
کشور)مرحله  قهرمانی  آزاد  مسابقات  سوم  مقام  کسب  با  سیرجانی  تکواندوکار  سیدمرادی؛  زینب 
را به دست آورد.به  نهایی  انتخابی  اردوی تیم ملی و  انتخابی تیم ملی(، سهمیه حضور در  نخست 
گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان این مسابقات در دو رده سنی جوانان 
و بزرگساالن و به میزبانی خانه تکواندو تهران برگزار گردید که در نهایت سیدمرادی در مصاف با ۴۰ 
مبارز وزن هشتم، توانست در جایگاه سوم رقابت ها قرار بگیرد.شایان ذکر است مسابقات یادشده با 
حضور مجموعا ۷۰۶ تکواندوکار از سراسر کشور از روز شنبه آغاز و تا روز سه شنبه ادامه خواهد یافت.

کوالک
 در

 پایتخت

والیبالیست های گل گهر صدر را پس گرفتندوالیبالیست های گل گهر صدر را پس گرفتند
بگیرد.هفته  اردکان پس  از چادرملو  را  در گروه دوم  والیبال  لیگ یک  موفق شد صدر جدول   گل گهر سیرجان 
پنجم دور برگشت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های سری A دسته یک مردان ایران با 8 دیدار 
در شهرهای تهران )چهار دیدار(، بابلسر، شهریار، سیرجان و شهر بابک برگزار شد.در این هفته گل گهر سیرجان با 
شکست سه بر صفر حریف خود و کسب 32 امتیاز از یازده برد خود به صدر جدول گروه دوم این رقابت ها راه یافت. 
این در حالی است که چادر ملو اردکان با همین 32 امتیاز به دلیل معدل پوئن پائین تر در جایگاه دوم قرار گرفته است.

خبــر

نقل  اطالعیه ای، مهلت  والیبال در  فدراسیون  لیگ  سازمان 
انتقاالت لیگ برتر را اعالم کرد.دور رفت لیگ برتر والیبال   و 
مردان روز یکشنبه چهارم دی ماه پس از برگزاری 91 مسابقه 
به پایان رسید و دور برگشت این رقابت ها از 11 دی ماه آغاز 
می شود.سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعالم کرد که فصل نقل 
و انتقاالت لیگ برتر مردان باشگاه های کشور از روز )دوشنبه 
پنجم دی ماه( آغاز شده و تا روز شنبه دهم دی ادامه خواهد 
داشت.همچنین با توجه به پایان دور رفت لیگ برتر مردان و با 
استناد به ماده ۴۰ فصل سیزدهم آیین نامه سازمان لیگ و کمیته 
انضباطی، تمامی باشگاه ها موظف به تسویه حساب با بازیکنان 
و کادر فنی به میزان 55 درصد قرارداد تا پایان آخرین مسابقه 

هفته سیزدهم مورخ چهارم دی ماه بودند.
در ادامه این اطالعیه آمده است: بدیهی است بازیکنان و اعضای 
کادر فنی تیم ها در صورت داشتن شکایت می توانند تا پایان وقت 

اداری روزهای دوشنبه 5 و چهارشنبه۷ دی درخواست خود را به 
صورت مکتوب به فدراسیون والیبال اعالم کنند.

در هفته سیزدهم با توجه به سفر تیم گل 
گهر به اراک این بازی انجام نشد.

با توجه به شرایط آب و هوایی در شهر 
شرایط  اراک  مسوولین  متاسفانه  اراک 
نگهداری از زمین مسابقه را رعایت نکردند 
و در لیگ حرفه ای ایران با توجه به سفر تیم 
فوتبال گل گهر به این شهر بازی در نهایت 
برگزار نشد وگل گهری ها به خانه بازگشتند.

گل گهری ها هم اکنون با یک بازی کمتر 
جدول  چهارم  رده  در  امتیاز  کسب 2۴  و 
قرار دارند و شنبه آینده باید در سیرجان به 

مصاف پرسپولیس یحیی بروند.
اما دیگر نماینده استان مس رفسنجان با 
توجه به اینکه در هفته گذشته برنده دربی 
شده بود و موفق شده بود تیم جوان مس 
کرمان را در کرمان با دو گل مغلوب کند در 
ادامه روند سینوسی خود موفق نشد در خانه 
تیم ملوان بندر انزالی تیم تازه به لیگ برتر 

آمده را مغلوب کند و با تساوی بدون گل 
متوقف شد.مسی های رفسنجان هم اکنون 
با کسب 18 امتیاز در رده ششم جدول قرار 
دارند و جمعه این هفته در تهران باید به 

مصاف استقالل تهران بروند.
 اما مس کرمان تیمی که بیشترین بازیکن 
بازیکنان  با  دارد  خدمت  در  بومی  کادر  و 
جوان و مربی جوان خود فرزاد حسینخانی 

در دیدار مهم خارج از خانه مقابل تراکتور به 
تساوی ارزشمند دست یافت.

در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال کشور، 
مس کرمان که هفته گذشته در دربی مس 
در  بود،  باخته  خود  رفسنجانی  نام  هم  به 
مصاف  به  تبریز  سلیمانی  شهید  ورزشگاه 
تراکتوری رفت که پاکو خمز سرمربی جدید 
و اسپانیایی را برای دومین بازی متوالی روی 

نیمکت خود داشت.
در حالی که تراکتور به سه امتیازش در 
خانه برای صعود در جدول و اضافه شدن 
فصل  نیم  پایان  از  قبل  مدعیان  جمع  به 
نیاز مبرمی داشت، اما این شاگردان فرزاد 
حسینخانی بودند که با اتکا به حفظ ساختار 
دفاعی خود در جریان بازی موقعیت خاصی 
به  خود  نیاز  دلیل  به  تا  ندادند  میزبان  به 
کسب امتیاز برای بقا در لیگ برتر، دستاورد 
داشته  تبریز  سرمای  از  آمیزی  موفقیت 

باشند.
 1۰ خانه  از  خارج  تساوی  این  با  مس 
امتیازی شد و در رده چهاردهم قرار گرفت. 
تراکتور نیز با 19 امتیاز در همان رده پنجم 

باقی ماند.
هفته  در  کرمان  مس  است  گفتنی 
چهاردهم شنبه آینده در یک بازی حساس 
و شش امتیازی میزبان تیم ملوان بندر انزلی 

می باشد.

هفته نهم و پایانی نیم فصل اول لیگ 
و  شد  برگزار  امروز  بانوان  فوتبال  برتر 
دو تیم شهرداری سیرجان و خاتون بم 
فصل  نیم  قهرمانی  عنوان  کسب  برای 

مقابل حریفان خود به میدان رفتند.
فصل  این  در  که  بم  خاتون  تیم   
دلیل  به  انضباطی  امتیاز   3 با  بار   2
بار  این  شده،  روبرو  حریفانش  غیبت 
به دلیل غیبت میزبانش، کیان نیشابور 
نیم  تا  یافت  پیروزی دیگری دست  به 

فصل را بدون دردسر به پایان برساند.
کسب  برای  سیرجان  شهرداری  اما 
قهرمانی نیم فصل به برتری در سنندج 
احتیاج داشت. سیرجانی ها که رقابت 
کرده  سپری  خاتون  با  را  نفسگیری 
اند، نیمه اول را با شکست به رختکن 
رفتند اما در نیمه دوم با دو گل افسانه 
و  فروزنده  هستی  های  گل  و  چترنور 
ملیکا متولی با نتیجه ۴ بر یک از سد 
میزبان خود عبور کردند تا قهرمانی نیم 

فصل را تصاحب کنند.
در جدول لیگ برتر فوتبال بانوان و 
در پایان نیم فصل، تیم های شهرداری 
بر  و  امتیاز   25 بم  خاتون  و  سیرجان 
اول و  تفاضل گل در رده های  حسب 
دوم قرار گرفتند و سپاهان با 21 امتیاز 
سوم است. تفاضل گل شاگردان مریم 
جهان نجاتی مثبت 29 است و خاتون 
نیم  قهرمانی  نتوانست   25 تفاضل  با 

فصل را از رقیب هم استانی بگیرد.

شهرداری سیرجان قهرمان نیم فصل لیگ بانوانهفته سیزدهم لیگ برترفوتبال برای نمایندگان استان

دختران شهرداری سیرجان نیمی از فصل را به نام خود زدند

رویه اعتماد به بازیکنان جوان و کرمانی در تبریز هم ادامه 
پیدا کرد تا کرمانی ها را هم بابت کسب امتیاز و هم بابت 

نمایش بچه های این خاک به وجد آورد.
باشگاه مس کرمان درباره استفاده فرزاد حسینخانی از 5 
بازیکن جوان و بومی در ترکیب اصلی مقابل تراکتور نوشت: 
»جدا از امتیاز خوبی که تیم فوتبال مس کرمان از بازی در 
تبریز و برابر تراکتور به دست آورد، یکی دیگر از اتفاقات ویژه 
این بازی، رونمایی از یک محصول دیگر آکادمی باشگاه مس 

کرمان در ترکیب تیم بزرگساالن بود.
پس از ادامه روند اعتماد مدیران باشگاه و شجاعت کادر 
فنی استفاده از بازیکنان جوان و آینده دار باشگاه مس کرمان 
در ترکیب تیم بزرگساالن خود که از سال گذشته صورت 
گرفته بود، این رویه در لیگ برتر نیز ادامه پیدا کرد که حاصل 
آن حضور بازیکنانی مثل صالح محمدی و عباس زراعتکار در 
ترکیب مس کرمان در بازی های گذشته این تیم بوده است.

اما در بازی سنگین و سخت برابر تراکتور در تبریز امیر 

حسین بهزادی که از لیست امیدهای تیم مس کرمان در 
محصوالت  از  و  دارد  قرار  تیم  این  بزرگسال  نفرات  جمع 
آکادمی باشگاه مس کرمان نیز محسوب می شود، با تشخیص 
و تائید کادر فنی در ترکیب یازده نفره تیم در این بازی قرار 
گرفت و اولین بازی رسمی خود را در لیگ برتر با پیراهن تیم 

بزرگساالن مس کرمان انجام داد.
 بهزادی به عنوان جدیدترین چهره که در جمع مس اولی 
ها قرار می گیرد در این بازی نیز در کنار سایر نفرات تیم 
نمایش بسیار خوبی از خود ارائه کرد تا ثابت شود روند اعتماد 

به این بازیکنان همچنان کارساز است.
این در حالی است که در شهر سیرجان چند سالی است 
در تیم گل گهر به هیچ عنوان به بازیکنان بومی و کادر بومی 
که در راس کار باشند اعتمادی نیست و در این روند خبری از 

پشتوانه سازی نیست!
اما در همین شهر نیز قاسم شهبا مربی که سالها در گل گهر 
با معرفی بازیکنان مستعد جوان بومی به فوتبال کشور باز هم 

در آرمان گهر به جوانان بومی اعتماد کرده و در لیگ بسیار 
دشوار دسته اول با این بازیکنان پیش می رود.

فوتبال  لیگ  سازمان  اعالم  طبق   
برنامه جدید مسابقات هفته پانزدهم 
ایجاد  شرایط  به  توجه  با  برتر  لیگ 
با  ایران  شهرهای  بعضی  در  شده 
اعالم  بر  بنا  که  شد  روبرو  تغیراتی 
سازمان لیگ فوتبال  چهارشنبه - 1۴ 

و  اراک  آلومینیوم  فوتبال  تیم  دی 
فوالد خوزستان، ساعت 1۴، ورزشگاه 
امام خمینی )ره( اراک به مصاف هم 
ذوب آهن  و  تهران  هوادار  روند،  می 
اصفهان، ساعت 1۴، ورزشگاه شهدای 
پاس قوامین تهران به مصاف هم می 

روند.
همچنین  پنجشنبه 15دی ملوان 
مسجدسلیمان،  نفت   - انزلی  بندر 
ساعت 1۴، ورزشگاه تختی بندر انزلی،  
تراکتور تبریز - استقالل، ساعت 1۴، 

می شود،  اعالم  متعاقباً  ورزشگاه 
سپاهان اصفهان و مس کرمان، ساعت 
اصفهان،  جهان  نقش  ورزشگاه   ،15
مس رفسنجان و پیکان تهران، ساعت 
15، ورزشگاه شهدای مس رفسنجان، 
پرسپولیس و نساجی مازندران، ساعت 
1۶، ورزشگاه آزادی تهران و در نهایت 
صنعت نفت آبادان وگل گهر سیرجان، 
آبادان  تختی  ورزشگاه   ،1۷ ساعت 
آخرین بازی نیم فصل اول لیگ برتر 

را برگزار می کنند.

نقل و انتقاالت لیگ برتر والیبال

ادامه معرفی جوانان با تصمیمات شجاعانه حسینخانی 
بی تفاوتی به جوانان سیرجانی!

برنامه رقابت های 
هفته پانزدهم

 لیگ برتر تغییر کرد

      رضا فتح آبادی
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بدینوسیله به اطالع  می رساند  در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در خصوص ششدانگ یک باب خانه 
پالک 9304 فرعی از 5087 اصلی واقع در نجف شهر سیرجان بخش 36 کرمان به 
مساحت 358 متر مربع مورد تقاضای ماهرخ جهن فرزند یداهلل، برابر رای هیات حل 
اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی  قانون فوق الذکر و به موجب بند ج ماده 7 
آئین نامه مزبور، رای مبنی بر صدور سند  صادر  گردیده و بدینوسیله به اطالع  عموم 
می رساند به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 
چنانچه شخصی به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی معترض است می بایست ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ انتشار یا الصاق این آگهی که برای یک نوبت منتشر یا الصاق 
می گردد اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان تسلیم و 
ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض، دادخواست اعتراض بر ثبت را به مرجع  صالح 
قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان ارائه 
نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی، اعتراض واصل نگردد و یا پس از 
گذشت مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
اسناد و امالک سیرجان ارائه شود، سند مالکیت به نام متقاضی صادر وتسلیم می گردد

شناسه آگهی: 1432174 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق 

بدینوسیله به اطالع  می رساند  در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در خصوص ششدانگ یک باب خانه 
پالک 10456 فرعی از 5087 اصلی واقع در نجف شهر سیرجان بخش 36 کرمان 
به مساحت 250 متر مربع مورد تقاضای اسداهلل مظفری مکی آبادی فرزند امان اهلل، 
برابر رای هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی  قانون فوق الذکر و 
به موجب بند ج ماده 7 آئین نامه مزبور، رای مبنی بر صدور سند  صادر  گردیده 
و بدینوسیله به اطالع  عموم می رساند به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون 
الحاق موادی به قانون ساماندهی چنانچه شخصی به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی 
معترض است می بایست ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار یا الصاق این آگهی که 
برای یک نوبت منتشر یا الصاق می گردد اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سیرجان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض، دادخواست 
اعتراض بر ثبت را به مرجع  صالح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار 
آگهی، اعتراض واصل نگردد و یا پس از گذشت مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، 
گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان ارائه شود، سند 

مالکیت به نام متقاضی صادر وتسلیم می گردد.
شناسه آگهی: 1432023 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق
 1401/09/24  – نامه 220611  وکالت  برابر  نژاد  اسماعیل  مصطفی  آقای 

دو  ارائه  با  پاریزی   طباطبائی  محمد  سید  آقای  از  سیرجان  خانه 45  دفتر 

اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که  از دفتر  استشهادیه  برگ 

سند مالکیت شش دانگ پالک  0فرعی از 5191  اصلی  واقع در بخش 36  

کرمان بنام آقای  سید محمد طباطبائی پاریزی  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: 1431130 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای حبیب اله گلزاری برابر وکالت نامه از خانم ریحانه گلزاری  با ارائه 

دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است 

که سند مالکیت سه سهم و سه پنجم  سهم مشاع از 96 سهم  شش 

دانگ پالک  1778 فرعی از 2312  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان 

بنام  ریحانه گلزاری  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: 1432217 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حبیب اله گلزاری برابر وکالت نامه از خانم طاهره ایزدپناه  با ارائه 

دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است 

که سند مالکیت سه دانگ  مشاع از 96 سهم  شش دانگ پالک  1778 

فرعی از 2312  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام طاهره ایزد پناه  

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: 1432220 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم فاطمه بیگلری پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 

شماره 149 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک  

4 فرعی از 2482  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم فاطمه 

بیگلری پور  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 

اداره  این  انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به  از تاریخ  10 روز 

تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

شناسه آگهی: 1431128 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای حبیب اله گلزاری برابر وکالت نامه از خانم مرضیه گلزاری  با ارائه 

دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است 

که سند مالکیت سه سهم و سه پنجم  سهم مشاع از 96 سهم  شش 

دانگ پالک  1778 فرعی از 2312  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان 

بنام مرضیه گلزاری  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: 1432215 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/09/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایـده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبــه  تاریخ 1401/10/20

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/10/21 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )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

فراخوان تجدید مزایده عمومی
 اجاره  یک باب رستوران در پایانه مسافربـری بعثـت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره  یک باب رستوران واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
5001091287000015  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مزایده محدود 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد 

)باقیمانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی واقع در تقاطع بلوار هجرت و خیابان وحید دارای کاربری 

مسکونی که فقط قابلیت الحاق به دو پالک 4145 فرعی از 5087 اصلی و پالک 20908 فرعی از 5087 

اصلی دارد ( را از طریق مزایده محدود  و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی setadiran.ir  بین دو پالک فوق به فروش برساند.شماره مزایده: 2001005674000005

تاریخ انتشار آگهی: 1401/09/30                                                                           تاریخ بازدید: 1401/10/01  الی  1401/10/18  
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/10/08 ساعت 12:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/10/19 ساعت 10
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/29 الی 1401/10/18 ساعت 14:00           تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/20 ساعت 12

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری 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-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

3-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

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

قیمت پایه )ریال(مساحتمشخصات پالکردیف

101/3532/432/000/000  متر مربعباقی مانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی1


