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آگهی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای حســین زیدآبادینــژاد برابــر معرفینامــه شــماره -121
 1400/08/17شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان آبیــاری بــا ارائــه دو
بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  149ســیرجان مدعی
اســت کــه ســند مالکیــت  240ســهم مشــاع از  960ســهم ششــدانگ
پــاک  1603فرعــی از  6518اصلــی واقــع در بخــش  37کرمــان بــه نام
شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان آبیــاری ثبــت و ســند مالکیــت 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 هرکــس مدعــی انجــام
معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت 10
روز 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 1308 .م.الــف تاریــخ انتشــار1400/08/24 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
ســیرجان

@PasargadNews

دعوت به همکاری

مفقودی

کارت هوشمند کامیون کشنده دانگ فنگ
کاوه به شماره کارت  2859598و شماره پالک:
 754671ایران 22مدل  1393و شماره شاسی:
 NADG4DY39DH614705مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

فروش یا اجاره

کارگاهی به متراژ  2000متر واقع در ورودی هماشهر جنب
پمپ بنزین برای استفاده تجاری و خدماتی اجاره یا به
فروش میرسد (.حریم جاده  200متر ،سه نبش خیابان 20
متری و اطراف بازو آزاد)
از کارآفرینان جهت اشتغال زایی دعوت به میشود)
09138455663 -09138459133

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

به دو شاگرد جهت کار
کابینت سازی نیازمندیم.
09140456625
20

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

 %تخفیف

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

جـوشـکاری

خردهکاری ،نصب درب توری،
تعمیرات درب و پنجره

۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳

اتحاد

@PasargadNews

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای واگذاری امور مربوط

به پروژه تکمیل ساختمان زیست پزشک مرکز بهداشتی درمانی پاریز

آگهی فراخوان شناسایی شرکتهای دانشبنیان به شماره /1400/7ف (نوبت دوم)
فراخوانشناسایی

شرکتهای دانشبنیان دارای صالحیت بوميسازي سيستم  FMSدامپتراک

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) بــه عنــوان بزرگتريــن شــركت توليدكننــده مــواد
اوليــه فــوالد كشــور ،در نظــر دارد بــه منظــور ارتقــاء سيســتم مديريــت نــاوگان خــود و «بومیســازی
سیســتم ديــاگ آناليــن دامپتراكهــا ( »)FMSاقــدام بــه شناســایی شــرکتهای دانشبنيــان
توليــدي در زمینــه مذکــور نمایــد.
مدارك مورد نياز:
 )1اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع فراخوان)
 )2آگهــي تأســيس شــركت در روزنامــه رســمي بــا آگهــي آخريــن تغييــرات شــركت حــاوي معرفــي
صاحبــان امضاهــاي مجــاز
 )3مدارك شرکت دال بر دانش بنيان نوع توليدي و داراي خط توليد قطعات الكترونيكي
 )4سوابق کاری در زمینه تولید سیستمهای مشابه
 )5مدارك دال بر دارا بودن رزومه هوشمندسازي سيستم حمل و نقل و دياگ آنالين خودرو
 )6مدارك دال بر دارا بودن توان مالي مناسب
 )7مــدارك دال بــر برخــورداری از نيــروي انســاني متخصــص و ارائــه لیســت پرســنل تماموقت شــرکت
همــراه با مشــخصات كامــل (ســوابق تحصیلــی و کاری) و چارت ســازمانی
 )8مــدارك دال بــر دارا بــودن ســامانه هــاي نرمافــزاري موردنيــاز وب و اپليكيشــن و ســایر تجهیــزات
مــورد نیاز
 )9مــدارك دال بــر توانائــي پيادهســازي سيســتم  FMSبــر روي دامپتراكهــاي بــاز ،كاترپيــار،
كوماتســو و تركــس و بــا قابليتهــاي زيــر:
الــف) خوانــدن تمامــي اطالعــات سنســوري موجــود در تــراك شــامل ســطح ســوخت ،دمــاي آب،
ســطح روغــن و  ...و ارســال بــه ســرور
ب) دياگ و عيبيابي خودكار تراك و ارسال نتايج عيبيابي به صورت برخط به سرور
شــركتكنندگان در فراخــوان ميبايــد مــدارك فــوق را ممهــور بــه مهــر و امضــای صاحبــان امضــای
مجــاز شــرکت و بــه فراخــور برابــر بــا اصــل نمــوده و در پاكــت دربســته و مهــر و مــوم شــده قــرار
ـنبه
ـا روز یکشـ
ـر تـ
داده (روي پاكــت نــام شــركت ،شــماره و موضــوع فراخــوان قيــد شــود) و حداكثـ
ـورخ  1400/08/30بــه نشــاني دفتــر مركــزي شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر واقــع در تهران-
مـ
خيابــان دكتــر فاطمــي -روبــروي هتــل اللــه -ســاختمان نگيــن ،پــاك  – 273دبيرخانــه مركــزي و يا
بــه نشــاني دفتــر كميســيون معامــات شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر واقــع در ســیرجان كيلومتر
 50جــاده شــيراز ارســال نماينــد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  03441424126تماس حاصل فرمایید.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

ـیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلـهای واگــذاری امــور مربــوط بــه
ـکی سـ
ـوم پزشـ
ـکده علـ
دانشـ
پــروژه تکمیــل ســاختمان زیســت پزشــک مرکــز بهداشــتی درمانی پاریــز بــه شــماره 2000092962000024
را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام 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  1400/08/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روز سهشنبه تاریخ 1400/09/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:45روز یکشنبه تاریخ 1400/09/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز دوشنبه تاریخ 1400/09/15
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز شنبه مورخ 1400/09/06
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس :بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک -دانشکده علومپزشکی تلفن 42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021-41934 :دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای واگذاری امور مربوط به

پروژه احداث سازه پانسیون پزشکان در بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان
دانشــکده علومپزشــکی ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــهای واگــذاری امــور
مربــوط بــه پــروژه احــداث ســازه پانســیون پزشــکان در بیمارســتان امــام رضــا(ع) ســیرجان بــه شــماره
 2000092962000025را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل
برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهد 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  1400/08/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روز سهشنبه تاریخ 1400/09/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:45روز دوشنبه تاریخ 1400/09/15
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز سهشنبه تاریخ 1400/09/16
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز یکشنبه مورخ 1400/09/07
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس :بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک -دانشکده علومپزشکی تلفن42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

