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صفحه سخن بزرگان
 به جای اینکه به دنبال پول و ثروت بروید

 عالیق تان را دنبال کنید

روزنـامـه طلـوع 
آگهـی و مشــترک 

می پـذیـرد

 32344772
42229246

سونوگرافی  دستگاه  نخستین  از  رونمایی 
سیار

بومی  سیار  سونوگرافی  دستگاه  نخستین 
به دست متخصصان صنعت دفاعی کشور 

ساخته شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،
کالِرداپلر  روز  به  و  پیشرفته  افزار  نرم 
سن  تخمین  و  گیری  اندازه  توانایی  با 
پیشرفته  آوری  فن  بکارگیری  بارداری، 
از  تصویر  پردازش  و  تصویربرداری 
سونوگرافی  بومی  دستگاه  ویژگی های 
ساخته شده در صنعت دفاعی کشور است.

دستگاه  دفاع،  وزیر  جانشین  گفته  به 
سونوگرافی کالرداپلر قابل رقابت با نمونه 
و  رنگی  صورت  به  و  خارجی  پیشرفته 

پرتابل تولید شده است.
دور،  راه  از  اطالعات  ارسال  و  مدیریت 

صفحه نمایش ۱۵ اینچ ال ای دی، رده فرکانسی از ۵/۲ تا ۱۴ مگاهرتز، 
دستگاه  ویژگی های  دیگر  از  باال  تصویر  وضوح  و  سبک  وزن 

سونوگرافی سیار است.

 به گفته سردار تقی زاده، این محصول هم به صورت سیار و هم به 
صورت ثابت قابل استفاده است.

از این دستگاه می توان در میدان های رزم، بیمارستان های صحرایی و در 
مواقع بحرانی و ضروری استفاده کرد.

رونمایی از نخستین دستگاه سونوگرافی سیار درمان سرطان کمک می کنند
و  نیست  سیارک  فضا،  در  شناسایی شده  شیء  معتقدند  دانشمندان  از  برخی 

زباله زمینی است!
این شیء  ناسا  به گفته محققان  به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، 
که »سیارک ۲۰۲۰ اس او« )SO ۲۰۲۰ Asteroid( نام گرفته، ممکنه به 
جای »سیارک« زباله ای فضایی باشد که به سوی زمین در حال حرکت است.
پل چوداس، مدیر مرکز تحقیقاتی اشیاء نزدیک زمین در ناسا بر این باور که 

آنچه»سیارک ۲۰۲۰ اس او« نام گرفته در واقع یک موشک قدیمی است.
به گفته وی این شیء احتمااًل یک موشک پرتابگر به جا مانده از دهه ۱۹۶۰ 

میالدی است.
دانشمندان امیدوار هستند تا با مشاهده پیگیرانه و دقیق تر بتوانند این شیء را 

شناسایی کنند.
پل چوداس و همکارانش در ناسا احتمال می دهند که »سیارک ۲۰۲۰ اس او« 
موشک پرتابگری باشد که ۵۴ سال پیش در یک عملیات اکتشافی بر روی 
کره ماه از آن استفاده شد. این عملیات فضایی در آن زمان با شکست مواجه 
شد.یک تلسکوپ در ایالت هاوایی آمریکا ماه گذشته این شیء مرموز را که 

به سوی زمین در حال حرکت است شناسایی کرد.
 این شیء به  سرعت در فهرست سیارک ها و شهاب سنگ های کشف شده در 
منظومه شمسی به ثبت رسید.دانشمندان بر اساس میزان درخشش این شیء 
مرموز تخمین می زنند که طول آن حدود هشت متر است.این رقم به این معنا 
که اندازه شیء کشف  شده به طور تقریبی مشابه موشک پرتابگر مورد استفاده 

در مأموریت اکتشافی بر روی کره ماه در سپتامبر سال ۱۹۶۶ است.
 ۱۰ از  کمتر  فضایی  مأموریت  آن  در  مورداستفاده  پرتابگر  موشک  طول   

متر بود.
این شیء مرموز با سرعت ۲۴۰۰ کیلومتر در ساعت به سوی زمین درحرکت 
محسوب  »سیارک ها«  حرکت  معمول  سرعت  از  کمتر  که  سرعتی  است. 
می شود.  انتظار می رود که»سیارک ۲۰۲۰ اس او« اواخر ماه نوامبر )اوایل 
آذر( وارد مدار زمین شود. دانشمندان احتمال می دهند که اواخر ماه اکتبر 
)اوایل آبان( بتوانند با بررسی بیشتر با قطعیت درباره اینکه این شیء مرموز 

زباله فضایی است یا خیر اظهارنظر کنند.

گمانه  زنی درباره شیء مرموز در فضا دو بعدی و فیبرهای نوری

علمى

آگهی

تونی هسیه

آگهی فقدان سند مالکیت  بخش هفت فارس شهرستان 
کازرون

خانم فاطمه صنعتی فرزند فرج اله  با تسلیم دو برگ استشهادیه که در 
دفتر اسناد رسمی شماره 116 کازرون تنظیم گردیده مدعی است که 
تعداد یک جلد سند مالکیت موازی یک سهم مشاع از بیست سهم سهام 
ششدانگ پالک 193/88 واقع در قطعه 4 بخش 7 فارس کازرون که 
انتقال قطعی شماره 41368 – 1363/5/21 دفتر 61  به موجب سند 
کازرون به فاطمه صنعتی انتقال یافته و در دفتر 28 صفحه 397 ذیل 
ثبت 961 ثبت و صادر گردیده که سند مالکیت صادره به شماره چاپی 
173457 به علت جابه جایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای 
صدور سند المثنی نموده است. مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین 
به ملک مورد نظر  نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت 
معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده 
روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود 
متقاضی  به  و  صادر  مقررات  طبق  را  المثنی  مالکیت  سند  ثبت  اداره 

تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 99/7/23

9/735
645/ م الف

داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی تغییرات شرکت
به  راهکار سپید روشا شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت هوشمند  آگهی 
شماره ثبت 50270 و شناسه ملی 14008293377 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل 
شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش 
مرکزی ، شهر شیراز، محله شهرک ارین ، کوچه 2 شهرک آرین ، خیابان فن 
آوری ، پالک 0 ، طبقه دوم کدپستی 7197687811 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.  1021453                                34468

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت  بخش هفت فارس شهرستان کازرون
استشهادیه که در دفتر  تسلیم دو برگ  با  فتحعلی   افشاری فرزند  خانم مدینه 
تعداد یک  که  است  مدعی  تنظیم گردیده  کازرون  شماره 116  اسناد رسمی 
جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 275/41 واقع در قطعه 2 بخش 7 
فارس کازرون که به موجب سند انتقال قطعی شماره 24010 – 1398/11/5 
دفتر 362  کازرون به مدینه افشاری انتقال قطعی یافته و در دفتر الکترونیک به 
شماره 13982031102010188 ثبت و صادر گردیده که سند مالکیت صادره 
به شماره چاپی 736758 به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و نامبرده 
تقاضای صدور سند المثنی نموده است. مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد نظر معامله ای 
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا 
یا در  نرسید و  اعتراضی  نماید و اگر ظرف مدت مقرر  خالصه معامله تسلیم 
صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.   
 تاریخ انتشار: 99/7/23

9/737                        646/ م الف

داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی حصر وراثت
شورا  این  از   34854 شناسنامه  شماره  دارای  هژبریان  اسمعیل  آقای 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
شادروان یداله هژبریان به شماره شناسنامه 627 در تاریخ 1399/6/22 
در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- اسمعیل هژبریان فرزند یداله ش ش 34854 فرزند 
متوفی  فرزند   7347 ش  ش  یداله  فرزند  هژبریان  ابراهیم   -2 متوفی 
زهرا   -4 متوفی  فرزند   240 ش  ش  یداله  فرزند  هژبریان  حمید   -3
هژبریان فرزند یداله ش ش 253 فرزند متوفی 5- لیال هژبریان فرزند 
یداله ش ش 17078 فرزند متوفی 6- فاطمه هژبریان فرزند یداله ش 
ش 139 فرزند متوفی 7- مهین دخت بکتاش دالین فرزند علی ش ش 

942 همسر متوفی
نوبت  را در یک  تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و 

تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
644/م الف        9/736

شریعت - رییس شعبه اول شورای حل اختالف شهر کنارتخته

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت آروین تجهیز مهر پارس با مسئولیت محدود به شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007233429 ملی  شناسه  و   47593 ثبت 
عمومی عادی مورخ 1398/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد 
مهربهشتی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا اصغری جهرمی به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، همگی برای مدت نامحدود سال انتخاب شدند. 
2 - حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک ، 
سفته ، بروات و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای محمد مهربهشتی 
همراه با مهر شرکت معتبر است .      1021452                                      34469

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت آروین تجهیز مهر پارس با مسئولیت محدود به شماره

مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007233429 ملی  شناسه  و   47593 ثبت 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/28 آقای مرتضی کمالی نسب با دریافت 
کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال ) 000 / 350 ( از 
صندوق شرکت از شرکت خارج گردید ، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک 
میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال )000 / 350 / 1 ( به مبلغ یک میلیون ریال 

)000 / 000 / 1 ( کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
34470                              1021451

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها
آگهی تغییرات شرکت و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت کاوشگران اندیشه نوین بیشاپور شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 2308 و شناسه ملی 14007559855 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - انتخاب بازرسان: آقای رضا دهقانی به شماره ملی 2360321226 به سمت 
بازرس اصلی و آقای امیر بنیاد به شماره ملی 2360606417 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه طلوع جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.  1021450                            34471
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت آروین تجهیز مهر پارس با مسئولیت محدود به شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14007233429 ملی  شناسه  و   47593 ثبت 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/28 خانم زهرا اصغری جهرمی به شماره 
ملی 2281537501 با پرداخت سیصد و پنجاه هزار ریال ) 000 / 350 ( به 
صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک 
میلیون ریال )000 / 000 / 1 ( به یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال 

)000 / 350 / 1 ( افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
34472                               1021449

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تاسیس شرکت
بخش  و  دولتی  خدمات  پیشخوان  دفتر  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
عمومی غیر دولتی پسا پیشخوان ماهان درتاریخ 1399/07/08 به شماره ثبت 
1906 به شناسه ملی 14009473820 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
پیشخوان خدمات دولتی و بخش  از دفتر  برداری  بهره  اندازی و  :تاسیس،راه 
رعایت  با  روستایی  اطالعات  ارتباطات  خدمات  دفتر  یا  دولتی  غیر  عمومی 
قوانین و مقررات جاری کشور ایران. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
مراجع  از  اخذ مجوزهای الزم  از  لزوم پس  ذیربط درصورت  مراجع  از  الزم 
استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط 
فارس ، شهرستان فسا ، بخش مرکزی ، شهر فسا، محله فاز 1 ، بلوار امام حسین 
، کوچه 18 ، پالک 33 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 7461738599 سرمایه 
سهم  میزان  نقدی  ریال   1,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت 
الشرکه هر یک از شرکا خانم خدیجه حسینی به شماره ملی 2560072750 
ملی  شماره  به  حسینی  علی  محمد  آقای  الشرکه  سهم  ریال   10000 دارنده 
خانم  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال  دارنده 990000   2572031590
خدیجه حسینی به شماره ملی 2560072750 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
و   2572031590 ملی  شماره  به  حسینی  علی  محمد  آقای  نامحدود  مدت  به 
به مدت  به سمت مدیرعامل  نامحدود و  به مدت  به سمت عضو هیئت مدیره 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء محمد علی حسینی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.              1021448                      34473
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری فسا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی:

قانون  موضوع  شماره139960317007001467هیات  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر 
متقاضی خانم قندی سیاه پورن فرزند حسن به شناسنامه 3868 و شماره 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  ازکهگیلویه  صادره   4250038491 ملی 
ساختمان به مساحت 536/74 مترمربع درقسمتی ازپالک5575 اصلی 
واقع دربخش یک بهبهان خریداری شده از مالک رسمی عبدالرحمان و 
کریم شهرتین باغساز ورثه محمدشاه محرزگردیده است.لذا مشخصات 
به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  تقاضا  مورد  ملک  و  متقاضی 
صدور  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  میشود  روزآگهی   15 فاصله 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک  از  و پس 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/07/09

تاریخ انتشارنوبت دوم:1399/07/23     
34353              م الف 8/212

کاظمی –رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی:

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  139960317007001570هیات  شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد شرافت فرزند نوراله به 
بهبهان نسبت به ششدانگ  شناسنامه 820 و شماره ملی 1861171927 صادره از 
یکباب ساختمان بمساحت 175/84 مترمربع در قسمتی از پالک 5655 اصلی واقع 
دربخش یک بهبهان خریداری شده ازمالک رسمی فرود خورده بین احدی از ورثه 
منظور  به  تقاضا  مورد  وملک  متقاضی  مشخصات  لذا  است.  محرز گردیده  نجف 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضیان  مالکیت  به صدورسند  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول:1399/07/09         تاریخ انتشارنوبت دوم:1399/07/23   

   34357                       م الف 8/214
کاظمی رئیس ثبت بهبهان

آگهی تجدید مناقصه عمومی
99-02

معابر  آسفالت  اجرای  دارد  نظر  در  مهر  سال 1399شهرداری  بودجه مصوب  استناد  به 
سطح شهر را بابرآورد اولیه 14/714/792/061 ریال و بر اساس فهرست بهای پایه راه 
و باند 99 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید از 
کلیه پیمانکاران تشخیص صالحیت شده ) شرکت های ساختمانی دارای رتبه 5 راه و باند 
و 5 ابنیه یا پیمانکار شخص حقیقی دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهور ( در رشته راه و باند دعوت بعمل 
می آید باتوجه به موارد زیر جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :شهر مهر –بلوار امام علی 

)ع( –شهرداری مهر- واحد مالی مراجعه نمایند . 
آماده   071-52722967  -8 تلفن  شماره  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  درصورت  ضمنا 

پاسخگویی می باشد 
-مدت انجام کار 4 ماه می باشد . 

یا  بانکی  ضمانتنامه  بصورت  735/739/603ریال  مناقصه  در  شرکت  تضمین  -مبلغ 
به  مهر  شعبه  ملی  بانک  0105599749008نزد  سپرده  حساب  به  نقدی  واریزی  فیش 

نام شهرداری مهر 
-برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد . 
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است . 

-قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم مناقصه بمدت 10روز می باشد 
-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 

آگهی تجدید نوبت اول : 99/07/16
آگهی تجدید نوبت دوم : 99/07/23

1013536             34426                     م الف 7275

خشایار شیبانی بنی عبدالهی –شهردار مهر 

آگهی مزایده عمومی
شهرداری مهر به استناد مصوبه شماره 196مورخ 99/02/29شورای اسالمی شهر مهر در نظر دارد 1 دستگاه خودرو سواری پژو پارس متعلق به خود را با شرایط 
و مشخصات ذیل به فروش برساند .پیشنهاددهندگان بایستی 5 درصد قیمت پایه را به حساب سپرده شماره 0105599749008به نام شهرداری مهر )سیبا ملی ( 

واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند . 
1-به پیشنهادات مشروطه و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

2-پیشنهاد دهندگان می توانند همه روزه در وقت اداری به منظور رویت دستگاه و راهنمایی الزم به واحد موتوری شهرداری مراجعه و با شماره تلفن های 0782-
6522967و 6522968تماس حاصل فرمایند 

3-شهرداری در رد یک یا قبول یا کلیه پیشنهادات مختار است 
4-سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 

5-هزینه های ثبتی ، نقل و انتقال و دارایی وشهر داری و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد 
6-بهای دستگاه مورد مزایده به صورت یکجا پس از برنده شدن متقاضی از ایشان دریافت می گردد . 

7-متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10روز به امور مالی شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند 
8-سایر اطالعات الزم در اسناد مزایده موجود می باشد هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . 

قیمت پایه رنگ تیپ شماره خودرو مدل نام دستگاه ردیف 
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 1013523                       34425                   م الف 7272


