
آگهـی  تجدیـد مزایــده )مرتبه چهارم( 

شمـــاره  1400/02/م
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد 

» G.I.A یخساز 207 قالبی مدل «
 خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکیwww.parizpishro.ir مراجعه و 
اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

مهلت تحویل پاکات روزشنبه مورخ 1401/03/21 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله کوی 
فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838، شماره تلفن034-42273204

می باشد. ضمنًا بازدیـد در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18  ساعت 10 برای متقاضیان بالمانع می باشد.  

قیمت پایه:8.900.000.000 ریال 

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایـــــده : 300.000.000 ریال) سیصد میلیون ریال (
2-شرکت در مزایده صرفاً برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.
*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
09139565322 آقای مهندس محیاپور  با شماره  متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

تماس حاصل نمایند.

آگهـی  تجدیـد مزایــده )مرتبه چهارم( 

شمـــاره  1400/001/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد 

» یک دستگاه بچینگ LIEBHERR قدیمی نیم متری به همراه متعلقات «
 خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکیwww.parizpishro.ir مراجعه 

و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات روز شنبه مورخ 1401/03/21 

پالک 36،  همکف،  طبقه  پیروزی،  بلوار  فرهنگیان،  کوی  محله  سیرجان،  در  واقع  شرکت  مرکزی  دفتر  محل  در 

مورخ  چهارشنبه  روز  در  بازدید  ضمنًا  باشد.  تلفن41424328-034می  شماره  کدپستی7816947838، 

1401/03/18 ساعت 10 برای متقاضیان بالمانع می باشد. 

قیمت پایه: 3.730.000.000 ریال 

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایـــــده : 200.000.000 ریال) دویست میلیون ریال (
2-شرکت در مزایده صرفاً برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.
*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
09139565322 آقای مهندس محیاپور  با شماره  متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

تماس حاصل نمایند.

 153 دفترخانه   1397/9/22  -14035 وکالت  برابر  عسکری  منصور  آقای 
سیرجان از نصرت شاهمرادی فریدونی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
مالکیت ششدانگ  سند  که  است  مدعی  سیرجان  رسمی شماره 210  اسناد 
پالک  1331  فرعی از 6519 اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام خانم نصرت 
شاهمرادی فریدونی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت 
پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام 

مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/03/11
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم صدیقه شمسایی برابر وکالتنامه شماره 73439- 1401/3/3 دفترخانه 14 سیرجان از 
 1385/6/19 شماره 98836-  نامه  وکالت  برابر  نژاد  ایران  معصومه  وکیل  شمسایی  بهرام 
دفترخانه 14 سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 14 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت دو سهم و دو سوم سهم مشاع از ششدانگ پالک 0 فرعی از 
4232  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم   معصومه ایران نژاد پاریزی  ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن 

مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/03/11

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم  صدیقه شمسایی برابر وکالتنامه شماره 73439- 1401/3/3 دفترخانه 14 سیرجان از 
بهرام شمسایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 202 سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت پنج سهم و یک سوم سهم مشاع و دو سهم و دو سوم سهم مشاع از 
کل 32 سهم ششدانگ پالک 0 فرعی از 4232  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای 
بهرام شمسایی در دفتر 41 و 81 صفحات 192 و 122  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/03/11

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
 14 دفترخانه   1401/3/3  -73439 شماره  وکالتنامه  برابر  شمسایی  صدیقه  خانم  
سیرجان از بهرام شمسایی وکیل گوهرتاج ایران نژاد برابر وکالت نامه شماره 98835- 
1385/6/19 دفترخانه 14 سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 14 سیرجان مدعی است که سند مالکیت دو سهم و دو سوم سهم مشاع 
از ششدانگ پالک 0 فرعی از 4232  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم 
  گوهرتاج ایران نژاد  ثبت و سند مالکیت در دفتر 81 صفحه 116  صادر و تسلیم 
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری 

شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/03/11

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/03/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/03/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/03/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/03/30 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای 
بیمه تکمیـل درمــان پرسنـل شهــرداری سیرجان 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرح مختصر ؛ بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری سیرجان( 
2001005674000025  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/03/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/03/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/03/31

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/04/01 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای 
زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو( 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 
شرح مختصر؛  تهیه مصالح و اجرای 

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو(  
2001005674000024  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/10/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد  پروژه: »خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه 

نمونه گیر اتوماتیک بر روی نوار نقاله « کارخانه گندله سازی شماره یک خود را از طریق برگزاري مناقصه 

عمومي به شرکت سازنده واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به 

وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به 

همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. 

مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/03/28 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 

مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه 

شنبه مورخ 1401/03/17 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یک از 

پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

والدت با سعادت
 رکیمه اهل بیت حضرت معصوهم)س(

 و »روز دختر«   رگامی باد

روابط عمومی 
شرکت نگیـن گهـر خـاورمیانـه 


