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آگهی
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@PasargadNews
پيامك300099004806 :

تاســیس شــرکت ســهامی خاص بارمان گهــر ســمنگان در تاریــخ  1399/10/15به
شــماره ثبــت  5083بــه شناســه ملــی  14009701221ثبــت و امضــا ذیــل دفاتر
تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه عملیــات بازرگانــی داخلــی و بینالمللــی مجــاز و
امــور بازرگانــی شــامل خریــد و فــروش و صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز،
ترخیــص کاال از گمــرکات کشــور ،مشــاوره ،طراحــی ،نظــارت فنــی و ســاخت و ترمیم
و مرمــت کلیــه پروژههــای مســکونی ،اداری ،هتــل ،صنعتــی ،ورزشــی ،تفریحــی-
انجــام کلیــه امــور تاسیســاتی و حفــظ و نگهــداری تاسیســات مکانیکــی الکتریکــی–
نصــب و راهانــدازی و فــروش و خدمــات پــس از فــروش و ارائــه خدمــات مشــاوره
و مهندســی در زمینــه تجهیــزات صنایــع ســاختمانی ،الکترومکانیــک و مکانیــک و
کاالهــای پروژههــای ســاختمانی ،صنعتــی ،عمرانــی ،تاسیســات بــرق و مکانیکــی،
مشــارکت ،اخــذ و اعطــای نمایندگــی ،مبادلــه دانــش فنــی بــا اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی اعــم از داخلــی و خارجــی و برگــزاری و شــرکت در مناقصــات و مزایــدات

و نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی اعــم از دولتــی و خصوصــی ،اخــذ وام و اعتبــار
از بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری داخلــی و بینالمللــی تاســیس ،راهانــدازی
و بهرهبــرداری از دفتــر پیشــخوان خدمــات دولــت و بخــش عمومــی غیــر دولتــی یــا
دفتــر خدمــات ارتباطــات و فنــاوری اطالعات روســتایی درصــورت لزوم پــس از اخذ
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمان ،شهرســتان ســیرجان ،بخش مرکزی ،شــهر ســیرجان،
محلــه کوی شــریعتی ،خیابــان مروارید ،کوچــه مروارید[1شــهیدنادری] ،پــاک ،11
طبقــه همکــف کــد پســتی  7815673453ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی
تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی
گواهــی بانکــی شــماره  104مــورخ  1399/10/10نــزد بانــک بانــک ســپه شــعبه
محیاشــهر ســیرجان بــا کــد  996پرداخــت گردیــده اســت.

فراخوان تجدید مزایده عمومي فروش  13قطعه زمین از امالک دهیاری باسفهرجان (نوبت دوم)

ـر دارد  13قطعــه زمیــن تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده
ـفهرجان در نظـ
ـاری باسـ
دهیـ
عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه تــداراکات الکترونیکــی
دولــت ( )www.setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099093173000004را بــه صــورت
الکترونیکــی بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار مزایده1399/10/15:
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  1399/11/01ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/10/16 :تا 1399/10/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تاریخ  1399/10/16ساعت  9:00تا تاریخ  1399/11/02ساعت 14:00
زمان بازگشایی پاکتها :تاریخ 1399/11/04ساعت9
تاریخ اعالم به برنده 1399/11/05 :ساعت 9:00
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیــه مراحــل
فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه) ،پرداخت
تضمیــن شــرکت در مزایده(ودیعــه) ،ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن
مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 -2کلیــه اطالعــات امالک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه فــروش در برد اعــان عمومی
ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده ،بررســی و انتخاب میباشــد.
 -3عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی
(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 – 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش
«ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.
آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خدمات کارشناسی و
عمومی سالمت شهری معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان در نظر دارد مناقصه خدمات کارشناسـی و عمومی سالمت شـهری ،معاونت
بهداشـتی دانشـکده علوم پزشکی سیرجان به شـماره  2099092962000028را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه 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 جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه تاریخ  99/10/22میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 14روز سهشنبه تاریخ 99/10/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14روز یکشنبه تاریخ 99/11/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز دو شنبه تاریخ 99/11/13
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز شنبه مورخ 99/11/04
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 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021- 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /99/46ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « اجراي عمليــات حفاري
افقــي زهكشــي بــه میــزان  3840متــر» را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار
واجــد شــرايط و داراي رتبــه حداقــل  4در رشــته كاوشهــاي زمينــي واگــذار نمايــد .لــذا مناقصهگــران
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعه و اســناد
مذکــور را از بخــش مناقصــه -مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز ســه
شــنبه مــــورخ  99/11/07در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا دبیرخانــه دفتر مرکزی
تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز دوشــنبه مــورخ  99/10/29مقــرر
شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بدون نيــاز به
ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

اعضــا هیئتمدیــره آقــای محمدصالــح زینلــی بــه شــماره ملــی  3071207654و
بــه ســمت عضــو اصلــی هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل
بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای امیــن
زینلــی بــه شــماره ملــی  3071250746و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئتمدیــره
بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم
ســمیه چراغینســب بــه شــماره ملــی  3071824718و بــه ســمت عضــو اصلــی
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک،
ســفته ،بــروات  ،قراردادهــا عقود اســامی و همچنین کلیــه نامههای عــادی و اداری
بــا امضــای مدیرعامــل منفردا همــراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای صالــح خاونــد بــه شــماره
ملــی  3120033995بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال آقــای مصطفــی
اکبرپــور بــه شــماره ملــی  3131471514بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مدت
 1ســال روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن
گردید.
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 ()1074649

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403

09132456684

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را با

بهترین قیمت خریداریم

09132797295

امـالک امیـرکبیـر
زمین  12/5قصب  1000متر پروانه درب حیاط روبروی فضای سبز جنب
شهرک امام علی واگذاری تعاونی امداد قطعه 185
زمین  14/5قصب دو نبش با سند بر بلوار شهرک سمنگان  1/900میلیارد
زمین  70قصب بر کمربندی روبروی دوراهی باسفهرجان با سند و حصار  2میلیارد
زمین  10قصب درب ساختمان شهرک امام جواد محمودآباد
زمین  8/5قصب دونبش سند تک برگ خیابان ابوذر غفاری  1/450میلیارد
زمین  9قصب درب ساختمان دیوار دور کامل کف شفته  120متر پروانه فاز  3فخرآباد
نوساز  12قصب  200متر تجاری  600متر مسکونی کلید نخورده کارشناسی بلوار چمران

تجاری  9قصب 2طبقه خیابان شهید شفیعی  4میلیارد
تجاری  10قصب بر خیابان غفاری  2/200میلیارد

تجاری  3نبش دو خیابان یک کوچه با  1400متر پروانه سند اوقافی ابوریحان توافقی
آپارتمان  110متر نوساز دو نبش پارکینگ آسانسور انباری سردار جنگل  1/600میلیارد
 4حبه آب شیرین لوله 5یک هکتار پسته اکبری  400قصب زمین منطقه قطار بنه ریزآب معاوضه
آپارتمان  107متر  2خوابه دو طرف نور نوساز خیلی شیک خام با بهترین متریال با
چشمانداز روبروی پارک سه راهی کرمان معاوضه با منزل در شهرک ها و ....
سوییت  60متری همکف مسکونی بر خیابان شهید صفاری تمیز  20م با 600
 3باب مغازه به متراژ  85متر میدان ابوریحان روبروی شهرداری به صورت یکجا یا
تک تک اجاره داده میشود

اجاره ای

سوییت  60متری همکف مسکونی بر خیابان شهید صفاری تمیز  20م با 600
 3باب مغازه به متراژ  85متر میدان ابوریحان روبروی شهرداری به صورت یکجا یا
تک تک اجاره داده میشود

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال ( 1399نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :تهیـه مصالـح و اجرای
کارهای فوالدی سـطح شهر سـال  )1399به شماره  2099005674000124را از طریق سامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) 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 الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/10/15میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/10/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/11/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز دوشنبه تاریخ 1399/11/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید سبد کاالی پرسنل شهرداری سیرجان (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خریـد سـبد کاالی
پرسـنل شـهرداری سـیرجان) به شـماره  2099005674000127را از طریق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگران(حقوقی) و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) 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 جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/10/15میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/10/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/11/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/11/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها 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 استعالم عمومي شماره /99/17س

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « حفــر ،تجهيــز ،توســعه و
آزمايــش یــک حلقــه چــاه آبرفتــي بــا سيســتم ضربـهاي دورانــي و مــاده کـفزا (منطقــه
ویــژه ســیرجان ،بیمارســتان گلگهــر)» را از طريــق برگــزاري اســتعالم عمومــي بــه شــركت پيمانكار
واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد اســتعالم بــه آدرس
الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه 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  9الي 14روز یکشــنبه مــــورخ  99/11/05در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز
دوشــنبه مــورخ  99/10/29بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .الزم بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و
صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر یــک یــا تمــام پيشــنهادات واصلــه بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و
بــدون جبــران خســارت مختــار مــي باشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

