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 گروه خبر
سرانجام  5سال بعد از
نصب ،پل بدون پله چهارراه
رضوی با رای شورای ترافیک
جمع شد .پلی که برای آن
چندین درخت قطع شدند و
 شهردار :مصوبه بالتکلیف شورای چهارم
به جای آنکه محل عبور عابران
باشد و سبب سهولت در عبورو
مرور شود تنها برای شرکت
«پیشروسازان برتر» استفاده
تبلیغاتی داشت .بارها و بارها
در جلسات مختلف شورای
شهر برای این سازه از عناوینی
چون «قفس تبلیغاتی» «پل
بی پله» یاد میشد و هر بار به
دنبال مسبب نصب آن بودند
و هیچ کس هم مسئولیت
آن را نمیپذیرفت .نه شورای
چهارمی که این پل در دوره
آن مجوز نصب گرفت و نه
شهرداری که قرارداد در دوره
او بسته شده بود .حاال همان
شورای ترافیکی که رای به
نصب این پل میدهد اینبار
رای به جمع آوری آن صادر
میکند.
 در جانمایی پل دقت
نشدهاست
سال  91بود که رییس
راهنمایی و رانندگی وقت عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
طی نامهای به شهرداری
درخواست کرد«با توجه به اینکه این تصمیم داشت برای آن پله برقی نصب شب متوالی کل این پل را حذف کرد.
تقاطع یکی از پرترافیکترین تقاطعهای شود .در نهایت هم به دلیل عرض کم شهردار در این خصوص به پاسارگاد گفت:
سطح شهر است نسبت به نصب پل عابر پیادهرو هیچ نوع پلهای برای آن نصب نشد «مصوبه شورای شهر در دوره چهارم را اجرا
پیاده در این محل اقدام کنید ».اما یک و فقط جایگاهی برای تبلیغات شده بود.
کردیم که به عنوان مرضیالطرفین در سال
محمدرضا عربگویینی که پیش از  95با  9رای موافق مصوب کرده بودند که
سال از این نامه گذشت و پل نصب نشد تا
اینکه در سال  92در زمان شورایچهارم ،عضویتش در شورای شهر مدیرعامل این پل باید جمع شود و به جای دیگری
سیدمحمد ایراننژاد رییس وقت شورای کنسرسیوم جهانپیشرو بود ،هر زمان (شهرک ثاراهلل) منتقل شود چرا که هم
شهر به پاسارگاد گفت« :در صورتی نواقص صحبت از جمع کردن پل چهارراه رضوی باعث نارضایتی کسبه شده بود و از طرفی
پل برطرف شود شهرداری میتواند در این به میان میآمد میگفت« :به شهرداری و هیچ کارایی برای شهروندان نداشت ».رضا
نقطه پل را اجرا کند و در صورتی نتواند شورایشهر نامه زدیم و رونوشت نامه را به سروشنیا در ادامه افزود« :از روز اول نصب
پل باید جابهجا شود .زیرا در جانمایی پل فرمانداری دادیم و گفتیم اگر میخواهید این پل اشتباه بود .چرا که امکان نصب
دقت نشده است ».در همان زمان حسن پل را جمع کنید یک هیات کارشناسی پله برقی وجود نداشت و شورا مصوب
زیدآبادی معاون فنی شهرداری نیز گفت سه نفره؛ یک نفر از طرف شرکت ،یک کرد به دلیل عدم استفاده و ناکارآمدی و
«جانمایی اشتباه نبوده ،کار بدون مطالعه نفر از طرف شهرداری و یک نفر هم نیز جانمایی اشتباه پل عابر پیاده چهارراه
و تحقیق انجام نشده زیرا جانمایی پلها مرضیالطرفین بیایند بررسی کنند و این رضوی ،سازههای پل از این تقاطع حذف
در شورای ترافیک و شورایشهر تایید مسئله را ببندند و پس از پرداخت خسارت و به شهرک ثاراهلل انتقال مییابد ».وی در
شده است ».سرانجام بعد از همه این فراز سالهای باقی مانده از ده سال و نیم پاسخ به این سئوال که میزان خسارتی که
و فرودها ،پل چهارراه رضوی در دیماه قرارداد پل را جمع کنند».
باید به شرکت پیشروسازان پرداخت شود
هیچخسارتینبایدبپردازیم
چقدر است گفت« :هیچ خسارتی نباید
 92نصب شد 5 .سال گذشت و هیچوقت
حال با گذشت  5سال از نصب این غول بپردازیم چرا که در بند  7قرارداد ذکر
پلههای آن نصب نشد چرا که در تعهد
پیمانکار نصب پله فلزی بود و شهرداری فلزی در چهارراه رضوی شهرداری طی  2شده در صورت بروز هر مشکلی ،شورای

گزارش پاسارگاد از حذف پل عابر پیاده بعد از  5سال

آزادی چهارراه رضوی

را اجرایی کردم

شهر به عنوان داور مرضیالطرفین هر رایی
صادر کند به عنوان قانون است .از طرفی
قرارداد شهرداری با شرکت دایر است .فقط
به جای اینکه این پل در چهارراه رضوی
دایر باشد بعد از اصالح سازه به لحاظ فنی
در شهرک ثاراهلل نصب میشود ».شهردار
سیرجان ادامه داد« :این مصوبه شورای
شهر از سال 95درکمیته انطباقبالتکلیف
مانده بود تا اینکه طی روزهای اخیر در
شورای ترافیک شهرستان مطرح و مورد
بررسی قرار گرفت و نسبت به جابجایی این
پل رای صادر شد ».رضا سروشنیا افزود:
«پس از صدور رای شورای ترافیک72 ،
ساعت مهلت به شرکت پیشروسازان برتر
نسبت به حذف این پل از چهارراه رضوی
ارایه شد تا اینکه شامگاه روز جمعه (12
مرداد ماه) پس از پایان مهلت قانونی،
عملیات حذف و برداشت سازههای این
پل در دستور کار شهرداری قرار گرفت
و با تالش کادر اجرایی و فنی تاسیسات،
سازمان آتش نشانی و با همکاری مدیریت

ارتباطات شهرداری سیرجان
اجرایی شد ».وی یادآور
شد« :سازههای پل در انبار
شهرداری نگه داشته میشوند
و پس از وصول مطالبات ناشی
از جابجایی سازههای حجیم
و عظیم این پل ،سازهها به
منظور نصب در شهرک ثاراهلل
در اختیار شرکت پیشروسازان
برتر قرار میگیرد».
 مصوبات بالتکلیف
شورای چهارم را در دستور
کار قرار دادیم
شایعاتی شنیده میشود
مبنی بر اینکه جمع کردن پل
چهارراه رضوی در این دوره
نتیجه اختالفات بین شهردار
و محمدرضا عربگویینی
است اما شهردار این موضوع
را رد میکند« :فقط مصوبات
بالتکلیف شورای چهارم را
در دستور کار قرار دادیم.
نمونهاش جابهجایی بهشت
رضا (آرامستان) بود که با
وجود داشتن مصوبه شورای
شهر هیچکس زیر بار آن
نمیرفت اما در این دوره
اجرایی شد .جمعآوری پل
چهارراه رضوی هم از همین
دست مصوبات بود و هیچ
ربطی به مسایل اختالفی
نداشته است .بعد از اینکه سال  95شورای
شهر با  9رای مصوب میکند این پل به
شهرک ثاراهلل منتقل شود ،کمیته انطباق
فرمانداری اینکار را منوط میکند به اظهار
نظر شورای ترافیک که اخیرا این شورا هم
رای به جابهجایی این پل داد و ما هم آن
را اجرا کردیم».
 اظهارنظر خاصی ندارم
محمدرضا عربگویینی عضو
شورای شهر و مدیرعامل سابق شرکت
پیشروسازان برتر ،در رابطه با این موضوع
می گوید« :اظهار نظر خاصی ندارم چرا که
قانونتعیینتکلیفمیکند.قراردادیبوده
بین شهرداری و شرکت پیشروسازان برتر!
بنده قبال مدیرعامل این شرکت بودهام اما
تا جایی که با مدیرعامل شرکت صحبت
کردم میگفت ما هر تصمیمی که قانون
بگیردپایبندهستیمومشکلیهمنداریم».
تالش برای تماس با اسفندیارپور مدیر
عامل شرکت بی نتیجه ماند.

سیدعبداهلل هاشمی معاون آموزش متوسطه اداره آموزشوپرورش:

به دلیل بیتدبیریها در وزارت آموزشوپرورش استعفا میدهم
 گروه خبر :سیدعبداهلل
هاشمی معاون آموزش متوسطه
اداره آموزشوپرورش از سمت خود
استعفا داد .وی در بخشهایی از نامه
استعفای خود آورده است« :به دلیل
بیتدبیریهای متعدد در سطح ستادی
شوپرورش از جمله راهنمای
وزارت آموز 
ساماندهی مدرسهمحور سال تحصیلی
 1397 -98که با هدف جبران کمبود
نیروی انسانی و منابع مالی در دستور کار
قرار گرفته است اما به نظر از روی اجبار
ک کردن صورت مسئلهی
و با هدف پا 
مشکالت و بحرانهای پیش روی این
وزارتخانهی بزرگ بوده است .اجرایی
شدن این دستورالعمل ضمن تضییع حق
تعداد قابل توجهی از فرهنگیان خدوم،
منجر به کاهش چشمگیر تهماندهی

کیفیت آموزشی در مدارس به دلیل
مشکالت ناشی از این نوع ساماندهی و
در نتیجه گسترش ناامیدی فرهنگیان
از تدبیر مناسب و اصالحات اساسی در
رویهها،تصمیمسازیهاوتصمیمگیریها
در این وزارتخانه و نیز دولت خواهد شد».
هاشمی در توضیح دالیل استعفای
خود به پاسارگاد گفت« :بعد از تغییراتی
شوپرورش
که در 6ماه گذشته در آموز 
استان رخ داد (برکناری محسنبیگی
شوپرورش) بارها به دلیل
مدیرکل آموز 
نامناسب بودن شرایط استعفای شفاهی
خود را اعالم کردم اما آقای محیاپور
رییس اداره نپذیرفتند و علیرغم میل
باطنیام ماندم ».وی در ادامه افزود:
«اخیرا دستورالعملی از سوی وزارتخانه در
رابطه با ساماندهی کادر اجرایی مدارس

(مدیر ،معاونان و مشاوران) صادر شده
است که بر اساس آن به حالت انقباضی
و سختگیرانهای کادر مدارس کاهش
مییابد و این نسخه برای کل کشور
پیچیده شده است ».هاشمی معتقد
است اجرایی شدن این دستورالعمل
صدمات زیادی را به بار میآورد« :برای
نمونه به مدارس با حدود  200دانشآموز
یک مدیر و یک معاون تعلق میگیرد
در حالی که قبل از این برای این
مدرسه  3یا  4معاون و مشاور در نظر
گرفته میشد .این تصمیم سطح کیفی
ارتباط با دانشآموزان ،ارتباط با والدین،
رسیدگی به مسایل درسی و تربیتی را
به شدت تحت الشعاع قرار میدهد .در
مدارس معمولی که تعداد دانشآموز
زیاد است یا در مناطق حاشیهای به

دلیل نوع ترکیب جمعیت دانشآموزان
و خانوادههایشان که درگیر مسایل و
آسیبهای اجتماعی جدی هستند،
نیروی انسانی بیشتر برای رسیدگی
و رصد دانشآموزان و خانوادههایشان
را میطلبد که با اجرایی شدن این
دستورالعمل این موضوع تحت تاثیر
قرار میگیرد ».معاون آموزش متوسطه
اداره آموزشوپرورش این دستورالعمل را
غیرکارشناسی و صرفا بر اساس بودجه
و اعداد و ارقام دانست و گفت« :اجرایی
شدن این طرح عالوه بر دانشآموزان به
ضرر معاونین مدارس هم است 200 .تا
 250نفر از همکاران که به عنوان معاون
خدمت میکردند پستهایشان را از
دست می دهند .از آنجایی که خیلی از
آنها در شرف بازنشستگی هستند منجر

آگهی فراخوان عمومی
اداره کل راه وشهرســازی اســتان
کرمــان قصــد واگــذاری زمینــی
بــا کاربــری آموزشــی در محــدوده
قانونــی شــهر ســیرجان را دارد.
متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات
بیشــتر مــی تواننــد حداکثــر تــا
تاریــخ  97/5/20بــه اداره کل
راه وشهرســازی کرمــان (معاونــت
امــاک وحقوقــی -آقــای درخشــان)
مراجعــه نماینــد.
روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی کرمان

به این میشود که حقوق و مزایایشان
کم شود و در بازنشستگیشان تاثیر جدی
داشته باشد .از طرفی از آنجایی که این
افراد چندین سال از فضای تدریس دور
بودهاند حاال باید سر کالس بروند که این
آسیبزا است ».هاشمی با بیان اینکه توان
اجرایی این بخشنامه را ندارد ادامه داد:
« واقعا نمیتوانم مجری این دستورالعمل
باشم چرا که اعتقادی به آن ندارم .هر
چندکه هنوز رسما با استعفایم موافقت
نشده اما تصمیمم جدی است چرا که
این توان را در خودم نمیبینم .ممکن
است از این قضیه برداشت شود اختالفاتی
بین معاونین روسا یا کادر وجود داشته
که چنین تصمیمی گرفته شده است
واقعیتش این است که اصال چنین چیزی
نیست».

 پاسارگاد :مسابقات ووشو قهرمانی استان در قسمت بانوان در بخش ساندا (مبارزه آزاد) در روزهای پنج شنبه
نایب و جمعه هفته گذشته با حضور 189نفر شرکت کننده در تمامی رده های سنی برگزار شد که در پایان در نتایج تیمی تیم
قهرمانی شهرستان سیرجان مقام دوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد که یاسمن پیوستی و مهرناز ستودهنیا مقام اول،
یاسمنحسینی،فاطمهزیدابادی،غزالهصادقی،سحرنج فآبادی،مریممعتمد یزاده،زهراخراسانیمقامدوموفاطمهرنجبر،
ووشو بانوان
یاسمنگلزاری،یاسمنحبیبی،محدثهحسینی،مهدیهعلیزاده،فاطمهدریابیگی،محدثهرضوانی،صدیقهساالریمقامسوم
راکسبکردند.معظمهملکپور وناهیدقاسمینژاد وبتولحسینیتیمسیرجانرادرایندورهازمسابقاتهمراهیکردند.

سرمقاله

مشروطه صغیر
 رضا مسلمیزاده
صدودوازده سال پیش
در سیزدهم مردادماه،
مظفرالدینشاه قاجار به
امضای فرمانی تن سپرد که
بدون شک نقطهی عطفی
مهم و آغازگر راهی عزیز در
پیش پای ملت بزرگ ایران است .صدور فرمان
مشروطه را میتوان و باید به عنوان بزرگترین عید
ملی ایرانیان به جشن و سرور برخاست .مشروطه
آغاز ایران نوین است و میتوان تمام خیزشهای
بعدی از قیام سیتیر ،انقالب بهمن تا حماسهی
دوم خرداد را در پرتو تداوم آن تعریف کرد.
آنان که به تاریخ معاصر ایران نگاهی انداختهاند،
البد به خاطر دارند که عمر مظفرالدینشاه چندان
نپایید و چون حکومت را به محمدعلیمیرزای
قاجار سپرد ،این پادشاه مستبد به برچیدن بساط
مشروطه همت گماشت و مجلس را به توپ بست
و به قتل و حبس آزادیخواهان پرداخت که از
قضا مشهورترین کشتهی او میرزا جهانگیرخان
شیرازی بود که در باغشاه در حضور شاه به قتل
رسید .جهانگیرخان از اهالی مطبوعات بود و نامش
با روزنامهاش پیوند خورده است چندانکه او را
جهانگیرخان صوراسرافیل میشناسند .حضور این
«شمع مرده»ی اهل مطبوعات نماد و تمثیلی از
تنگناهای جامعهی روزنامهنگاری ایران است که در
خط مقدم شهادت برای آزادیخواهی قرار دارند و
شاید اتفاقی نباشد که جشن انقالب مشروطه با 3
روز اختالف به روز خبرنگار پیوند میخورد.
دوران حکومت محمدعلیشاه چندان نپایید که
شب را سحر کند و از همین رو دوران کوتاه او را در
مسند پادشاهی «استبداد صغیر» نامیدهاند ،البد در
برابر «استبداد کبیر»ی که تاریخ پیش از مشروطه
را به خود اختصاص داده است و پس از مشروطه

نیز دست از این ملک نشست و در قامتی نو تجدید
فراش فرمود.
دوست هنرمند و گرانمایهام امیرحسین طاهری
نمایشنامهیی دارد به نام «مشروطهی صغیر»
که عنوان این یادداشت را از آن وام گرفتهام.
مشروطهی صغیر طعنه و تعریضی است بر استبداد
صغیر و از واقعیتی پرده برمیدارد که به طور
طبیعی انقالبیون مشروطهخواه هیچ از آن خبر
نداشتند .باید سالها میگذشت تا نسلهای بعد از
راه برسند و با نگاهی به تاریخ و گذشتگان دریابند
که آرزوی تاسیس عدالتخانه و داشتن مجلس شورا
و در نهایت حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش ،نه
کاری است خُ رد .صبر بسیار بباید و چند نسل بعد
هم باید در تحقق آن بکوشند و شهید و زندانی
بدهند تا به امروز برسیم.
امروز در صد و دوازدهمین سالگرد امضای
فرمان مشروطه ما ناگزیر از مرور تاریخ
یکصدسالهی خویش برای پرهیز از تکرار آنیم.
چندین سال است که به سهم خویش و به قدر
صدای نارسایی که دارم ،تالش کردهام سالروز
پیروزی انقالب مشروطه را گوشزد کنم و احساس
میکنم بزرگداشت این روز به عنوان جشن ملی
ایرانیان میتواند در ترسیم آیندهی این سرزمین
نقش مثبتی ایفا کند .جنبش مشروطه با خواست
تاسیس عدالتخانه آغاز شد و میتوانست روز
قوهی قضاییه باشد .جنبش مشروطه در تداوم
خواستههای خویش مجلس شورا را تقاضا کرد و
میتوانست روز قوه مقننه باشد .اما هر کدام از قوا
روز و هفتههای دیگری از تاریخ این ملک را برای
خویش برگزیدهاند و این اتفاق میتواند خوشیمن
باشد .در تاریخ ملت ایران روزی سزاوارتر از
سیزدهم مرداد زیبندهی نام «روز ملت» نیست .و
این پیشنهادی است که چند سالی است تکرارش
میکنم؛ لطفا «روز ملت» را به یاد آر!

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :

 گزارشی از روند کند آسفالت خیابان ها
و کوچه ها که برای فاضالب حفاری شدهاند
تهیه کنید1614.
 در اين اوضاع بد اقتصادي چرا بايد
گلگهر اين همه پول صرف برگزاري
جشنواره ميكنند درحالی که حقوق
كاركنانش را با تاخير و يا كم كردن ساعت
اضافه كار ميدهند .واقعا اين پول بيت المال
است2792 .
 دادستان محترم و رییس راهنمایی و
رانندگی پس طرح کامیون ممنوع در سطح
شهر چه شد؟ چرا اینقدر شعار خالی بدون
اجرا میدهید؟ طرحی که میگفتید اگر
کامیون در شهر بیاید به پارکینگ منتقل
میشود پس چه شد؟ مطمئن باشید راننده
کامیون هیچ موقع با بیست هزار تومان
جریمه ماشینش را در پارکینگ نمیگذارد.
لطفا فکری بردارید به غیر از مزاحمت برای
شهروندان آسفالت و تمام تاسیسات شهری
داره از بین میرود0757 .
 حیف این صندلیها ،میکروفن ،میوهها،
شیرینیها ،امکانات نیست که دراختیار
مدیران ناالیق و بیعرضه قرار میگیرد.

آیااین اسراف نیست؟ این همه کارمند پول
مفت میگیرند و فقط حاضری م یزنند و
خیالشان راحت است که استخدام شدند.
3117
 این دوستان بازنشسته شرکت
سنگآهن گهرزمین کی میخواهند بروند
سر خونه زندگیشون؟ قضیه به تلویزیون
و برنامه «حاال خورشید» کشیده شد.
چرا نمیخواهید باور کنید که بازنشسته
شدهاید؟ 7729
بعضی از همشهریان عزیز هنوز بحران
ک مآبی و ب یآبی را جدی نگرفت هاند و هر
روزه صبحهای زود شاهد آبپاشی کوچهها
و جلوی درب منازل به نیت نزول خیر و
برکت و عنایت ویژه حضرت خضر نبی که
در باور عوام مقسم روزی است هستیم.کاش
قدر آب را بیشتر بدانیم4179 .
 چرا نرخ بیکاری استان کرمان ،خاص
سیرجاننسبتبهاستانهاییمثلاصفهان
باالست؟ به خاطر اینکه آموزش و یادگیری
کارهای فنی در استان و شهر ما به یک
فرهنگ و ارزش تبدیل نشده است! 2954
 شهرک صدف بدون کدپستی است لطفا

رسیدگی کنید4998.
 درست است با باال رفتن دالر مردم
ضربه میخورند ولی صحبتم با آن عده
آدم سودجو و فرصت طلبه از مسئوالن
خواهشمندیم نظارت کنند6358.
 ازمسئوالن خواهشمندیم بعد از کندن
آسفالت جهت فاضالب هرچه سریعتر آن
را ترمیم کنند6358 .
 دراین مملکت چه خبر است هر روز
گرانی ،هر روز افزایش قیمت ،آیا دولتمردان
پیش بینی چنین روزهایی نکرده بودند یا
خودشان با آقازادهها در این هرج و مرج
وگرانی دخیل هستند .برای حفظ نظام
و آرامش هموطنان هرچه سریعتر دست
بکار شوید و با عامالن گرانی در هر لباسی
و فرزند هرشخصیتی قاطعانه برخورد شود
وچشم پوشی صورت نگیرد وبه مردم معرفی
شوند تا دیرنشده و به دیگرکشورها متواری
نشده اند0114 .
 تیرهای روشنایی بلوار شیراز ( ورودی
شهر ازسمت شیراز) اسفند  96نصب شده
ولی هنوز چراغ برقها (روشنایی) بعد از
گذشت  5ماه نصب نشدهاند7041 .

گم شده

تعدادی سکه طال مفقود شده است .از یابنده تقاضا میشود با این شمارهها تماس
گیرد و مژدگانی بسیار عالی دریافت نماید 09139453700 .و 09135320713

جناب آقایان
حاج سیدمجتبی فروزنده
سیدمحسن فروزنده
سیدمحمد فروزنده
مصیبــت درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را حضــور
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده،
از درگاه خداونــد متعــال شــادی روح آن مرحــوم و
صبــر و ســامت بازمانــدگان را مســئلت مینماییــم.

هفتهنامه پاسارگاد

جناب آقای سیدمحمد فروزنده

مصیبــت درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را حضور شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،بقــای عمــر
بازمانــدگان را از درگاه خداونــد منــان مســئلت داریم.

حمیدرضا فیروزآبادی و امیر فیروزآبادی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  970296محکــوم علیــه آقــای علــی پوررضــا محکــوم بــه پرداخت مبلغ
 1/114/691/353ریــال در حــق محکــوم آقــای کــورش بنیاســد آزادی گردیــده و نامبــرده ملکــی را بــه عنــوان
مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــوده اســت کــه توســط اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلغ
 6/700/000/000ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده .مــال معرفــی شــده در تاریــخ  1397/05/30ســاعت 12
ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع
و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلس
از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت
واریــز میگــردد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را بــه همــراه فیــش  10درصــد حداکثــر تــا تاریــخ
 1397/05/30از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده
مورخــه  1397/05/30میباشــد .ملــک مــورد مزایــده خانهباغــی واقــع در کشــکوییه بلــورد خیابــان اصلــی
وبـهروی مهدیــه بــه پــاک ثبتــی  2فرعــی از  389اصلــی بخــش  39کرمــان به مســاحت  3583متر مربع میباشــد.
دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ســیرجان -وحیــد بروســان

ساعتت را به وقت گل نرگس تنظیم کن
آواهای انتظار مهدوی
 30518شاید این جمعه بیاید 30514-مناجات جمعه 4342-به طاها به
یاسین 67336-گل نرگس-فعالسازی با ارسال کد به 8989

