
صفحه 2
اخبار

گالـری مبـل مریــم 
از  یک نیروی خانم جهت فروشندگی

  دعوت به عمل می آورد.
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شرکت تولیـد المپ کم مصـرف 
واقع در منطقه ویژه اقتصادی برای تکمیل کادر خود

 به یک نیرو با تحصیالت کارشناسی برق نیاز دارد.
        متقاضیان با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند
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آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/008/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» راهبری،بازرسی،سرویس ونگهداری تعمیرات مورد نیاز جهت بهره برداری خط انتقال آب از طریق تأمین نیروی انسانی و ابزارآالت مورد نیاز «  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 2/000/000/000 ریال )دو میلیارد ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
*محل تحویل پاکات : استان کرمــــان – شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار پیروزی، پالک 31،ساختمـــــان اداری شرکت پاریـــز 

پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/05/0810:00بازدید از سایت 1

1401/05/1212:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5003  245  0913 ) آقای ابدالی ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/007/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛ » اجرای دیــوار حصار مجموعـه کترینـگ پاریــز به صورت امانی«

متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پالک 31،ساختمـــــان  پیروزی،  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – کرمــــان  استان   : پاکات  تحویل  *محل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف
1401/05/0810:00بازدید از سایت 1

1401/05/1812:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5322  956  0913 ) آقای محیاپور ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.
*شرایط بومی بودن :

1-اشخاص حقوقی :اقامتگاه قانونی شرکت سیرجان بوده و 50 درصد کارهای مرتبط در شهرستان  سیرجان انجام شده باشد.
2-اشخاص حقیقی:کارت ملی شخص صادره از سیرجان باشد یا محل سکونت آن ها سیرجان باشد.

آگهــی  تجدیدمزایده )مرتبه پنجم( 

شمـــاره  1400/005/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

  »G.I.A یخسـاز 207 قالبـی مدل «
متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی در سطح کشور واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مزایده : 300/000/000ریال )سیصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعــه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مزایده باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پالک 31،ساختمـــــان  پیروزی،  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – کرمــــان  استان   : پاکات  تحویل  *محل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/05/0810:00بازدید از سایت 1

1401/05/1812:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5322  956  0913 ) آقای محیاپور ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

با اینکه نیستی
نامت باعث اعتبار و سربلندی من است
هر جا که پا می گذارم، از تو می پرسند

بیستمین سالگرد  درگذشت پدر مهربانمان؛ 

       زنده یادحاج علی عسکری 
 را گرامی می داریم

آگهی تجدید  مناقصه عمومی دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی بخش مرکزی سیرجان-نوبت اول
دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی در نظر دارد احداث ساختمان دهیاری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 

واجد شرایط دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری مرکزی 
سیرجان مراجعه نمایند.دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است سایر اقدامات و جزئیات مربوط به قرارداد 
در اسناد مربوطه می باشد.سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل در پست بانک به نام 
دهیاری مربوطه و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر باشد . در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به 
انعقاد قرارداد نباشند تضمینی شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. تلفن : 42232481

مبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژه ، محل اجرا
بر اساس فهرست 1401

مبلغ تضمین )ریال( 
شرکت در مناقصه 

شماره حساب 
برای مبلغ ضمانت نامه

مدت پروژه

5 ماه53090826152654541305469116239939502احداث ساختمان دهیاری

دریافت اسناد
--بخشداری مرکزی محل

--1401/05/25مهلت

تحویل پیشنهادات
--بخشداری مرکزی محل

--1401/05/26مهلت

بازگشایی  پیشنهادات
--بخشداری مرکزی محل

--1401/05/27زمان

دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی بخش مرکزی سیرجان

آقای سامان حاج محمدی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
113  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  5565  فرعی از 2310   
اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای سامان حاج محمدی  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.
 شناسه آگهی: 1355182 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سیما اسکندری نسب سیاهکوهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره 45  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1579  
فرعی از 334   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم سیما اسکندری نسب 
سیاهکوهی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی 
قانون ثبت  نامه  آیین  لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120  مفقود گردیده 
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. 
 شناسه آگهی: 1355187 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
اسناد رسمی  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد    آقای محمد رضا خاک 
شماره 210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1973  فرعی 
از 6518   اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام آقای محمد رضا خاک نژاد   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
 شناسه آگهی: 1355189 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم کبری خضری پور قرایی   با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 224 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  0  فرعی از 
5356   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم کبری خضری پور  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.
 شناسه آگهی: 1355193 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم حلیمه بیاتی نژاد  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153  
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  7  فرعی از 2179   اصلی 
واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم حلیمه بیاتی نژاد  ثبت و سند مالکیت صادر 
لذا بدستور تبصره یک  بعلت جابجایی مفقود گردیده  و تسلیم گردیده است که 
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. 
 شناسه آگهی: 1355489 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای( 

)Tipe F(DIN CLP F320  تامین و تحویل  10،000 لیتر روغن

کارخانه نورد شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
)مناقصـــه شمـــاره 07(

  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

)Tipe F(DIN CLP F320  نسبت به خرید 10،000 لیتر روغن 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی  یک مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تولیدکنندگان 

و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، 

دعوت بعمل می آید از تاریخ  چاپ این آگهی تا تاریخ اعالم شده در اسناد مناقصه ، 

پاکات پیشنهاد خود را به کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد تحویل نمایند.

 واحد خرید مواد مصرفی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

1-  تضمین شرکت در مناقصه معادل  500،000،000 ریال  ) پانصــد میلیــــون ریال(، 

ضمانت معتبر و بدون قید و شرط و به نفع خریدار و  دارای اعتبار حداقل یک ماهه به نام 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

2-  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

3-  ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

4- هزینه چاپ آگهی ها ، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

5- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 5638  632  0913  تماس حاصل نمایید.

) پاسخگویی در ساعات اداری (

*شرکت های خارجــــی جهت شرکــت در مناقصـــه می بایســـت ضمانتنامـــه ارزی

 معادل مبلغ باال را ارائه کنند.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه 

را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 1

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

               )شرح مختصر؛ تهیه تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه یک ( 
2001005674000074  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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 2

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

               )شرح مختصر؛ تهیه تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه دو ( 
2001005674000073  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


