6

دوشنبه  28مرداد  | 1398شماره 570
 17ذیالحجه  19 | 1440آگوست 2019

اطالعرسانی

@PasargadNews

@PasargadNews
پيامك300099004806 :

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آســیا شــید تابــان ســیرجان در تاریــخ  1397/12/01بــه شــماره
ثبــت  4582بــه شناســه ملــی  14008163358ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :فعالیــت در زمینــه تولیــد و فــروش بــرق و انــرژی و همچنیــن انرژیهــای نویــن
در چارچــوب ضوابــط و مقــررات جــاری کشــور ،طراحــی و ســاخت و نصــب و راهانــدازی تجهیــزات
برقــی و نیروگاههــای تولیــد بــرق ،ارایــه راهکارهــای مفیــد در خصــوص ارتقــاء ســطح بهــرهوری
و بهینهســازی و توســعه ظرفیتهــای تولیــد نیــرو ،تحقیــق و پیادهســازی طرحهــا در خصــوص
اســتفاده از انرژیهــای نــو ،فعالیــت در زمینــه انتقــال نیــرو ،مشــارکت بــا اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی و تامیــن منابــع مالــی از طریــق پیشفــروش انــرژی و همچنیــن بسترســازی مناســب در
خصــوص ســرمایهگذاری خارجــی ،ســرمایه گــذاری در بخــش احــداث نیــروگاه و تولیــد انــرژی ،تهیــه
و تامیــن مــواد اولیــه و تجهیــزات صنعتــی مــورد نیــاز صنایــع نیروگاهــی ،شــرکت در مناقصــات و
مزایــدات و نمایشــگاههای بینالمللــی ،اخــذ و اعطــای نمایندگــی از شــرکتهای داخلــی و خارجــی،
گشــایش اســناد اعتبــاری نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری کشــور ،اخــذ وام و تســهیالت
و ضمانتنامههــای بانکــی از بانکهــا و موسســات مالــی معتبــر داخلــی و خارجــی ،ثبــت ســفارش و
ترخیــص کاال از گمــرکات کشــور ،صــادرات و واردات کلیــه اقــام مجــاز بازرگانــی از داخــل و خــارج از
کشــور ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و هرگونــه فعالیــت مجــاز در چارچــوب
قوانیــن و مقــررات ســازمان منطقــه ویــژه ســیرجان و در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم

از مراجــع ذیصــاح .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 -منطقــه
ویــژه اقتصــادی -خیابــان نســیم -خیابــان ســعدی -پــاک  -0قطعــه -327طبقــه همکــف کدپســتی
7815350976
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریــال نقــدی منقســم بــه 1000
ســهم  10000ریالــی تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  10000000ریــال توســط
موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  292/555مــورخ  1397/11/23نــزد بانــک بانــک رفــاه
کارگــران شــعبه امــام بــا کــد  555پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــا هیئتمدیــره آقــای علــی معانــی بــه شــماره ملــی  1219968773و بــه ســمت رییــس
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای عبــاس بازمانــده پلوئــی بــه شــماره ملــی 3071822601
و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال آقــای
علــی بازمانــده پلــوی بــه شــماره ملــی  3179590025و بــه ســمت نایــب رئییــس هیئتمدیــره
بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیــل چک ،ســفته ،بــروات،
قراردادهــا عقــود اســامی بــا امضــای رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و همچنیــن کلیــه
نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده
شرکت رهنوردان پیشروکاوش شماره ثبت ۴۵۴۰
شناسه ملی۱۴۰۰۷۹۹۸۸۹۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده شرکت
رهنوردان پیشروکاوش شماره ثبت ۴۵۴۰شناسه ملی
۱۴۰۰۷۹۹۸۸۹۶

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران دعــوت بــه عمــل
میآیــد تــا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بهطــور
فوقالعــاده شــرکت رهنــوردان پیشــروکاوش در تاریــخ
 1398/06/07ســاعت  ۱۲ظهــر واقــع در بلــوار فاطمیــه
دفتــر مرکــزی شــرکت حضــور بهــم رســانند.
دستور کار جلسه:
 -۱انتخاب مدیران
 -۲انتخاب بازرسان
 -۳تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
 -۴انتخاب روزنامه

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران دعــوت بــه عمــل
میآیــد تــا درجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده
شــرکت رهنــوردان پیشــروکاوش در تاریــخ
 1398/06/07ســاعت  ۱۰صبــح واقــع در بلــوار
فاطمیــه دفتــر مرکــزی شــرکت حضــور بهم رســانند.
دستور کار جلسه:
 -۱کاهش تعداد مدیران اصالح ماده اساسنامه
 -۲افزایش سرمایه شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده شرکت
ساختمانی جدیت ثبت شده به شماره 235
شناسه ملی 10860510129

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بهطور
فوقالعاده شرکت ساختمانی جدیت ثبت شده به
شماره  235شناسه ملی 10860510129

از کلیــه ســهامداران دعــوت بــه عمــل میآید
کــه در جلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده کــه
در ســاعت  9صبــح مــورخ 1398/06/07
در محــل قانونــی شــرکت تشــکیل میگــردد،
حضــور بهــم رســانند.
دستورجلسه:
 -1نقل و انتقال سهام شرکت

هیئتمدیره

از کلیــه ســهامداران دعــوت بــه عمــل میآیــد کــه
در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بهطــور فوقالعــاده
کــه در ســاعت  10صبــح مــورخ  1398/06/07در
محــل قانونــی شــرکت تشــکیل میگــردد ،حضــور
بهــم رســانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه شرکت

اختیــارات مدیــر عامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم مهدیــه یعقوبیپــور بــه شــماره ملــی
 3060034151بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی خانــم زینــب نژادمنســاری بــه
شــماره ملــی  3070992706بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامه کثیراالنتشار پاسارگاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر
تجــاری ســیرجان ()568254

آگهــی تغییــرات شــرکت پیوندگســتر آیدیننــگار شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  4003و شناســه ملــی  14005657922بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ  - 1398/03/02نــام
شــرکت بــه «آرون پــارس آرکا» تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه
اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()568250

غدیر بیعت با امام زمان(عج)

کاروان شادی منتظران ظهور روز عید غدیر از
مهدیه به سمت پارک هادی ساعت 17

بـا هدیـه ویـژه کمک هزینـه سفـر کـربـال،
مشهـد ،جمکـران و جـوایز دیگـر

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحلهای
انجام خدمات و نگهداری سراهای دانشجویی(خوابگاههای پسران و دختران)
دانشگاه صنعتی سیرجان

ســازمان دانشــگاه صنعتــی ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ارزیابــی کیفــی
(فشــرده) خدمــات تنظیــف و نگهــداری ،تاسیســات ،حفاظــت ،تهیــه مــواد شــوینده و بهداشــتی
بــه شــماره  2098091262000004را 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 تدارکاتــی الکترونیکــی دولت(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  98/05/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز شنبه تاریخ 98/06/02
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  19روز سهشنبه تاریخ 98/06/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  12:00روز چهارشنبه تاریخ 98/06/13
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســنادمناقصه
و ارایــه پاکتهــای الــف:
آدرس :دانشگاه صنعتی سیرجان تلفن034 - 41522013 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021 - 41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها ،در ســایت ســامانه ()www.setadiran.ir
بخــش «ثبتنــام /پروفایــل تامینکننــده /مناقصهگــر» موجــود اســت.

هیئتمدیره

اصالحيه آگهي فراخوان شماره /98/9ف

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خريــد پهنــاي بانــد اختصاصــي
اينترنــت» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .هــدف از ايــن فراخــوان
شناســايي شــركتهاي صاحــب صالحيــت بــه منظــور دعــوت بــه مناقصــه ميباشــد.
مدارك مورد نياز جهت دعوت به مناقصه:
 -1اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع قرارداد)
 -2تصويــر آگهــي تاســيس در روزنامــه رســمي بــا آگهــي آخريــن تغييــرات شــركت حـــــاوي معرفــي صاحبــان
امضاهــاي مجــاز
 -3گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر اعتبـار اساسنامه و موجوديت شركت
 -4مدارك مثبته ثبتنام اينترنتي مربوط به موديان ماليات بر ارزش افزوده
 -5مجوز  FCPو یا  ServCoاز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حتما «برابر اصل»
 -6گواهــي ثبــت دفتــر نمایندگــی فــروش و ارایــه خدمــات پشــتیبانی مســتقر در ســیرجان (قــرارداد نمایندگــی به
همــراه آدرس ،تلفــن ،قــرارداد اجــاره و یــا ســند ملکــی دفتــر نمایندگی و گذشــت حداقل دو ســال از تاســیس دفتر)
 -7حداقــل ســه نفــر نیــروی فنــی مســتقر در ســیرجان (لیســت بیمــه ســه مــاه اخیــر پرســنل فنــی بــه همــراه
مــدارک فنــی و رزومــه تخصصــی ،مشــخصات فــردی ،کپــی آخریــن مــدرک تحصیلــی و ســمت فــرد بــه همــراه
چــارت ســازمانی)
 -8رونوشــت برابــر بــا اصــل قراردادهــای فــروش اینترنــت بــاالی  20مگابیــت بــر ثانیه در شهرســتان ســیرجان و در
صــورت وجــود قراردادهــاي منعقــده بــا شــرکتهای منطقــه گلگهــر (موضــوع قــرارداد ،مبلــغ قــرارداد ،نــام ،آدرس
و شــماره تلفــن کارفرمــا ارســال گردد)
 -9شــبکه دسترســی در ســطح شهرســتان ســیرجان و منطقــه ویــژه اقتصــادی (مختصــات و آدرس دقیــق پــاپ
ســایتها و محــدوده پوشــشدهی)
 -10عضویت در  RIPE NCCو ارایه مستندات الزم در این خصوص
 -11گواهــي حســن ســابقه از قراردادهــای فعلــی و قبلــی (رضایتنامــه از قراردادهــای بــاالی  20مگابیــت بــر ثانیــه
در  2ســال اخیــر)
 كليه مدارك و اسنادي كه به صورت كپي ارسال مي شوند بايستي برابر اصل شده باشند. شــرايط و مــدارك ذكــر شــده فــوق حداقــل شــرايط الزم جهــت شــركت در مناقصــه ميباشــد و شــركتكنندگاندر فراخــوان كليــه مــدارك و مســتندات فــوق را تكميــل و در پاكــت در بســته و مهــر مــوم شــده بــه نشــاني دفتــر
مركــزي شــركت واقــع در تهــران– خيابــان دكتــر فاطمــي -روبـهروي هتــل اللــه – ســاختمان نگيــن ،پــاك 273
– دبيرخانــه مركــزي و يــا بــه نشــاني ســيرجان :كيلومتــر  50جــاده شــيراز– مجتمــع معدنــي و صنعتــي گلگهر–
دفتــر كميســيون معامــات و حداكثــر تــا تاريــخ  1398/05/30ارســال گردد.
 روي پاكت ارسالي بايستي قيد گردد «مربوط به فراخوان شماره /98/9ف» جهــت كســب اطالعــات بيشــتر و هرگونــه ســوال در ايــن زمينــه ميتوانيــد بــا شــماره  034-41423328و يــاهمــراه  09133475779آقــاي مهنــدس آقابابايــي تمــاس حاصــل نمایيــد.
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آگهی فراخوان برگزاری انتخابات
اتحادیه صنف قنادان و فالوده و بستنی

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه اعضــای محتــرم اتحادیــه صنــف قنــادان و فالــوده و بســتنی ســیرجان
میرســاند انتخابــات هیئتمدیــره صنــف مذکــور بــرای انتخــاب  5نفــر عضــو اصلــی ،دو نفــر عضــو
علیالبــدل و یــک نفــر بــازرس اصلــی و یــک نفــر بــازرس علیالبــدل عصــر روز چهارشــنبه مــورخ
 1398/06/06راس ســاعت  17در محــل ســیرجان -ابتــدای بلــوار قاآنــی -ســالن اجتماعــات اتاق
اصنــاف برگــزار میگــردد .لــذا از کلیــه اعضــای اتحادیــه صنــف مربوطه(صاحــب پروانه) درخواســت
میشــود الزامــا بــا بــه همــراه داشــتن اصــل پروانه کســب معتبــر (دارای شناســه صنفی معتبــر) در
محــل برگــزاری انتخابــات حضــور بهم رســانند.

ضمنا دادن وکالت برای رای ممنوع است.
اسامی کاندیداهای هیئتمدیره(به ترتیب حروف الفبا):
احمــد آقابیگیپــور ،قاســم آقابیگیپــور ،علی اســامی ،محمــود توکلـیزاده ،محمــد خواجویی،
الهــام زابلــی ،لیلــی ســلیمیپور ،مهــدی شــول ،محمدرضــا ضیغمــی ،روحاهلل فریدونــی،
حمیدرضــا محمودآبــادی ،رضــا محمودآبــادی ،مهــری مؤیدمحســنی
اسامی کاندیداهای بازرس(به ترتیب حروف الفبا):
امیرعلی خواجویی ،رسول کوششی ،معین محمودآبادی

هیئت اجرایی انتخابات اتحادیههای صنفی سیرجان

آگهي استعالم عمومي شماره /98/5س

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «انجــام خدمــات
راديولــوژي و ســونوگرافي پرســنل خــود را طبــق نظــر پزشــك طــب كار» از طريــق
برگــزاري اســتعالم عمومــي بــه پزشــك واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد اســتعالم بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه
و اســناد مذکــور را بــه همــراه دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي و فــرم پرسشــنامه ارزيابــي
تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت
تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز چهارشــنبه مــــورخ  98/06/06در محــــل دفتر كميسيون
معـــامالت مجتمــع ميباشــد.
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