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آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمدحســین دهیــادگاری وکیــل خانــم مریــم دهیــادگاری بــا ارائــه دو
بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  155ســیرجان مدعــی
اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  1060فرعــی از  2310اصلــی
واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام خانــم مریــم دهیــادگاری ثبــت و ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود
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
تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد.
در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی
ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 131 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/02/27 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

محل خدمت

حوزه

فعالیت فرد
استخدامی

مرکز

استان

بخش مالی

 1نفر

بخش فنی

 1نفر

بخش اداری

 1نفر

شهرستان

(با ذکر نام)

جنسیت
مرد

زن

*

-

شرایط اختصاصی
مقطع و

رشته تحصیلی

شرایط عمومی

تواناییها
مسلط به نرمافزارهای

سیرجان
( 1نفر)

سیرجان ( 3نفر)

کارشناسی یا

کارشناسی ارشد در
رشته حسابداری

شهرستان کرمان
شهربابک( 2نفر)

عمران -نقشهبرداری

( 2نفر)

بافت ( 1نفر)

حسابداری (ترجیحا رایورز)

تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران-

 -officeتسلط بر قوانین و

ایران -اعتقاد به دین مبین اسالم -عدم

مسلط به نرمافزارهای

در رشتههای

*

-

 -معماری

ارزوئیه ( 1نفر)

(رشته معماری فقط

جیرفت ( 1نفر)

سیرجان)

زرند ( 1نفر)

مقررات مالی -محاسباتی-

استانداردهای حسابداری

 -داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

مالیاتی -بیمه و

مسلط به نرمافزارهای

- office- ETABS- SAFEتکسا

*

-

در رشتههای
کامپیوتر

(به استثناء معافیت پزشکی) برای آقایان-

کار مفید و مرتبط -دارابودن حداقل معدل
کل  -14عدم محکومیت کیفری و هرگونه

ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی

 متقاضیان از تاریخ آگهی روزنامه به مدتیک هفته مهلت دارند مدارک خود را به

آدرس کرمان ،خیابان خواجو ،نبش خیابان

ابوذر ،امور اداری بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان کرمان تحویل دهند.

کارشناسی یا

مدیریت -صنایع-

سالمت جسمانی ،روانی و توانایی انجام کار

حداکثر سن  35سال تمام -دارابودن سابقه

برای شهرستان

کارشناسی ارشد

التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی

اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -داشتن

کارشناسی یا

کارشناسی ارشد

مواد آزمون

مسلط به نرمافزارهای
office

مدارک مورد نیاز -1 :یک قطعه عکس

 -2کپی تمام صفحات شناسنامه  -3کپی
کارت ملی  -4کپی مدرک تحصیلی

 -5کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
 -6رزومه کاری

سئواالت عمومی :معارف -ادبیات-
ریاضی و هوش -مهارتهای
هفتگانه ICDL

سئواالت اختصاصی :حسابداری

مالی ،صنعتی ،دولتی -حسابرسی
(در سطح کارشناسی)

سئواالت عمومی :معارف -ادبیات-

شرایط عمومی و اختصاصی

بنیـاد مسـکن انقلاب
اسلامی اسـتان کرمـان در
نظـر دارد بـه منظـور تامیـن
نیـروی انسـانی متخصـص و
کارآمـد بـه صـورت قـرارداد
خریـد خدمت از بیـن متقاضیان واجد
شـرایط (مـرد) بـه شـرح جـدول ذیـل
از طریـق آزمـون کتبـی و مصاحبـه
حضـوری دعـوت بـه همـکاری نمایـد.
متقاضیـان مربوطـه جهـت کسـب
اطالعـات بیشـتر از شـرایط و مـدارک
مـورد نیـاز بـا تلفـن 32528022
امـور اداری اسـتان و یـا بـه سـایت
بنیـاد مسـکن اسـتان بـه نشـانی
kerman.bonyadmaskan.ir
مراجعـه نماینـد.

جدول شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان استخدامی در بنیاد مسکن انقالب اسالمی به همراه مدارک مورد نیاز به شرح ذیل اعالم میگردد:

ریاضی و هوش -مهارتهای
هفتگانه ICDL

سئواالت اختصاصی :شرایط عمومی
پیمان -مباحث مقررات ملی

ساختمان -مسلط به مباحث بتن-

فوالد و راه -مسلط به مباحث متره و
برآورد

سئواالت عمومی :معارف -ادبیات-
ریاضی و هوش -مهارتهای
هفتگانه ICDL

سئواالت اختصاصی :مدیریت رفتار
سازمانی -مدیریت منابع انسانی-
مبانی سازمان و مدیریت

روابطعمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود پیشــخوان دایــان برنــا
کارمانیــا در تاریــخ  1400/01/08بــه شــماره ثبــت 17479
بــه شناســه ملــی  14009914601ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر
تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :ارائــه خدمــات پیشــخوان دولــت الکترونیــک
از قبیــل ایجــاد و بهرهبــرداری و انجــام کلیــه خدمــات مرتبــط و
قابــل ارائــه در دفاتــر پیشــخوان دولــت و بخــش عمومــی غیــر
دولتــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذ یربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان کرمــان ،بخــش

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای پروژه هدایت آبهای
سطحی شماره ( 2بلوار ابن سینا) سال ( 1400نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و
اجـرای پـروژه هدایـت آبهـای سـطحی شـماره ( 2بلـوار ابـن سـینا) سـال  )1400بـه شـماره
 2000005674000018را 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 اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/20میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
مـورخ 1400/02/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/08
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه مورخ 1400/03/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اصالح هندسی مسیر دسترسی شهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اصالح
هندسـی مسیر دسترسی شـهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد) به شـماره 2000005674000017
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت 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 ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه
محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/20میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
مـورخ 1400/02/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/08
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه مورخ 1400/03/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مرکــزی ،شــهر کرمــان ،محلــه اقبــال ،خیابــان  24آذر ،کوچه  24ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان
آذر  ،25پــاک  ،158طبقــه همکــف کــد پســتی  7619745647حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و
 500,000,000ریــال نقــدی میــزان سهمالشــرکه هــر همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای حمیــده
یــک از شــرکا خانــم حمیــده رحیمــی صــادق بــه شــماره ملــی رحیمــی صــادق همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
 2980156175دارنــده  250000000ریــال سهمالشــرکه اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه روزنامــه
خانــم حدیثــه رحیمــی صــادق بــه شــماره ملــی  2993929356کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن
دارنــده  250000000ریــال سهمالشــرکه اعضــا هیئتمدیره گردیــد.
خانــم حمیــده رحیمــی صــادق بــه شــماره ملــی  2980156175ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور
و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود پروانــه فعالیــت نمیباشــد.
و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود خانــم حدیثــه ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت
رحیمــی صــادق بــه شــماره ملــی  2993929356و بــه شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری کرمــان ()1118481

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید دو دستگاه خودروی سواری هایما اس 7
توربو و دو دستگاه خودروی سواری دنا پالس توربو (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
خـودروی سـواری هایمـا اس  7توربـو و دو دسـتگاه خـودروی سـواری دنـا پلاس توربـو) به شـماره
 2000005674000015را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحـل برگزاری
مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران (حقیقـی و حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از
طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز دوشنبه مورخ
1400/02/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنجشنبه مورخ 1400/03/06
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز شنبه مورخ 1400/03/08
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر و
جمعآوری زباله در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات (شـرح مختصـر :انجـام عملیـات تنظیف
و رفـت و روب معابـر و جمـعآوری زبالـه در محـدوده منطقـه دو شـهرداری سـیرجان) بـه شـماره
 2000005674000019را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحـل برگزاری
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 :انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکـی را جهت
شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/02/20میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
مـورخ 1400/02/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/03/08
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه مورخ 1400/03/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

