در صــورت وجــود هزینه مربوطــه) ،پرداخت تضمین شــرکت
در مزایده(ودیعــه) ،ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایدهگــران محتــرم از ایــن
طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 -2کلیــه اطالعــات امالک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه فــروش در برد اعالن عمومی ســامانه
مزایــده قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخاب میباشــد.
 -3عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی (توکــن)
بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 - 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش «ثبتنــام/
پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.
آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و احداث میدان و آبنمای پارک بلوار قائم (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :تهیـه مصالـح و احداث
میـدان و آبنمـای پـارک بلـوار قائـم) بـه شـماره  2099005674000100را از طریـق 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 اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/08/26میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/09/15
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 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 مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای زیرسازی
و جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  2سال (1399نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح
و اجـرای زیرسـازی و جدولگـذاری معابـر سـطح شـهر شـماره  2سـال  )1399بـه شـماره
 2099005674000101را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه
تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم است مناقصهگران
در صـورت عـدم عضویـت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت
شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/08/26میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریخ 1399/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/09/15
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 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

آگهی اعالن افراز پالک  6151اصلی بخش  37کرمان
حســب دســتور ذیــل درخواســت کتبــی وارده بــه شــماره  99/07/15 – 12684مبنــی بــر
افــراز پــاک  6151اصلــی بخــش  37کرمــان کــه توســط آقای علیاصغــر حاجقنبری احــدی از
مالکیــن مشــاعی پــاک فــوق الذکر اعــام نمــوده اســت از مالکین مشــاعی هیچگونه آدرســی
در دســترس نــدارم .لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی -1 :آقایــان رضــا ،جالل ،هوشــنگ و خانم
همایــون شــهابی همگــی مالــک س ـهچهارم ســهم مشــاع  -2علیاکبــر ســعیدینژاد مالــک
شــش ســهم  -3کوچــک ســعیدی مالــک هفــت ســهم  -4خجســته شوکتســعیدی مالــک
هفــت و نیــم ســهم  -5حســن شوکتســعیدی مالــک پنج و نیم ســهم  -6علی ســعیدی ســی
و شــش ســهم و یک هشــتم ســهم  -7محمد ســعیدی مالک دو ســهم  -8علیرضا ســعیدی
نــوزده ســهم و یــک هشــتم ســهم  -9بهجــت ســعیدی دوازده ســهم مالــک میباشــند کــه
آقــای علــی ســعیدی مقدار ســی و شــش ســهم و یک هشــتم ســهم خــود را که ســند مالکیت
آن ذیــل ثبــت  11720صفحــه  259دفتــر  89صــادر و تســلیم گردیــده اســت را برابــر
خالصــه ســند رســمی شــماره  27499مــورخ  88/10/08دفترخانــه  67ســیرجان بــه آقــای
علیاصغــر حاجقنبــری انتقــال نمــوده اســت کــه نامبــرده تقاضای افــراز ســهام خــود را نموده
اســت .لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی دعــوت بــه عمــل میآیــد کــه در روز دوشــنبه مــورخ
 99/09/03در محــل پــاک  6151اصلــی بخــش  37کرمــان واقــع در اراضــی نصرتآبــاد

حاضــر گردنــد تــا نســبت بــه افــراز آن تصمیــم مقتضــی اتخــاذ گــردد 800 .م.الــف
تاریخ انتشار 1399/08/26:محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمدحســن الماســی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی
شــماره  46ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از
ششــدانگ پــاک  8313فرعــی از  2312اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نام
آقــای محمدحســن الماســی 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 801 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/08/26 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي

احداث ساختمان درمانگاه خاتماالنبیاء روستاي باسفهرجان(نوبت دوم)

ـفهرجان در نظــر دارد بــر اســاس مناقصــه عمومــی خدمــات (شــرح
ـاری باسـ
دهیـ
مختصــر :احــداث ســاختمان درمانــگاه خاتماالنبیــاء روســتاي باســفهرجان) بــه
شــماره  2099093173000005را از طریــق ســامانه تــداراکات الکترونیکــی
دولــت برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی
دولــت ســتاد بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد .الزم اســت
مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه
محقــق ســازند.
تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ  1399/08/20ســاعت 10:00
میباشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تاریخ  99/09/06ساعت 14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  14تاریخ 1399/09/18
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9صبح تاریخ 1399/09/19
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در
خصــوص اســناد مناقصــه و ارایــه پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
حمل قیر از پاالیشگاه به مقصد کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :حمل قیر از پاالیشـگاه
به مقصد کارخانه آسـفالت شـهرداری سیرجان) به شـماره  2099005674000090را از طریق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نماید .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران 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 عضویت قبلی،
مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/08/17میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
تاریخ 1399/08/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/09/08
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1399/09/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 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 مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید چمن مصنوعی زمین بازی فوتبال (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :خرید چمـن مصنوعی
زمیـن بـازی فوتبـال) بـه شـماره  2099005674000099را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه 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 جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/08/26میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/09/15
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 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

