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پيامك300099004806 :

تاکید سرپرست وزارت صمت بر افزایش استخراج و جهش تولید در شرکت سنگ آهن گهرزمین
 دکتر مدرس خیابانی :در شرایطی که دشمن با تحریمهای ظالمانه ،اقتصاد کشور را هدف قرار داده است ،تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال و ارزآوری برای کشور به واقع جهاد است
دکتر مدرس خیابانی در نشست روز
جمعه ،پس از استماع گزارش دکتر سعید
صادقی گوغری عضو هیئتمدیره شرکت
گهرزمین اقدامات صورت گرفته در این
مجتمع معدنی را ارزشمند و قابل تقدیر
دانست و از زحمات تالشگران سختکوش
این شرکت قدردانی کرد.
سرپرست وزارت صمت با اشاره به
سال جهش تولید و الزام رفع موانع تولید
در کشور ،بر تامین سنگ آهن مورد نیاز
مجتمعهای عظیم صنعتی کشور تاکید
نمود.
وی افزود :در شرایطی که دشمن با
تحریمهای ظالمانه ،اقتصاد کشور را هدف
قرار داده است ،تولید محصوالت دارای
ارزش افزوده باال و ارزآوری برای کشور به
واقع جهاد است.
از جمله تصمیمات مهم این نشست
تشکیل هیئتی از معاونین وزیر صمت
برای حضور در استان کرمان ظرف دو هفته
آینده با هدف رفع موانع تولید و رسیدن

این مجتمع عظیم معدنی به ظرفیتهای
قابل انجام بود که قطع ًا آثار مثبت آن
در چشمانداز آینده فوالد کشور ارزنده
خواهد بود .همچنین با کلیات افزایش
استخراج تا سقف  ۳۰میلیون تن مورد
موافقت قرار گرفت و در خصوص نحوه
تعیین قیمت سنگ آهن مقرر گردید
پیشنهاد فنی و اقتصادی شرکت گهرزمین
از طریق استاندار محترم به وزیر صمت
ارایه گردد.

بــه حکایــت محتویــات پرونــده  9909983456700056کــه در ایــن شــعبه دادگاه
تحــت رســیدگی میباشــد اعــام گردیــده متوفــی فــوت فرضــی محمــود پورصادقینــژاد
ســیرجانی فرزنــد حســین از تاریــخ  1382/07/04غایــب و ناپدیــد شــده و هیچگونــه
خبــری از نامبــرده در دســت نیســت .لذا بدینوســیله ضمــن اعالم مراتب از کلیه کســانی
کــه خبــری از غایــب یــاد شــده دارنــد دعــوت میشــود اطالعــات خــود را بــه نحــو مقتضــی
در اختیــار ایــن دادگاه قــرار دهنــد تــا حقــی از کســی تضییــع نگــردد .ایــن آگهــی ســه
نوبــت متوالــی هــر یــک بــه فاصله یــک مــاه در اجــرای مــاده  1023قانــون مدنــی در امور
مدنــی منتشــر میگــردد .بدیهــی اســت چنانچــه یــک ســال از تاریــخ اولیــن اعــان (نشــر

ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()878202

ساخـت تیـرچه و اجـرای سقـف
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تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

دکتر محسن مصطفیپور معاون بازرگانی
شرکت سنگ آهن گهرزمین نیز در این

در ابتدای این نشست دکتر صادقی
گوغری عضو هیئتمدیره شرکت سنگ
آهن گهرزمین ضمن قدردانی از سرپرست
وزارت صمت که به همراه معاونین خود در
روز تعطیل ،رسیدگی به مشکالت صنایع
و معادن را از جمله برنامههای کاری خود
قرار دادهاند ،گزارش کاملی از عملکرد
شرکت ارائه داد و در ادامه چالشهای این
شرکت در راستای تحقق جهش تولید را
شرح و یادآور شد چنانچه موضوعات
مطروحه به نحو شایسته پیگیری و اجرایی

آگهــی تغییــرات شــرکت جهــان آریــن گســتر نــادر ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص به شــماره
ثبــت  2291و شناســه ملــی  10860551206بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فوقالعــاده مــورخ  1399/02/17تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 -1محــل شــرکت در واحــد ثبتــی ســیرجان بــه آدرس اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان،
بخــش مرکــزی ،شــهر ســیرجان ،محلــه ابوریحــان ،خیابــان ابوریحان ،بلــوار موسـیبنجعفر(ع)،
پــاک  ،195طبقــه همکــف کــد پســتی  7817653175تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد.

با مجوز رسمی

شود شرکت سنگ آهن گهرزمین امکان
ایجاد اشتغال به نحو محسوس را داشته
و با همکاری وزارت دفاع زمینه تولید
ماشینآالت معدنی فراهم است.

آدرس:کمربندی جنب شرکت حمل و نقل پوررنجبران
09138420437-09140965915
سلطانی 42268532

آگهی مزایده (نوبت دوم)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه اجــاره غرفههــای پایانــه
ـافربری(خاص شــرکتهای مســافربری ســطح شــهر) بــا قیمــت پایــه کارشناســی از طریــق مزایده
مسـ
عمومــی و بــا جزییــات منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی ســتاد
بــه نشــانی ( )www.setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  5099005674000001به اجاره برســاند.
تاریخ انتشار آگهی در سایت 1399/03/26 :ساعت 22:00
تاریخ بازدید 1399/03/27 :الی 1399/04/15
تاریخ بازگشایی 1399/04/16 :ساعت 10:00
مهلت دریافت اسناد مزایده 1399/03/27 :الی  1399/04/15ساعت 10:00
مهلت ارسال پیشنهاد 1399/03/27 :الی  1399/04/15ساعت 14:00
تاریخ اعالم به برنده 1399/04/17 :ساعت 10:00
ردیف

شرح مال اجاره

مساحت غرفه
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دیدار گفت :این شرکت آمادگی دارد با
ایجاد امکان افزایش استخراج و تولید
سنگ آهن نیاز شرکتهای معظم فوالدی
از جمله ذوب آهن اصفهان که مورد تاکید
سرپرست وزارت صمت است را در قالب
تهاتر تامین نماید و همچنین نیاز ارزی
کشور از مسیر صادرات محصوالت دارای

ارزش افزوده باال نیز امکانپذیر میشود.
شایان ذکر است در این نشست که
با حضور دکتر فدایی استاندار کرمان،
شهباز حسنپور رییس مجمع نمایندگان
استان کرمان در مجلس شورای اسالمی،
حسینینژاد رییس سازمان صمت استان
کرمان ،صادقی نیارکی معاون امور صنایع

وزیر ،صدراهلل دولت معاون پارلمانی
وزیر ،اصفهانی معاون توسعه مدیریت و
منابع انسانی وزیر انجام شد ،چالشهای
پیش روی شرکت گهرزمین در محورهای
مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
تصمیمات خوبی در این راستا اتخاذ گردید.
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مبلغ سپرده

14/044/444

شرایط مزایده:
 -1ســپرده شــرکت در مزایده(پنــج درصــد قیمــت پایــه) بابــت هــر قطعــه بایســتی بــه صــورت
واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه مقــداد ســیرجان و یــا بــه صــورت ارایه
ضمانتنامــه بانکــی معتبــر و یــا پرداخــت الکترونیکــی صــورت پذیــرد.
 -2در صورتــی کــه برنــدگان حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــا به نفع شــهرداری
ضبــط خواهد شــد.
 -3دیگر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیــه
مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایده(ودیعــه) ارســال قیمت و اطــاع از
وضعیــت برنــده بــودن مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 -2کلیــه اطالعــات مربــوط بــه غرفههــای مســافربری شــامل :مشــخصات ،شــرایط و نحــوه واگــذاری
در اســناد مزایــده موجــود میباشــد.
 -3عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی
الکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و راهبــردی
ســامانه021 – 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش
«ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

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  10روز از تاریخ انتشــار روزنامــه گواهی
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پس از ســپری شــدن
مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
 755م.الــف
تاریخ انتشار1399/04/02 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهــی) جیــات غایــب ثابــت نشــود ،حکــم مــوت فرضــی او صــادر خواهــد شــد 765 .م.الــف
منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه  6دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان ســیرجان -نســرین
رشــیدی گوغــری
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم طیبــه پورســلمانی وکیــل صالــح خــدادادی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  45ســیرجان مدعی اســت که ســند مالکیت ششــدانگ پالک 89
فرعــی از  1754اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام خانــم آقــای صالــح خــدادادی
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود

دستگاه بلوکزنی تمام اتومات
شهرک صنعتی  ،1خیابان اصلی  ،جنب
کارخانه گاز اکسیژن ،انتهای بریدگیآخر

09127485418-09132789228
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 %تخفیف

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

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات مهندسین
مشاور برای مطالعات و طراحی باقیمانده شبکه
معابر منطقه گلگهر ،روشنایی و عالئم ترافیکی

شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر
در نظــر دارد انجــام خدمــات مهندســین مشــاور بــرای مطالعــات و
طراحــی باقیمانــده شــبکه معابــر منطقــه گلگهــر ،روشــنایی و عالئــم
ترافیکــی بــه شــرکتهای مشــاور دارای حداقــل پایــه  2تخصــص
راهســازی و حداقــل پایــه  3تخصــص حمــل و نقــل و ترافیــک در
گــروه راه و ترابــری و حداقــل پایــه  3تخصــص بــرق و مکانیــک در
گــروه تخصصهــای مشــترک واگــذار نمایــد .لــذا از شــرکتهای
ذیصــاح متقاضــی دعــوت بــه عمــل میآيــد جهــت اخــذ اســناد
مناقصــه از تاریــخ  1399/04/03بــه ســایت ایــن شــرکت بــه
آدرس www.geg-area.com :مراجعــه نماینــد.
 -1آخرين زمان ارائه پاكتها و پيشنهادات :ساعت  13:30مورخ
1399/04/10
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3مبلغ سپرده شركت در مناقصه 361/110/800 :ریال
 -4هزينه درج آگهي به عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجان ،كيلومتر 50جاده محور
سيرجان-شيراز،شركتمعدنيوصنعتيگلگهر،ساختمانهايهلدينگ
مستقر بر تپه ،بلوك( ،5شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي

مديريت امور حقوقي و قراردادها

