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خانم بتول اجودی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک  1610 فرعی  از 2112 
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم  بتول اجودی  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: 1379860 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مسعود صحبت ورثه  محمود صحبت  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 134 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ پالک  0 
فرعی  از 313 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای محمود صحبت 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: 1382982 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد رضا احمدی نژاد ورثه عصمت صالحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک  350 فرعی  از 2312 اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم عصمت صالحی    
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: 1382984 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم محبوبه میرزاده  برابر وکالت نامه 37638 – 1401/05/29 د5فتر 150 سیرجان از رحمت 

اله عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  3725 فرعی  از 2112اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای 

رحمت اله عباسلو 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: 1382991 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم محبوبه میرزاده  برابر وکالت نامه 37638 – 1401/05/29 د5فتر 150 سیرجان از رحمت 

اله عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که 

سند مالکیت ششدانگ پالک  3726 فرعی  از 2112اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای 

رحمت اله عباسلو 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: 1382993 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم محبوبه میرزاده  برابر وکالت نامه 37638 – 1401/05/29 د5فتر 150 سیرجان از رحمت اله 

عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که سند 

مالکیتششدانگ پالک  4081 فرعی  از 2112اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای رحمت 

اله عباسلو 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: 1382996 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محمد رضا احمدی نژاد ورثه عصمت صالحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک  350 فرعی  از 2312 اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم عصمت صالحی    
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: 1382984 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

با توجه باینکه اقای حجت صفی جهانشاهی یک از مالکیت مشاعی اراضی تحت پالک 38 فرعی از 

5078 اصلی واقع در استان کرمان  شهرستان سیرجان بخش گلستان دهستان گلستان روستا تلمبه 

چاه زهرا محله تلمبه چاه زهرا کوچه شمالی کوچه اول پالک 0 طبقه همکف بخش 36 کرمان 

درخواست سند مالکیت نموده و بعلت عدم فراخوانی حدود ششدانگ پالک امکان چاپ سند مالکیت 

وجود ندارد و می بایست کلیه اسناد مالکیت ابطال و مجددا بنام مالکین چاپ گردد لذا از کلیه مالکین 

مشاع درخواست می شود حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از زمان چاپ در روزنامه محلی اسناد 

مالکیت خود را جهت تعویض تحویل ادره ثبت اسناد و امالک سیرجان واقع در بلوار هجرت جنب 

بیمارستان امام رضا )ع( نمایند در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.

  شناسه آگهی: 1382988 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/30

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تعویض اسناد مالکیت 

شرکت راهسازی کرمان ریسـه
)معدن 3(

 از  تعدادی سرویسکار تعمیرگاه
 یک نفر کمک مکانیک

 یک نفر برقکار اتومبیل 
  دعوت به عمل می آورد:

0917   822   3248   

از  یک نیرو کار خانم جهت 
فروشندگی و یک نیرو کار آقا 

جهت همکاری 
 در فروشگاه لوازم ایمنی

  دعوت به عمل می آورد:

0921   145   9530   
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1-برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و 

دریافت اسناد مزایده )ودیعه( ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس 
حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

3-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

شهرداری خواجوشهر در نظر دارد نسبت به ؛
فروش تعدادی از زمینهای مسکونی خود واقع در اراضی موصوف به 

جنوب غرب خواجوشهر) غرب درمانگاه مرحومه کبری خواجویی نژاد( 
از پـالک ثبتــــی5074

شهرداری  خواجو شهر

بر اساس قیمت پایــه کارشناســـی به صورت مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی )setadiran.ir( اقدام نماید. 

   1 4 0 1 /0 6 /3 0 2    تاریــخ انتشــــار  آگهـــی :  0 0 1 0 9 1 1 0 9 0 0 0 0 0 1 شمـــاره مزایـــده :  

مهلـــت دریـــــافت اسنــــاد مزایـــــده : 1401/06/30  الـــی 1401/07/12    ساعــت 14:00  

تاریـــخ بازدیــــــــــد :  1401/07/01 الــــــــی 1401/07/22  

مهلت ارسال پیشنهـــــاد : 1401/06/30   الــــــی 1401/07/23  ساعـــت 14:00  

تاریــــــخ بازگشایــــــی: 1401/07/24     تاریـــــخ اعالم بـه برنـــــــده:  1401/07/25 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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: تاریخ 1401/06/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ     1401/07/19

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/20 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )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

مناقصه عمومی دو مرحله ای برونسپاری نگهداشت فاز 6 
فضای سبز ) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(

برونسپاری  مختصر؛  شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   
نگهداشت فـــاز 6 فضــای سبـز) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(
به شماره 2001005674000126  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

نوه ی دلبند و برادر زاده عزیزمان؛

سرکار خانم غزل اتج آبادی
 در سکوت تالش کردی 

 پیروزی ات با ترانه ای زیبا طنین انداز شد 

 هدفت قطب نمایی بود برای یافتن مسیر و وجود خدا انگیزه ای برای تحقق این هدف 

موفقیتت درکنکور  و قبولی در رشتـه دندانپزشکــی 
دانشگاه علوم  پزشکی کرمان را تبریک عرض نموده، موفقیت 

روزافزونت را در تمامی عرصه های زندگی آرزومندیم

مامان زبرگ و عمواه و عمه اه

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2
 0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

ئی ا خد

 فروش فــوری بــاغ
یک قطعه زمین 40 قصبی در 
روستای زمزرج قبل از اسطور 
بعد از بلورد دور تا دور دیوار 
کشی بسیار مناسب برای خانه 
باغ بسیار خوش آب و هوا با 

قیمت ۶۵0 میلیون تومان
  به فروش می رسد 
0913  668  3777 
0913  845  4815

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان لوازم خانگی و مبلمان شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان لـوازم خانگــی و مبلمـــان شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره 

و بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز شنبــه مورخ 1401/07/16 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محمود  افشـار  2- رسول  بمیــدی  3- حسین پژوهنـده    4- سید احمد   تهامـی  5- ابوالفضل حسن پـور 6- علی  خضری پــور

7- جعفر  زیدآبادی  8- اسماعیل  شاهبداغی  9- مهدی  عباس زاده  10- سیدرضا مرید رحمانی   11- فاطمه مهرابیان 12- احمدعلی نژاد کورکی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محسن  جهانشاهی 2- محمود  راشدی  3- سیدجواد شیبانی  4- احمد  نجمی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان لوازم صوتی و تصویری شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان لـوازم صوتی و تصویری شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 

بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز یکشنبــه مورخ 1401/07/17 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی  ایرانمنش  2- سجاد  پورحسینعلـی  3- ابوالقاسم  پورخسروانـی  4- مجتبی جعفـری  5- عبدالرضا رنجبـر 6- مجتبی  سعیـدی

7- محمدصالح صادقی  8- سیدجالل الدین علوی  9- امیرحسین  فائضی  10- حمیدرضا کریمـی   11- محسن محمودآبـادی 12- علی محیاپـور

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محسن  آراد 2- ساسان  اکبری 3- معین  شاهمرادی 4- سید وحید  موسوی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان
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