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پيامك300099004806 :
آگهــی تغییــرات شــرکت ایمــن کاران ســروش ســیرجان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 4415
و شناســه ملــی  14007549905بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ
 1398/01/18منضــم بــه نامــه شــماره /98/4022/ص مــورخ  98/05/14اداره تعــاون کار
و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ســیرجان -محــل شــرکت در واحــد ثبتــی ســیرجان بــه آدرس بخــش
مرکــزی ،شــهر ســیرجان ،محلــه خیابــان آیـتاهلل غفــاری ،خیابــان شــهید عزتآبــادی ،کوچــه شــهید
عزتآبــادی  ،6پــاک  ،34طبقــه همکــف کدپســتی  7817778319تغییــر یافــت و مــاده مربوطه در
اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد .ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجع ثبت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()624641

آگهــی تغییــرات شــرکت آریــا صنعــت رســا پویــا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  4351و شناســه ملــی  14007274791بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فوقالعــاده مــورخ  1398/01/19تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
ســرمایه شــرکت از مبلــغ  100000000ریــال بــه مبلــغ  5000000000ریــال
منقســم بــه  500000ســهم 10000ریالــی از محــل مطالبات حال شــده ســهامداران
از شــرکت افزایــش یافــت و مــاده  5اساســنامه اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســیرجان ()624685

آگهیفقدانسندمالکیت
آقــای احمدعلــی آزادیخــواه قهســتانی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتر اســناد رســمی شــماره  134ســیرجان مدعی اســت که ســند مالکیت
ششــدانگ پــاک  21244فرعــی از  5087اصلــی واقــع در بخــش 36
کرمــان بــهنــام آقــای احمدعلــی آزادیخــواه قهســتانی ثبــت و ســند مالکیت
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 هرکس مدعــی انجــام معامله
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 496 .م.الــف
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

شرکت آب و فاضالب سیرجان
مناقصه عمومی (  1مرحلهای)  98/8/8/1م

 -1دستگاه مناقصهگزار:شرکت آب وفاضالبسیرجان
 -2موضــوع مناقصــه :راهبــري ،نگهــداري ،تعميــرات تاسيســات آب و رفــع حــوادث شــبکه آبرســاني شــهر
ســیرجان و توابــع
 -3مهلــت و محــل دریافــت اســناد مناقصــه :متقاضیــان شــرکت در مناقصــه میتواننــد بــرای دریافــت اســناد
مناقصــه حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه  1398/07/30بــا در دســت داشــتن معرفینامــه و
فیــش بانکــی بــه مبلــغ  500/000ریــال به حســاب جــاری  3295495520بانک ملت شــعبه میــدان آزادی به
نــام شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان ،بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت واقــع در خیابــان قــدس مراجعــه نماینــد.
 -4مبلغ برآورد و مدت اجرای کار 21/000/000/000 :ریال (بیست و یک میلیارد ریال)  12 -ماه
 -5محل تامین اعتبار :از محل اعتبارات داخلی شرکت
 -6مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار :بــه میــزان  1/050/000/000ریــال ( یــک میلیــارد و پنجاه
میلیــون ریــال) و بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی (منحصــرا و الزامــا مطابــق فــرم پيوســت مصوبــه هيئــت
وزيــران بــه شــماره  /123402ت  50659 -ه  -مــورخ  )1394 /09/22یــا واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب
 3295495520در وجــه شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی
 -7مهلــت و محــل تحویــل پیشــنهادات :تــا ســاعت 14روز دوشــنبه مــورخ  1398/08/13بــه دبیرخانــه ایــن
شــرکت بــه نشــانی مذکــور
 -8زمــان و محــل گشــایش پیشــنهادات :ســاعت  11صبــح روز سهشــنبه مــورخ  1398/08/14در محــل
شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان
 -9هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان
آگهی فروش چهار قطعه زمین با کاربریهای
آموزشی و مسکونی
واقع در استان کرمان شهرستان سیرجان هماشهر و نجفشهر
(نوبت دوم)

ـان در نظــر دارد تعــداد چهــار قطعــه زمین
ـتان کرمـ
ـامی اسـ
ـاب اسـ
ـکن انقـ
ـاد مسـ
بنیـ

بــا کاربــری آموزشــی و مســکونی بــا ابعــاد مختلف واقع در شهرســتان ســیرجان (هماشــهر

و نجفشــهر) را بــه شــرح جــدول ذیــل از طریــق برگــزاری مزایــده و تجدیــد مزایــده کتبی
عمومــی به فــروش برســاند.
لــذا کلیــه متقاضیــان میتواننــد جهــت دریافت اســناد مزایــده و تجدیــد مزایده بــا مراجعه
حضــوری به بنیاد مســکن شهرســتان ســیرجان و یــا از طریــق درگاه اینترنتی بنیاد مســکن
انقــاب اســامی اســتان کرمــان بــه آدرسwww.kermanbonyadmaskan.ir :

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای عملیات بهسازی پارک الله (نوبت اول)
ـازی
ـات بهسـ
ـر :عملیـ
ـرح مختصـ
ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای ســبز ســیرجان در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه عمومــی خدمات(شـ
ـه) بــه شــماره  2098090549000013را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل
ـارک اللـ
پـ
برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایه پیشــنهاد مناقصهگران و بازگشــایی پاکتهــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویت
قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/07/22میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19:00روزشنبه تاریخ 1398/08/04
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزیکشنبه تاریخ 1398/08/19
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10:00روز چهارشنبه تاریخ 1398/08/22
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 42338102 -3 :
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 عملیات محوطهسازی پارک
حاشیه بلوار قائم (نوبت اول)

ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای ســبز ســیرجان در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر:
عملیــات محوطهســازی پــارک حاشــیه بلــوار قائــم) بــه شــماره  2098090549000012را از طریــق
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد
مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و 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.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/07/22میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1398/08/02
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزسهشنبه تاریخ 1398/08/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10:00روز یکشنبه تاریخ 1398/08/19
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصــه و ارایه
پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 42338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده (نوبت دوم) شماره /98/22ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «احــداث
ســاختمان ايســتگاه هواشناســي» مجتمــع خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي
بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ
اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه
همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز سهشــنبه مــــورخ
 98/07/30در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا دبیرخانه دفتــر مرکزی تهران
ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز يكشــنبه مــورخ 98/07/28
بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر
يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

اقــدام نماینــد و بــرای هماهنگــی و پرداخــت هزینه اســناد و بازدید از نقشـهها و موقعیت
قطعــات مذکــور و ســایر شــرایط مزایــده حداکثــر تــا ســاعت  11:30روز پنجشــنبه مــورخ
 1398/07/25به بنیاد مســکن انقالب اســامی شهرســتان ســیرجان واقع در ســیرجان-
بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی -جنــب دادگســتری مراجعــه نماینــد.
در ضمن متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر میتوانند با شــمار ه تلفن 42302002
بنیاد مســکن شهرســتان ســیرجان آقای مهندس احمدینژاد تماس حاصل نمایند.
شماره
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روابطعمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

شرکت پاریزپیشرو
صنعت توسعه(سهامی خاص)
شماره ثبت 3250

آگهی مزایده شماره /98/01م

شـرکت پاریزپیشـرو صنعـت توسـعه در نظـر دارد «یخسـاز  207قالبـی 414 -قالـب در 24
ساعت(سیسـتم فریونـی)» خـود را از طریـق برگزاری مزایده به فروش رسـاند .لـذا کلیه متقاضیان میتوانند
جهـت دریافـت اسـناد مزایـده بـه آدرس الکترونیکـی  www.parizpishro.irمراجعه و اسـناد مذکـور را از
قسـمت مناقصـه و مزایـده دانلـود نماینـد .مهلـت تحویـل پـاکات روز شـنبه مـورخ  98/08/11در محل دفتر
امور قراردادها واقع در سـیرجان -بلوار سـردارجنگل -روبهروی اداره صنعت ،معدن و تجارت -طبقه سـوم
میباشـد .ضمنـا بازدید در روزهای سهشـنبه مـورخ  98/07/30و چهارشـنبه مورخ  98/08/01از سـاعت 8
الـی  13بـرای متقاضیـان بالمانع میباشـد.

شرایط شرکت در مزایده:
 -1سپرده شرکت در مزایده 200/000/000 :ریال (دویست میلیون ریال)
 -2قیمت پایه 4/000/000/000 :ریال (چهار میلیارد ریال)
 -3شرکت در مزایده صرفا برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.
 این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار میباشد. مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکتها میباشد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارههای (034-42237141-4داخلی )222
و  034 - 41424382تماس حاصل نمایند.

شرکت پاریزپیشرو صنعتتوسعه

