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پيامك300099004806 :
تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آریــا راســا گســتر فرتــاک در
تاریــخ  1400/02/06بــه شــماره ثبــت  5202بــه شناســه ملــی
 14009976765ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امــور طراحــی ،معمــاری ،دکوراســیون
داخلــی و نمــا ،انــواع خدمــات محیطــی و پروژههــای شهرســازی و
زیباســازی اماکــن عمومــی و شهرســازی طراحــی ،محاســبه ،مشــاوره،
نظــارت و اجــرای پروژههــای مختلــف عمرانــی در زمینههــای ســاختمانی،
راهســازی ،پلســازی ،ســازهها و بناهــای آبــی ،مشــاوره شهرســازی
و طراحــی شــهری ،پیادهروهــا ،خیابانهــا ،پارکهــا و بلوارهــا ،ســاخت
و اجــرا و در مــواردی طراحــی و محاســبه انــواع پلهــای بتنــی و فلــزی
بــا دهانههــا و ابعــاد و شــکلهای متفــاوت نظیــر پلهــای داخــل شــهری
و روگذرهــا ،پلهــای خــارج شــهری و جادههــا .طراحــی ،محاســبه و
ســاخت خطــوط انتقــال آب اعــم از انــواع کانالهــای تحــت فشــار و یــا
کانالهــای بــا ســطح آزاد -کلیــه امــور اســتخراج ،اکتشــاف ،بهرهبــرداری
و پیمانــکاری کلیــه معــادن غیــر از نفــت و گاز و پتروشــیمی -کلیــه امــور
نقشهکشــی و نقشــهبرداری -انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه تاسیســات
حرارتــی و برودتــی -نصــب و تعمیــرات موتورخانه-کلیــه امــور تاسیســاتی
و لولهکشــی فلــزی ،پلیمــری -نصــب و تعمیــرات انــواع پمپهــای
خانگــی و صنعتــی -راهانــدازی و نصــب کلیــه تجهیــزات واحدهــای
تولیــدی و خدماتــی -کلیــه امــور مربــوط بــه تعمیــرات و نگهــداری ابنیــه،
ماشــینآالت و تجهیــزات صنعتــی و تاسیســاتی -تولیــد انــواع مصالــح
ســاختمانی و راهســازی و عمرانــی -شــرکت در نمایشــگاههای بینالمللــی
تخصصــی و غیــر تخصصــی داخــل و خــارج کشــور -شــرکت در مناقصــات
و مزایــدات -دریافــت و کســب تســهیالت ،اعتبــار از طریــق وام یــا

مشــارکت مدنــی بــا بانکهــا و ســایر ســازمانهای تامینکننــده منابــع
مالــی (داخلــی و خارجــی) -انجــام کلیــه امــور عملیــات بازرگانــی شــامل
خریــد ،فــروش ،صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز -فعالیــت نظــام
مهندســی و طراحــی پروژههــای و سدســازی و امثــال آن -عملیــات
بارگیــری و تخلیــه و یــا ترخیــص کاال -امــور مربــوط بــه محیطزیســت و
فعالیتهــای زیس ـتمحیطی -عملیــات ســاخت در امــور عمرانــی از قبیــل
احــداث ســاختمان و راه و یــا شــبکههای آبرســانی -ارائــه خدمــات راجــع
بــه آبرســانی و گازرســانی و یــا برقرســانی -تصــدی بــه مراکــز معاینــه
فنــی در خصــوص خــودرو و موتورســیکلت -تولیــد و ارائــه رایانـه ،تولیــد
و ارائــه دســتگاههای جانبــی ،تولیــد و پشــتیبانی نرمافزارهــای ســفارش
مشــتری ،ارائــه و پشــتیبانی بســتههای نرمافــزاری و  CDاطالعاتــی
تولیــد داخــل ،خدمــات شــبکههای اطالعرســانی -ارائــه خدمــات وابســته
بــه حمــل و نقــل ریلــی ســرویسهای فنــی تعمیــر و نگهــداری خطــوط و
شــبکه ریلــی -تصــدی بــه هرگونــه فعالیــت ورزشــی و تأســیس باشــگاه
ورزشــی و برگــزاری دورههــای آموزشــی تربیــت مربــی -خریــد فــروش
امــوال منقــول از جملــه خــودرو و موتورســیکلت و ســایر مــوارد– انجــام
کلیــه فعالیتهــای خدماتــی و نظافتــی -فعالیــت بازاریابــی غیــر هرمــی و
غیــر شــبکهای.
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی،
شــهر ســیرجان ،محلــه خیابــان ولیعصــر ،بلــوار شــهید شــیرودی ،کوچــه
(دارالقــرآن) ،پــاک  ،100طبقــه همکــف کــد پســتی 7815943177
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10,000,000ریــال
نقــدی منقســم بــه  100ســهم  100000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید و نصب یک دستگاه اویل
هیتر(روغنگرمکن) هشتصد هزار کیلوکالری سال ( 1400نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد و نصـب یک
دسـتگاه اویـل هیتر(روغنگرمکـن) هشـتصد هـزار کیلوکالـری بـا شـبکه و اتصـاالت مربوطه سـال
 )1400بـه شـماره  2000090467000001را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نماید .کلیه
مراحـل برگـزاری تجدیـد مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از
طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ 1400/02/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز دوشنبه مورخ 1400/03/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز سهشنبه مورخ 1400/03/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325000 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

نــام عــادی مبلــغ  4500000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی
شــماره  17/20/1480مــورخ  1400/01/29نــزد بانــک پســت بانــک
شــعبه مرکــزی ســیرجان بــا کــد  2463پرداخــت گردیــده اســت و الباقــی
در تعهــد صاحبــان ســهام میباشــد.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای حســین نجفآبادیپــور بــه شــماره ملــی
 3060226776و بــه ســمت رئیــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
آقــای محمــد اســدی بــه شــماره ملــی  3060229201و بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئتمدیــره
بــه مــدت  2ســال خانــم زهــرا اســدی زیدآبــادی بــه شــماره ملــی
 3060235449و بــه ســمت نایبرئیــس هیئتمدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای مهــدی یاراحمــدی بــه شــماره ملــی  3071909780و بــه
ســمت عضــو اصلــی هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا:
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته،
بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و
اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای نیمــا قاســمینژاد
بــه شــماره ملــی  3060213372بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت
 1ســال آقــای حســین عزتآبــادی بــه شــماره ملــی  3060222843بــه
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال
روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن
گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()1129670

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم زهــرا جهانشــاهی وکیــل حســین فیــروزی قهســتانی بــا ارائــه دو بــرگ
استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی شــماره  224ســیرجان مدعی اســت که
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  437اصلــی واقــع در بخــش  38کرمــان بــه
نــام آقــای حســین فیــروزی قهســتانی ثبــت و ســند مالکیــت صادر و تســلیم
گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور
تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطالع
مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه 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 واخواهی ســند مالکیــت المثنی
بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 1014 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/02/13 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای

تامین برق سایت سگهای بالصاحب (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات (شـرح مختصـر :تامین برق سـایت
سـگهای بالصاحـب) به شـماره آگهـی  2000005674000011را از طریق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه
پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت
قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه
محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/06میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00مـورخ
1400/02/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  18:00مورخ 1400/02/29
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00مورخ 1400/02/30
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

«آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار  PCپروژه ساختمان

«آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار  EPCپروژههای

جهانفوالد سیرجان»

مجتمع جهانفوالد سیرجان»

الکر شاور کارخانه فوالد آلیاژی بردسیر مجتمع

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد «احــداث ســاختمان الکــر شــاور کارخانــه
فــوالد آلیــاژی بردســیر» خوداقــدام نمایــد؛ لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد صالحیــت کــه دارای

حداقــل  2کار مشــابه در زمینــه موضــوع آگهــی مناقصــه میباشــند دعــوت بهعمــل مــیآورد تــا

ظــرف مــدت حداکثــر  10روز از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی ،اعــام آمادگــی خــود را بــه همــراه اســناد و
مــدارک ذیــل بــه آدرس ایمیــل  Mozhganbaghery@yahoo.comارســال نماینــد.

کارفرمــا بــر اســاس جــدول امتیازبنــدی ذیــل و برمبنــای مــدارک دریافتــی؛ شــرکتها را ارزیابــی
خواهــد نمــود.

دارای دو کار مشابه

بومی استان

با جهان فوالد طی

20%

20%

 2سال گذشته

رزومه شرکت & سابقه کار
(حداقل  2پروژه مرتبط)

30%

توان نیروی انسانی و
ماشینآالت و مالی

20%

گواهی صالحیت ایمنی/
پیمانکاری

5%

حسن انجام کار

(رضایت کارفرمایان قبلی)

5%

اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصــه( اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره تمــاس تلفــن
ثابــت و همــراه الزامــی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی( .شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت ،گواهــی
آخریــن تغییــرات در خصــوص اعضــای هئیتمدیــره /مدیرعامــل و صاحبــان امضــای مجــاز و )....
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه.
(قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع مناقصه باشــد)
 -4مــدارک و مســتندات تــوان مالــی و لیســت ماشــینآالت و تجهیــزات در اختیــار بــا اســناد و مــدارک
مثبته .
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
 -6ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی و گواهینامه صالحیت پیمانکاری
شرایط:
 -1محــل اجــرا؛ کارخانــه فــوالد آلیــاژی جهانفــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان بردســیر ،جــاده نــگار،
جنــب کارخانــه فــوالد ایرانیــان
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 -4جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ( 09102120792ســرکار خانــم باقــری) تمــاس حاصــل
نماییــد( .پاســخگویی در ســاعات اداری)
شماره تلفن شرکت کانی مس84335000 :
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد بازرگانی شرکت کانی مس (مدیریت طرح پروژههای مجتمع جهانفوالد سیرجان)

انبار و ورکشاپ کارخانه فوالد آلیاژی بردسیر

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد «نســبت بــه طراحــی ،تامیــن ،نصــب
و اجــرای( )EPCانبــار و ورکشــاپ کارخانــه فــوالد آلیــاژی بردســیر» خــود اقــدام نمایــد؛ لــذا
از کلیــه شــرکتهای واجــد صالحیــت کــه دارای حداقــل  2کار مشــابه بهصــورت ( EPCکلیــد
در دســت) و ســابقه کار مشــترک بــا مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان و منطقــه گلگهــر در زمینــه
موضــوع آگهــی مناقصــه میباشــند دعــوت بهعمــل مــیآورد تــا ظــرف مــدت حداکثــر  10روز از
تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی ،اعــام آمادگــی خــود را بــه همــراه اســناد و مــدارک ذیــل بــه آدرس ایمیــل
 Mozhganbaghery@yahoo.comارســال نماینــد.
کارفرمــا براســاس جــدول امتیازبنــدی ذیــل و برمبنــای مــدارک دریافتــی؛ شــرکتها را ارزیابــی
خواهــد نمــود.
بومی استان

%17

دارای دو کار مشابه با جهان

رزومه شرکت & سابقه کار

توان نیروی انسانی و

گواهی صالحیت ایمنی/

%18

%35

%20

%5

فوالد طی  2سال گذشته

( حداقل  2پروژه مرتبط)

ماشین آالت و مالی

پیمانکاری

حسن انجام کار

( رضایت کارفرمایان

قبلی )

%5

اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصه(اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره تمــاس تلفــن
ثابــت و همــراه الزامــی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی ( .شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت ،گواهــی
آخریــن تغییــرات در خصــوص اعضــای هئیتمدیــره /مدیرعامــل و صاحبــان امضــای مجــاز و )....
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه.
(قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع مناقصه باشــد)
 -4مــدارک و مســتندات تــوان مالــی و لیســت ماشــینآالت و تجهیــزات در اختیــار بــا اســناد و مــدارک
مثبته .
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
 -6ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی و گواهینامه صالحیت پیمانکاری
شرایط:
 -1محــل اجــرا؛ کارخانــه فــوالد آلیــاژی جهانفــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان بردســیر ،جــاده نــگار،
جنــب کارخانــه فــوالد ایرانیــان
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 -4جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ( 09102120792ســرکار خانــم باقــری) تمــاس حاصــل
نماییــد( .پاســخگویی در ســاعات اداری)
شماره تلفن شرکت کانی مس84335000 :
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد بازرگانی شرکت کانی مس (مدیریت طرح پروژههای مجتمع جهانفوالد سیرجان)

