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تاســیس شــرکت ســهامی خــاص مجتمــع تولیــدی بازرگانــی بســپار رنگدانــه
ســیرجان درتاریــخ  1399/03/06بــه شــماره ثبــت  4893بــه شناســه ملــی
 14009166040ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه
شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :خریــد و فــروش و واردات و صــادرات و تولیــد کلیــه کاالهــای
مجــاز بازرگانــی اعــم از کامپاندهــای مــواد پلیمــری ،گرانــول ،رنــگ مســتربچ و
دیســپرس و پــودر پــری دیســپرس مشــکی و رنگــی پایههــای پلیمــری ،پــودر SSP
و پــودر پیــش اختــاط دوده کربــن و پالســتیک و نســاجی الیــاف و نــخ و کاالهــای
مشــابه بــه صــورت صنعتــی و بهداشــتی و نانــو در کارخانــه تولیــدی و بازرگانــی
و همچنیــن تکمیــل صنایــع تابعــه مربــوط بــه محصــوالت ایــن رشــته و تولیــدی و
بازرگانــی ماشــینآالت خــط تولیــد مــواد اولیــه و محصــوالت تولیــدی مرتبـط ،تحقیــق
و توســعه ،خدمــات مهندســی ،فعالیــت آزمایشــگاهی و ایجــاد آزمایشــگاههای الزم
و تعلیــم نیروهــای متخصــص بــه منظــور بهبــود توســعه صنایــع شــیمیائی ،ســلولزی،
پلیمــری و نســاجی و دادن خدمــات ســایر شــرکتها و ارگانهــا کــه بــه اینگونــه
خدمــات نیــاز دارنــد و نیــز انعقــاد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در داخل
و خــارج و اخــذ و اعطــای نمایندگــی در داخــل و خــارج و اخــذ وام از کلیــه بانکهــا و
موسســات مالــی و اعتبــاری کشــور و ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی و بینالمللــی و
گشــایش اعتبــارت و الســی نــزد بانکهــا 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 منطقــه ویــژه اقتصــادی ،خیابــان پاســتور ،کوچــه (رنگدانــه)،
پــاک  ،0پتروبسپارســیرجان ،کــد پســتی  7815350764ســرمایه شــخصیت

حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریــال نقــدی منقســم بــه 100
ســهم  100000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 3500000
ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  99/0297/022مــورخ
 1399/02/28نــزد بانــک آینــده شــعبه گانــدی بیمــه رازی بــا کــد  0297پرداخت
گردیــده اســت و الباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام میباشــد.
اعضــای هیئتمدیــره آقــای ســیدامیررضا حســینی بــه شــماره ملــی
 0011741740و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای
بیــژن شایســته بــه شــماره ملــی  0451169530و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره
بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال آقــای بابــک شایســته با
شــماره ملــی  0452813514بــه نمایندگــی از رنگدانــه ســیرجان بــه شناســه ملــی
 10860524910و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعه ـدآور شــرکت از قبیــل
چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی بــا دو امضــاء از ســه امضــاء اعضــای
هیئتمدیــره همــراه بامهــر شــرکت معتبــر میباشــد .همچنیــن کلیــه نامههــای
عــادی و اداری شــرکت بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بامهــر شــرکت معتبر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم حدیــث هجرانکــش راد
بــه شــماره ملــی  0074967932بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک
ســال مالــی آقــای سیدمحســن حســینی بــه شــماره ملــی  0450960471بــه 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 نمیباشد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســیرجان ()869451

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
خدمات تامین نیروی انسانی نگهداری و راهبری تاسیسات
دانشکده علومپزشکی سیرجان و واحدهای تابعه

دانشـکده علومپزشـکی سـیرجان در نظر دارد «مناقصه عمومی خدمات تامین نیروی انسـانی نگهداری و راهبری
تاسیسـات دانشـکده علـوم پزشـکی و واحدهـای تابعـه» بـه شـماره  2099092962000001را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه
پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجـام 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 مناقصه در سامانه تاریخ  99/03/19میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14روز دوشنبه تاریخ 99/03/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:45روز یکشنبه تاریخ 99/04/08
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10روز دوشنبه تاریخ 99/04/09
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز سهشنبه مورخ 99/04/03
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس :بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک -دانشکده علوم پزشکی تلفن42340625 :
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه :مرکـز تمـاس /021-41934 :دفتر ثبتنام:
 88969737و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

اجرای جدولگذاری در چندین معبر
شهر توسط شهرداری سیرجان

 دكتر سروشنيا شهردار سیرجان از اجرای پروژه جدولگذاری به
صورت همزمان در چندین نقطه از شهر سیرجان خبر داد

به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان رضا سروشنیا از
اجرای عملیات جدولگذاری در سطح شهر سیرجان خبر داد و اظهار داشت :مدیریت شهری
سیرجان با هدف ساماندهی معابر و نهرهای سطح شهر و همچنین زیباسازی و مناسبسازی
فضاهای شهری جدولگذاری معابر را در دستور کار خود قرار داده و در این راستا عملیات
جدولگذاری در چندین معبر سطح شهر توسط شهرداری سیرجان در حال انجام میباشد.
آگهــی تغییــرات شــرکت فنــی مهندســی پــارس معــدن کــوه پنــج ســیرجان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2976و شناســه ملــی  10104002910بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ  1398/12/28تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
ســرمایه شــرکت از مبلــغ  50000000ریــال بــه مبلــغ  2050000000از محل پرداخت نقدی
شــرکت طبــق نامــه شــماره  46276/143مــورخ  1398/12/28بانــک ملــت شــعبه مهیاشــهر
افزایــش و ســهام شــرکت بــه  41000ســهم  50000ریالــی تغییــر یافــت .بنابرایــن مــاده
مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر
تجــاری ســیرجان ()856985

آگهــی تغییــرات شــرکت ترنــم کشــت رویــش پــارس شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  4209و
شناســه ملــی  14006653179بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ
 1399/02/20منضــم بــه نامــه شــماره  1399/2/28 - 99/740اداره تعــاون کار و رفــاه
اجتماعــی شهرســتان ســیرجان.
الــف  -آقــای مســعود گلمحمدپــور لــری کــد ملــی  3060080607بــه ســمت بــازرس اصلــی -
خانــم تــاج گل نجمــی نــژاد کدملــی  3071706790بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت
یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
ب  -صــورت وضعیــت مالــی منتهــی بــه تاریــخ  1398/12/29مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری
ســیرجان ()863468

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص رادیــس عمــران آرکا جنــوب درتاریــخ
 1399/03/10بــه شــماره ثبــت  4897بــه شناســه ملــی 14009171449
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امــور پیمانــکاری عمرانــی و ابنیــه– طراحــی ،نظــارت،
ساختمانســازی ،شهرکســازی ،راهســازی ،جادهســازی ،جدولکشــی ،پلســازی،
پیادهروســازی ،فضاســبز ،نقشهکشــی ،نقشــهبرداری -ســاخت ،اجــراء و نظــارت
واحدهــای مســکونی اداری و تجــاری -انجــام کلیــه امــور مربــوط به تاسیســات (آب،
بــرق ،گاز ،مخابــرات ،فاضــاب) -انجــام کلیــه امــور خدمــات عمومــی -خاکبــرداری،
گودبــرداری ،باطلهبــرداری ،اســتخراج ،اکتشــاف ،بهرهبــرداری از معــادن روبــاز
و زیرزمینــی ،حمــل و نقــل مــواد معدنــی در محــدوده معــدن -تامیــن ،تعمیــر و
نگهــداری ماشــینآالت صنعتــی ،معدنــی ،اداری -احــداث کارخانجــات مرتبــط بــا
موضــوع فعالیــت -خریــد و فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی -صــادرات و
واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی -تامیــن نیــروی انســانی شــرکت -شــرکت
در مناقصــات دولتــی و خصوصــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکزی ،شــهر ســیرجان،
محلــه خیابــان خیــام ،کوچــه خیــام [13مولــوی  ،]16خیابــان خیــام ،پــاک  ،84طبقــه
همکف کدپســتی 7814636158
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی

منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ
 1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  1118مــورخ
 1398/10/29نــزد بانــک بانــک قرضالحســنه رســالت شــعبه امــام ســیرجان
بــا کــد  312پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره خانــم صدیقــه عــربزاده جعفــری بــه شــماره ملــی
 3071382812و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم
شــیوا عالئــی بــه شــماره ملــی  3071884788و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2
ســال و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای علیجــان عالئــی بــه
شــماره ملــی  3179523492و بــه ســمت رییــس 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 محمــد کاردوســت
پاریــزی بــه شــماره ملــی  3060194009بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت
یــک ســال مالــی خانــم رویــا همتــی بــه شــماره ملــی  3071874847بــه ســمت
بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامه کثیراالنتشار پاسارگاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیبا شــد .
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات
غیــر تجاری ســیرجان ()869442

آگهــی تغییــرات شــرکت نصــر راه پاســارگاد شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 3391و شناســه ملــی  10980119091بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی مــورخ 1398/11/28
الف -اعضای هیئتمدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقــای مهــدی خالقــی بــه شــماره ملــی  3071109091خانــم مهدیــه فیروزآبــادی
بــه شــماره ملــی  3071260229آقــای جــواد آرمانپــور بــه شــماره ملــی
 3051615161آقــای حســین صالحــی بــه شــماره ملــی  0534788955آقــای
مهــدی نجاتــی بــه شــماره ملــی  0493402411آقــای احســان میخــک بــه شــماره

ملــی  1284898709آقــای علــی گــودرزی اوریمــی به شــماره ملــی 2259851843
آقــای رحیــم شــجر بــه شــماره ملــی 2559600943
ب-آقــای مســعود امیــری بــه شــماره ملــی  3071199945بــه عنــوان بــازرس
اصلــی و آقــای فرســاد اربابــی بــه شــماره ملــی  0381052079بــه عنــوان بــازرس
علیالبــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیــد.
ج -روزنامه کثیراالنتشار پاسارگاد جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســیرجان ()828413

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحوتکمیلجدولگذاریفضایسبزحاشیه
بلوار قائم و فضای سبز جنب جمعهبازار (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح
و تکمیـل جدولگـذاری فضـای سـبز حاشـیه بلـوار قائـم و فضـای سـبز جنـب جمعهبـازار) بـه شـماره
 2099005674000017را از طریـق سـامانه تـدارکات 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 مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/03/19میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تا سـاعت  18:00روز دوشـنبه
تاریـخ 1399/03/26
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنجشنبه تاریخ 1399/04/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز شنبه تاریخ 1399/04/07
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

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/13ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد خريــد «دو
دســتگاه الكتروموتــور ولتــاژ متوســط برنــد  » VEMمــورد نيــاز خــود را بــه شــرح
منــدرج در اســناد مناقصــه از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت فروشــنده
واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه
بــه آدرس الكترونيكــی  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم
پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا
دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پاكات ســاعت  9الي  14روز سهشــنبه مــــورخ  99/04/10در
محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهران ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره/99/01ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خریــد تجهیــزات و اجــرای
عملیــات بهینهســازی پســتهای  230شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهر(پســت گلگهــر و
پــرورش) » خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت پيمانكار واجــد شــرايط واگذار نمايــد .لذا
كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعه
و اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان
از قســمت -مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز سهشــنبه مــــورخ
 99/03/27در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد.
ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز چهارشــنبه مــورخ  99/03/21بــراي متقاضيــان بالمانع ميباشــد .الزم
بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/12ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تاميــن و آمــوزش
دســتگاه مانیتورینــگ و انــدازه گیــری تخلیــه جزئــی Montesto200بــه همــراه
متعلقــات مربوطــه » را بــه شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه از طريــق برگــزاري مناقصــه
عمومــي بــه شــركت فروشــنده 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 شــنبه
مــــورخ  99/04/07در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانه دفتــر مرکزی
تهــران ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

