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ضایــعـات
و آهـنآلـات

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09133456403

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

09383163972-09382101959

امـالک امیـرکبیـر

20

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

قیمت 350 :میلیون

صاحبالزمان دفتر پیشخوان نوین ارتباط 4 2 2 3 5 0 9 9

 %تخفیف

بدون تعطیلی

سیرجان-بندرعباس(الین برگشت)
(پوزهخون) به فروش میرسد.

میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد

09133791899
09396176997

حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب

09307931956

صـدور و تـحویل دو روزه

دسته دوم و ضایعات در محل

محبوبترین اتوبار

به فروش میرسد

فقط در کمتر از  5دقیقه میتوانید در این دفتر ،ثبتنام کارت ملی
هوشمند و تعویض شناسنامه خود را انجام دهید

آهـنآلـات

 09135028220جعفری

شبانه روزی

ضایعات و آهن دست دوم و غیره
شما را با بهترین قیمت
خریداریم 09132797295

راحتی (درحد نو)

قابل توجه همشهریان گرامی خدمات ثبت احوال

خرید و فروش

اجرای رومالین رنگ

با تخفیف ویژه

0 9 1 31 79 5 0 75

09132476144
09133470520

09132456684

و کاغذدیـواری

یک واحد آپارتمان کوچک واقع در خیابان
شریعتی اجاره داده میشود

یک دست مبل

یک مغازه و سوییت به متراژ  80متر
دارای آب برق و سرویس بهداشتی و
جای خواب به همراه یک هکتار زمین
پشت مغازه مناسب برای کارواش
(بر اتوبان) واقع در کیلومتر  60جاده

از دو نفر خانم و یک نفر آقا با حقوق و
مزایای عالی جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود.
09353903370 -09210984584
09137313135

 400قصب زمین با مجوز مناسب برای خانه باغچه و هر فعالیت ارای مجوز آب و برق بر
جاده پاریز روبروی دهسراج توافقی
زمین  11قصب تجاری با موقعیت عالی بر خیابان شریعتی  6میلیارد
منزل  20قصب درب حیاط دارای سه واحد مسکونی سه راهی کرمان  4/5میلیارد
یا معاوضه با ملک تجاری گرانتر

با بیمه معتبر
باالی  15سال

منزل  2نبش دارای  110متر ساختمان نیمه ساز  256متر زمین سند آب برق
جنی مهمانسرای جهاد  1/200میلیارد
محمود سلطانی

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم

 500قصب زمین با  3000متر ساختمان با کلیه امتیازات اول جاده راه آهن با
موقعیت ویژه برای انجام هر کاری  %20زیر قیمت کارشناسی
منزل نیمه ساز  12قصب بر خیابان درب ساختمان فاز  120-1هکتاری روبروی شهرک ثاراهلل

خانه باغچه با  100متر ساختمان نوساز دارای امتیاز آب و برق محدوده قطاربنه
بعد از شهرک موتور دوم  90میلیون

نسخه اول سند قطعی منقول شماره 88/2/1-9849
ثبت شده در دفترخانه شماره  78سیرجان مربوط
به یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا مدل 1382
به شماره نظامی711-65 :د82ایران و شماره موتور
 00616850مفقود شده از درجه اعتبار ساقط میباشد.

به یک نفر فروشنده خانم ترجیحا با سابقه کاری به
صورت دو شیفت برای کار در کاالی خواب
در محیاشهر نیازمندیم
09132795675

آگهــی تغییــرات شــرکت شــایان عمــران پارســیان شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  2306و شناســه ملــی  10860551341بــه اســتناد
صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1399/03/18تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد:
 - 1آقــای مهــدی کریمــی گوغــری شــماره ملــی  3071431554بــه ســمت
مدیــر عامــل و عضــو هیئتمدیــره  -آقــای علــی کریمــی گوغــری شــماره ملــی

آپارتمان  100متر طبقه سوم موقعیت  2نبش از واحدهای شاهد  650میلیون
آپارتمان  90متر طبقه سوم با موقعیت بسیار عالی دو طرف نور مسکن مهر ویژه
گلگهر  560میلیون

باغ  500قصب با آب قنات درختان بزرگ مجوز حصار پروانه قصبی 3/5

باغ  70قصب با حصار پروانه درختان بزرگ دهسراج

09917665969

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
افتخاری
09923963619 - 09132799667 -09217593889 - 42205360

به یک نفر جهت کار در مغازه مرغ و ماهی
نیازمندیم
۰۹۱۳۸۲۶۴۶۱۵
با کادر

ی مجرب

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری صنعتی و غیره

سلطانی

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار

 09139473880 - 42252330 - 09136473880سلطانی(قدیم)
تاســیس شــرکت ســهامی خــاص حدیــد پویــا توســن ســمنگان در
تاریــخ  1399/05/23بــه شــماره ثبــت  4966بــه شناســه ملــی
 14009360260ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :ایجــاد کارخانجــات آهــن و فوالدســازی
واحدهــای مربوطــه در راســتای پیشــبرد و گســترش معــادن و
صنایــع معدنــی انجــام عملیــات فوالدســازی بــا روشهــای مختلــف
ذوب و ریختهگــری و نــورد فلــزات آهنــی و تولیــد انــواع مقاطــع
هندســی اســتاندارد احــداث واحدهــای مربوطــه و صنایع وابســته
جنبــی و پاییــن دســتی در راســتای توســعه هرچــه بیشــتر و بهینــه
صنعــت فــوالد ایجــاد مراکــز بــه منظــور انجــام تحقیقــات علمــی و
عملــی صنعــت فــوالد انجــام کلیــه فعالیتهــای مجــاز بازرگانــی
اعــم از خریــد و فــروش کاالهــای تجــاری فنــی مدیریتــی وارداتــی
و صادراتــی قطعــات تجهیــزات محصــوالت و مــواد و مصالــح مربــوط
بــه معــدن و صیــاع معدنــی و همچنیــن هرگونــه عملیــات مجــازی
کــه بــه نحــوی بــا اهــداف فــوق مرتبــط باشــد حقالعمـلکاری ســایر
مبــادالت تجــاری از هــر قبیــل مشــارکت و ســرمایهگذاری در
ســایر شــرکتها بانکهــا و موسســات مرتبــط از طریــق خریــد و
بــا تعهــد ســهام طراحــی و تجهیــز و اکتشــاف و اســتخراج از معــادن
و ســایر فعالیتهــای مرتبــط پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از قبیــل
عملیــات پیمانــکاری ســاختمانی و راهســازی احــداث تاسیســات و
راهانــدازی کارخانجــات و صنایــع فــرآوری معدنــی انجــام هــر نــوع
عملیــات پیمانــکاری مشــتمل بــر مشــاوره پیمــان مدیریــت ارائــه
خدمــات مهندســی در داخــل و خــارج از کشــور مرتبــط بــه معــادن
و صنایــع معدنــی باشــد انجــام کلیــه امــور معامالتــی و مبــادرت بــه
ســایر امــور عملیاتــی کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در
چهــار چــوب قوانیــن جــاری کشــور بــرای تحقــق اهــداف شــرکت
الزم و یــا مفیــد بــوده یــا در جهــت اجــرای موضــوع فعالیت شــرکت
ضرورتــی داشــته باشــد -اکتشــاف  ،مهندســی و تکنولــوژی،
طراحــی و احــداث و بهرهبــرداری از معــادن و صنایــع معدنــی
وابســته پاییــن دســتی جنبــی و تکمیلــی و همچنیــن صنایــع تولید
فــوالد و نــورد و مقاطــع ســاختمانی و صنعتــی و آلیــاژی در صــورت
لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش

مرکــزی ،شــهر ســیرجان ،محلــه مکیآبــاد ،کوچــه ((صادقــی))،
بلــوار آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،پــاک  ،55طبقــه همکــف
کــد پســتی  7817938489ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  500,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه 100
ســهم  5000000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلغ
 175000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکی شــماره
 033048مــورخ  1399/05/01نــزد بانــک ملــت شــعبه آیتالــه
غفــاری بــا کــد  46284پرداخــت گردیــده اســت و الباقــی در تعهد
صاحبــان ســهام میباشــد.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای حســین افتخــاری بــه شــماره ملــی
 1273166043و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال آقــای
محســن افتخــاری بــه شــماره ملــی  1280278064و بــه ســمت
نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای عمــاد رجائــی
بــه شــماره ملــی  1292313315و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره
بــه مــدت  2ســال آقــای مهــدی مکیآبــادی بــا شــماره ملــی
 3071458134بــه نمایندگــی از انجمــن حمایــت از زندانیــان
ســیرجان بــه شناســه ملــی  14004108767و بــه ســمت رییــس
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق
و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیــل چک ،ســفته ،بــروات،
قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و
اداری بــا امضــای مدیرعامــل و احــدی از اعضــای هیئتمدیــره
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای مســعود
اســدی بــه شــماره ملــی  3071107633بــه ســمت بــازرس
اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای علــی بیگلــری بــه شــماره
ملــی  3071947046بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت
یــک ســال مالــی
روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت
تعییــن گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه
فعالیــت نمیباشــد.
توضیــح اینکــه شــماره صحیــح گواهــی بانــک  46284مــورخ
 99/05/01مــی باشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()950086

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص مهرســا ایمــن صنعــت ایرانیــان در
تاریــخ  1399/05/13بــه شــماره ثبــت  4951بــه شناســه ملــی
 14009337341ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :ارائــه کلیــه فعالیتهــای تجــاری و خدمــات بازرگانی
خریــد و فــروش و تولیــد و توزیــع انــواع کفــش کار ،کفشهــای
ایمنــی کار و انــواع مختلــف کفشهــای ایمنــی صنعتــی و صادراتــی،
دســتکش کلیــه فعالیتهــای تجــاری و خدمــات بازرگانی خریــد و فروش
و تولیــد و توزیــع و خدمــات پــس از فــروش انــواع کلیــه کاالهــای مجاز
بازرگانــی اعــم از انــواع ماســک تنفســی و فیلتـردار در حــوزه صنعتــی
و پزشــکی و تولیــد لباسهــای حفاظتــی گان و کاله آکاردئونــی ،کاور
کفــش در حــوزه پزشــکی ،لباسهــای ایمنــی کلیــه تجهیــزات مرتبــط
بــه ( )HSEEکارگاههــای صنعتــی و واردات لــوازم و منســوجات
آتشنشــانی و اطفــاء حریــق ،تامیــن نردبــان و تجهیــزات هیدرولیکــی
آتشنشانی،گشــایش اعتبــارات و الســی بــرای شــرکت نــزد بانکهــا،
ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی ،اخــذ و اعطــای نمایندگی شــرکتهای
معتبــر داخلــی و خارجــی ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی
و حقوقــی ،ایجــاد شــعب و نمایندگــی در داخــل و خــارج کشــور ،اخــذ
وام و اعتبــارات بانکــی بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای
داخلــی و خارجــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات ،پیمانهــا و مزایــدات
دولتــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و بینالمللــی ،برگــزاری و شــرکت
در کلیــه همایشهــا و ســمینارها و کنفرانسهــای مختلــف داخلــی
و خارجــی -ارائــه خدمــات مشــاورهای در زمینــه فعالیــت شــرکت در

صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،محلــه ابــن ســینا ،بلــوار ولیعصــر ،کوچــه ولیعصــر ،23
پــاک  ،0طبقــه همکــف کــد پســتی 7819614948
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 10000000
ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  100000ریالــی تعــداد 100
ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  3500000ریــال توســط موسســین طــی
گواهــی بانکــی شــماره  6312/4251مــورخ  1399/04/25نــزد
بانــک صــادرات ایــران شــعبه شــهدای ســیرجان بــا کــد 1903612
پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام میباشــد.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای ناصــر صالحیفــرد بــه شــماره ملــی
 3070112544و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
آقــای محمدرضــا زیدآبادینــژاد بــه شــماره ملــی  3070122132و
بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم مریــم محمودی
بــه شــماره ملــی  3071109369و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2
ســال و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور شــرکت
از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن
کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای ثابــت رییــس هیئتمدیــره
آقــای ناصــر صالحیفــرد همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم
مهدیهســادات محمــودی بــه شــماره ملــی  3071138539بــه ســمت
بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم نجمــه محمــودی
بــه شــماره ملــی  3071796129بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت
یــک ســال مالــی
روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت
تعییــن گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه
فعالیــت نمیباشــد.
شــماره صحیــح گواهــی بانکــی 1399/4/25 - 3612/4251
میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیر تجــاری ســیرجان ()936459

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام کوشــان حدیــد ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  4344و شناســه ملــی  14007238725بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فوقالعــاده مــورخ  1399/03/19تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد:
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب
گردیدنــد:
احمدعلــی آببــر شــماره ملــی  2992031331علــی ســعید شــماره ملــی
 2992842508زهــرا محمــودی شــماره ملــی 2281845443ســجاد ســنجریپور
شــماره ملــی  2980297925بهنــود آقــا بــراری شــماره ملــی 0064636313
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســیرجان ()950076
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تخفیف

به یک نفر شنوایی سنج نوزادان
نیازمندیم
(با سابقه  3سال مرتبط با کار)

09131452379 -42256093

رستـوران ژیـنو

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از
کلیه عالقهمندان در ردههای شغلی
ذیل( به همراه بیمه و شرایط اداره کار)
دعوت به عمل میآورد:
-1مهماندار :آقا،خانم

-2فستفودکار(آشپز فرنگی):آقا ،خانم
 -3خدمه آشپزخانه :آقا ،خانم

آدرس :بلوار مالک اشتر  ،نبش خیابان
مفتح ،رستوران ژینو

شماره تماس09133451767 :
ساعات تماس 10:صبح الی  22شب

 3131465425بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره  -خانــم فاطمــه کریمــی
گوغــری شــماره ملــی  3060195625بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره
 -2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت و ســایر نامههــای
اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()936252

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

 09136342007 42252330سلطانی(قدیم)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید دو دستگاه خودروی حمل متوفی با
تجهیزات کامل (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید دو دستگاه خودروی
حمل متوفی با تجهیزات کامل ) به شـماره  2099005674000049را از طریق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرسwww. :
 setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی ،مراحـل ثبتنام در
سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/27میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریـخ 1399/06/05
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/06/15
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  20:00روز یکشنبه تاریخ 1399/06/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه 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

