 پاسارگاد
مامـوران کالنتـری  12یـک دسـتگاه پرایـد سـرقتی را کشـف
کردند.
به گـزارش معاونـت اجتماعـی فرماندهـی انتظامی شهرسـتان
سـیرجان چنـد روز پیـش یک دسـتگاه خـودروی پرایـد در یکی
از خیابانهـای اصلـی سـرقت شـد .پـس از آن مامـوران کالنتری
 12در روز جمعـه ایـن خـودروی پرایـد را در روسـتای حجتآباد
کشـف کردند.
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پرونده قتل خانوادگی در روستای محمودآباد با دستگیری قاتل بسته شد:

دستگیری قاتل پس از سه ماه فرار

ماجرای بخشش قاتل پدر و مادر پای چوبه دار
عل یآباد میآید و جسم نیمهجان پدر و مادر علی را به بم اعزام
میکنند .ب هدلیل شدت جراحات هر دو آنها به کما رفته بودند.
بعد از سه روز ابتدا پدر علی و روز بعد مادرش فوت میکند.
بعد از گذشت چند روز از مرگ این دو ،قاتل -که همان شب
از منطقه شرق استان کرمان خارج شده بود -دستگیر و حادثه
واردمراحلقضاییمیشود«.روندقضاییرسیدگیبهپروندهرا
خودم به تنهایی دنبال میکردم .حتی وکیل هم نداشتم .آنقدر
رفت و آمد کردم که در نهایت پس از سه سال ،حکم قصاص
اوایل شهریور امسال صادر شد .همین بود که حتی یک بار هم
سراغ من و خانواده و خواهرانم را نگرفتند .من تصمیم خودم را
گرفته بودم؛ قصاص ».علی قادری ادامه ماجرا را این گونه شرح
میدهد«:بامداد روز یکشنبه هجدهم شهریور 97زمان اجرای
حکم فرا رسید .یک هفته قبل از روز اجرای حکم بسیاری از
معتمدینمحل،مسئوالنشهرستانریگانوپدرومادرمقتول
از من خواسته بودند رضایت دهم .اما حقیقتاً برایم سخت بود.
پدر و مادر قاتل هر روز به خانهمان میآمدند و شروع به گریه و
زاری و التماس میکردند».
وقتی که قاتل پدر و مادرش را باالی چوبه دار میبرند و
طناب را به دور گردنش م یاندازند ،در هوای گرگ و میش
بامدادی ،ناگهان انگار نوری در دل علی میدرخشد و او را در
تصمیمی که از یکی دو روز قبل گرفته بود؛ مصممتر میکند.
آن نور آرامش را به او هدیه میدهد .به قول خودش بعد از این
بخشش آرام و راحت میشود و هنوز هم حال بهتری دارد.
علی میگوید« :محرم در پیش بود و به خاطر امام حسین(ع)
تصمیمم را عوض کرده بودم؛«بخشش» .در روزهای بعد از
بخشش برخی اهالی روستا علی را برای بخشش سرزنش
میکردند و میگفتند بخشش اشتباه بوده اما تعدادی هم
همان طور که مثل قبل برای بخشیدن تشویقش میکردند
ازاوحمایتکردند.آنهامیگفتندعلیبابخششبهروستایشان
جانی دوباره داده .علی با این همه محکم و استوار میگوید که
او و خواهرانش برای بخشش ناراحت نیستند و امیدوارند این
گذشت ،روح و پدر و مادرشان را هم شاد کرده باشد.

دستگیری سارق احشام

 پاسارگاد :ماموران انتظامی سیرجان دو نفر
سارق که شش راس گوسفند را سرقت کرده بودند
دستگیر کردند .فرمانده انتظامی سیرجان در این
رابطه گفت :ماموران انتظامی در جریان سرقت شش
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خبر

 گروه حوادث
خبرنگار روزنامه ایران گزارشی از قتل پدر زن و مادرزن
به دست داماد و رضایت خانواده پای چوبه دار در شهر ریگان
استانکرمانمنتشرکرد.ب هروستایعل یآبادمحمدقاسمخان
در 10کیلومتری ریگان میروم؛ خانهای که در آخرین روزهای
فروردین  94آن اتفاق تلخ در آن رخ داد .خانه پدر و مادر علی
که حاال او و همسر و فرزندانش در آن زندگی میکنند .علی
 25سال دارد و یک پسر چهارساله و یک دختر دو ساله دارد .او
کوچکترین عضو یک خانواده شش نفری است؛ از آن خانواده
حاالفقطاووسهخواهرشماندهاند.درآخرینروزهایفروردین
سال 94در عل یآباد وقتی که همه خواب بودند ،ناگهان صدای
ضجه و زاری و فریادی که از این خانه بلند میشود ،تمام اهالی
روستا را بیدار میکند .چراغ خانهها یکی پس از دیگری روشن
میشود و مردم از خانههایشان بیرون میآیند و به سمتی
که صدای فریاد میآید میروند .علی میگوید«:من ،همسر و
فرزندم در اتاق خوابیده بودیم .پدر و مادرم هم در پذیرایی خانه
خواب بودند .ناگهان فردی در خانه را باز کرد ،صدای فریاد مادرم
بلند شد .او بالفاصله به سمت مادرم حملهور شده بود و با تبری
کهداشت،قبلازآنکهمنبرسمضرباتمتعددیبهسروسینه
مادرم وارد کرده بود .در درگاه خانه بود که با او گالویز شدم و
تبر را از دستش گرفتم .در تالش بود که به من هم آسیب
برساند اما در نهایت خودش را فراری داد .پدر سالخوردهام با
سر و صورتی خو نآلود خودش را کشانکشان به خانه رساند.
پیرمرد حوالی ساعت یک نیمه شب برای سرکشی از منزل به
بیرون از ساختمان رفته بود که دامادمان به او هم حملهور شده
بود و ضربات متعددی را نیز به پدرم وارد کرده بود ».قاتل پدر
و مادر علی ،داماد خانوادهشان بود .مرد معتادی که نامش با
دعوا و فتنه و کجخلقی در روستا آمیخته بود .مدت ها با خواهر
علی اختالف داشت .به گفته علی عرصه را بر خواهرش تنگ
کرده بود .بعد از حادثه خواهر علی گفته بود« :مدام تهدیدم
میکرد و میگفت که روزی پدر و مادرت را میکشم .» .علی
هم میگوید :آن شب با کمک اهالی دو آمبوالنس از ریگان به

حوادث 7

راس گوسفند در روستای اکبرآباد قرار گرفتند .سرهنگ
محمدرضا ایراننژاد گفت :پلیس آگاهی دو نفر سارق را
شناسایی و دستگیر کرد .آنها گوسفندان را به دو مالخر
فروخته بودند که این دو مالخر هم دستگیر شدند.

پاسارگاد
پرونده غالم محمدی جوان  28سالهای که
در شهریورماه در روستای محمو دآباد به قتل
رسید با دستگیری قاتل در روز جمعه بسته شد.
عصر روز 15شهریورماه سه نفر با موتورسیکلت
به در منزل غالم محمدی آمدند و وقتی او در را
باز میکند یکی از آنها با قمه به سر او م یزند
و از محل متواری میشود .غالم به علت شدت
ضربه جان خود را از دست میدهد و پرونده
یک قتل روی میز کارآگاهان جنایی اداره آگاهی

سیرجان باز میشود .قاتل از محل متواری
شده و کارآگاهان جستجو را آغاز میکنند .در
جستجوی ماموران آگاهی هویت قاتل مشخص
میشود و آنها میفهمند با یک قتل خانوادگی
روبهرو هستند .قاتل برادر زن  17ساله مقتول
است و کاراگآهان تالش برای پیدا کردن
مخفیگاهودستگیریقاتلتبعهافغانستانراآغاز
میکنند .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده
انتظامی سیرجان در این رابطه به پاسارگاد
گفت :کاراگاهان پلیس آگاهی سیرجان دو نفر

همدست قاتل را شناسایی و در همان روزهای
ابتدایی دستگیر میکنند .پس از تالش ماموران
قاتلروزجمعهدستگیرمیشود.بهگفتهرییس
پلیس سیرجان این قاتل  17ساله در این مدت
خود را در یکی از شهرستانهای استان اصفهان
پنهانکردهبود.فرماندهانتظامیسیرجاندراین
رابطه گفت :افراد باید مشکالت و مسایل خود را
ازطریققانونحلکنند.درگیریهاممکناست
باعث بروز چنین حوادثی شود که جبرانپذیر
ت
نیس .

عکس :آرشیو پاسارگاد

تحویل پرندگان وحشی به محیط زیست
پاسارگاد
دوستداران طبیعت دو قطعه باکالن ،یک بهله
دلیجه و یک بهله سارگپه که آسیب دیده بودند
را تحویل اداره حفاظت محیط زیست سیرجان
دادند.
به گفته صادق خزیمه مسئول روابط عمومی
اداره حفاظت محیط زیست؛ در روزهای اخیر
اصغر زیدآبادی یک بهله دلیجه ،مجید نوروزی

انفجار منزل مسکونی
 پاسارگاد
گاز
نشـت
باعث انفجـار یک
منزل مسکونی در
اکبرآبـاد شـد .بـه
گـزارش ایسـتگاه
آ تش نشـا نی
نجفشـهر جمعه
شـب سـاعت 20
یـک مـورد انفجار
روسـتای
در
اکبرآبـاد گـزارش شـد و مامـوران آتشنشـانی بالفاصلـه بـه محل
رفتنـد .یـک زن و مـرد در این انفجار دچار سـوختگی شـده بودند.
آتشنشـانی نجفشـهر دلیـل این حادثه را نشـت گاز عنـوان کرد.

یک قطعه باکالن ،ماموران آتشنشانی یک قطعه
باکالن و گارد انتظامات شرکت جهان فوالد یک
بهله سارگپه که همگی به نوعی آسیب دیده بودند
را تحویل اداره حفاظت محیط زیست دادند.
این پرندگان به زودی و پس از طی کردن
درمان کامل در طبیعت رها سازی می شوند.
خزیمه در ادامه افزود :در این خصوص با
فرهنگ سازی و دادن اطالعات مفید و آگاهسازی

انهدام کارگاه مشروب

مردم که در سالهای اخیر صورت گرفته است
امیدواریم به زودی شاهد باشیم که هر فرد از افراد
جامعه خود یک حامی حیات وحش باشد .وی
گفت :خوشبختانه در ماههای اخیر شاهد افزایش
تحویل پرندگان و حیوانات آسیبدیده به محیط
زیست بودهایم .وی از شهروندان خواست در
صورت مشاهده پرنده و یا حیوان آسیبدیده آن
را به اداره محیط زیست تحویل دهند.

مرگ خیر سیرجانی

 پاسارگاد
لیتـر
500
مشـروب از سـوی
مامـوران انتظامی
سـیرجان کشـف
شـد .بـه گـزارش
پاسـارگاد ماموران
انتظامی توانستند
کارگاه
یـک
ساخت مشـروبات
الکلی را در منزلی
مسـکونی شناسـایی کنند .ماموران روز گذشـته با دستور قضایی
وارد منزل مسـکونی شـدند و با انهدام کارگاه  500لیتر مشـروب
کشـف کردنـد.

 پاسارگاد
برخورد خودروی مزدا با
دهانه پل منجر به فوت خی ِر
سیرجانی شد .به گزارش
پاسارگاد ظهر جمعه یک
دستگاه خودروی مزدا با دو
نفر سرنشین از سمت نیریز به
سیرجان در حرکت بود و پنج
کیلومتربعدازقطروییهرانندهدر
اثر خوابآلودگی کنترل خودرور
را از دست داده و به دهانه پل
برخورد میکند .در این حادثه نعمتاهلل دهقانی راننده  79ساله جان خود را
از دست داد و سرنشین دیگرخودرو از ناحیه پا مصدوم شد .هفتهنامه پاسارگاد
درگذشت این خی ِر سیرجانی را خدمت خانوادهشان تسلیت میگوید.

از سوی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری سیرجان انجام میشود

هنر پیکرتراشی بر تنه درختان خشک

مدیرعامـل سـازمان سـیما ،منظر و فضای سـبز شـهری سـیرجان از خلـق آثار
هنـری و پیکرتراشـی بر تنه درختان خشـکیده سـطح شـهر خبـر داد.
بـه گـزارش مدیریت ارتباطات شـهرداری سـیرجان ،بابک سـعیدی در این باره
اظهار داشـت :اجرای طرح پیکرتراشـی و خلق آثار هنری بر روی درختان خشـکیده
از سـوی واحد زیباسـازی سـازمان سـیما ،منظر و فضای سبز شـهرداری سیرجان در
راسـتای زیباسـازی شـهری و اسـتفاده بهینه از درختان خشـکیده انجام میشود.
وی ادامـه داد :بـر ایـن اسـاس چنـد طـرح بـا نمـاد پرنـدگان توسـط هنرمنـد

جناب آقای

دکتر رضا سروشنیا
شهردار محترم سیرجان

خـوشذوق سـیرجانی بـر روی درختـان خشـکیده نقـش بسـته اسـت.
مدیرعامـل سـازمان سـیما ،منظـر و فضای سـبز شـهری شـهرداری سـیرجان
افـزود :اجـرای ایـن طرحهـای هنـری در راسـتای زیبایی هرچه بیشـتر معابر سـطح
شـهر و بـر روی درختانـی که قابلیت پیکرتراشـی دارند به عنوان نقاط ثقل سـیرجان
جهـت اسـتفاده مجـدد از درختان خشـکیده به عنوان یـک اثر هنـری ،در حال انجام
است.
بابـک سـعیدی همچنیـن اجـرای طـرح فلاور باکـس (جعبـه گل) در فضـای

هشتمینسالگردمرحوم

علییارافشارجهانشاهی

پنجشنبه مورخ  97/09/15ساعت 14:30
در جوار آرامگاه آن مرحوم واقع در بهشت
زهرای قدیم سیرجان برگزار میگردد.
خانواده

مراسم دومین سالگرد مرحومه فاطمه طاهری

روز پنجشنبه  97/09/15از ساعت  3الی  4/5بعدازظهر
در بهشت زهرای قدیم بر سر مزارش گرد هم میآییم.
ساعت حرکت  3بعدازظهر از درب منزل آن مرحوم واقع در بلوار
شیخمفید-خیابانامامموسیصدر-کوچهشماره7

افتخــار میکنیــم کــه یکــی از مــردان بیادعــا ،شــجاع،
سینهســوخته ،دردآشــنای بــه مســند شــهرداری
نشســته تــا مــردم بــا خاطــری آرام مشــکالت خــود را بــا
آدمــی از جنــس خــود بــه مشــارکت بگذارنــد و مطمئــن
باشــند کــه مشکالتشــان مرتفــع خواهــد شــد .جــز
دعــای خیــر کاری نمیتوانیــم .دمتــان گــرم

رضامحمدشریفی

خانواده

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباس عباسلو با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  153سیرجان
مدعی است که سند مالکیت چهار سهم مشاع از ششدانگ پالک  3فرعی از  4901اصلی
واقع در بخش  36کرمان به نام آقای عباس عباسلو ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم
گردیده است که به علت جابهجایی مفقود گردیده ،لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده
 120آییننامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی میشود تا هرکس مدعی انجام
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ،ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه
گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بهنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار :دوشنبه 1397/09/12
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

سـبز برخـی معابر عمومی سـطح شـهر سـخن بـه میـان آورد و گفـت :با اسـتفاده از
چوبهـای خشـک درختـان ،طـرح زیبای فلاور باکس در برخی معابر سـطح شـهر
در حـال اجـرا اسـت کـه هم اکنون در بلوار سـیدجمال و سـردار جنگل با اسـتفاده از
 ۸هـزار قطعـه چوب انجام شـده اسـت.
وی هـدف از ایـن کار را افزایـش نمادهـای طبیعت و زیباسـازی فضاهای بصری
سـطح شـهر عنوان کـرد و یادآور شـد :تبدیل درختان خشـک به اثرهـای هنری یک
پیـام فرهنگـی اسـت و در ایـن طـرح درختانی که بر اثر آفت خشـک شـدهاند ،دوباره
آگهی رای هیات
در اجرای بند  2ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع میرساند در
اجرای قانون فوقالذکر آقای منصور قاسمینژاد افشار فرزند جمعه
به شناسنامه  9395کد ملی  3071845545صادره از سیرجان
درخواست صدور سند ششدانگ خانه پالک  10727فرعی از 5087
اصلی به مساحت  250متر مربع واقع در نجفشهر سیرجان بخش
 36کرمان را نموده است که پس از رسیدگی هیات موضوع قانون
اخیرالذکر رای به صدور سند به شماره  97/09/08 -9875صادر
و پالک فرعی برای آن تعیین و بدینوسیله به اطالع عمومی میرساند
ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به
تقاضای نامبرده معترض است ،اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت
اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به
اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه نماید .چنانچه ظرف مدت بیست روز از
انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض
گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارایه ننماید سند
مالکیت بهنام متقاضی صادر و تسلیم میگردد.
تاریخ انتشار :دوشنبه 1397/09/12
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی رای هیات
در اجرای بند  2ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع میرساند در
اجرای قانون فوقالذکر آقای حسین گلوآوندی فرزند نوراهلل به
شناسنامه  14کد ملی  3070505724صادره از سیرجان درخواست
صدور سند ششدانگ خانه پالک  10825فرعی از  5087اصلی به
مساحت  358متر مربع واقع در روستای نجفشهر سیرجان بخش
 36کرمان را نموده است که پس از رسیدگی هیات موضوع قانون
اخیرالذکر رای به صدور سند به شماره  95/05/18 -8815صادر
و پالک فرعی برای آن تعیین و بدینوسیله به اطالع عمومی میرساند
ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به
تقاضای نامبرده معترض است ،اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت
اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به
اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه نماید .چنانچه ظرف مدت بیست روز از
انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض
گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارایه ننماید سند
مالکیت بهنام متقاضی صادر و تسلیم میگردد.
تاریخ انتشار :دوشنبه 1397/09/12
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی رای هیات
در اجرای بند  2ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و

احیـا شـده و بـر این اسـاس تبدیل ایـن درختان به نمـاد طبیعت را برای شـهروندان
به نمایش گذاشـتهایم.
مدیرعامـل سـازمان سـیما ،منظـر و فضای سـبز شـهری شـهرداری سـیرجان
افـزود :هنرمنـدان شـهرمان با این حرکت مثبت ،درختان شـهر را با دسـتان هنرمند
خـود احیـا میکننـد و این حرکت ارزشـمند در سـایر نقاط شـهر نیز اجرا میشـود؛
چـرا کـه فضـای دلانگیزی به شـهر میبخشـد و بـا دیـدن صحنه درختان خشـک،
روح آدمـی نمیرنجد.

حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع میرساند در
اجرای قانون فوقالذکر خانم افسانه میرشکارپور فرزند علیرضا به
شناسنامه  498کد ملی  3071973683صادره از سیرجان درخواست
صدور سند ششدانگ خانه پالک  2فرعی از  282اصلی به مساحت
 360متر مربع واقع در بلورد سیرجان بخش  39کرمان را نموده است
که پس از رسیدگی هیات موضوع قانون اخیرالذکر رای به صدور سند
به شماره  97/09/07 -9872صادر و پالک فرعی برای آن تعیین
و بدینوسیله به اطالع عمومی میرساند ظرف مدت بیست روز از
تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است،
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ
تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح
قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه
نماید .چنانچه ظرف مدت بیست روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و
یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به
مرجع صالح قضایی را ارایه ننماید سند مالکیت بهنام متقاضی صادر و
تسلیم میگردد .تاریخ انتشار :دوشنبه 1397/09/12
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی رای هیات
در اجرای بند  2ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع میرساند در
اجرای قانون فوقالذکر خانم طیبه یزدی یحییآبادی فرزند حسین
به شناسنامه  998کد ملی  3071117027صادره از سیرجان
درخواست صدور سند ششدانگ خانه پالک  268فرعی از 430
اصلی به مساحت  268متر مربع واقع در روستای حجتآباد سیرجان
بخش  36کرمان را نموده است که پس از رسیدگی هیات موضوع
قانون اخیرالذکر رای به صدور سند به شماره 97/09/08 -9876
صادر و پالک فرعی برای آن تعیین و بدینوسیله به اطالع عمومی
میرساند ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی
به تقاضای نامبرده معترض است ،اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت
اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به
اداره ثبت اسناد سیرجان ارایه نماید .چنانچه ظرف مدت بیست روز از
انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض
گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارایه ننماید سند
مالکیت بهنام متقاضی صادر و تسلیم میگردد.
تاریخ انتشار :دوشنبه 1397/09/12
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه  961144محکوم علیه آقای
رضا ایراننژاد محکوم به پرداخت  200قطعه سکه بهار آزادی در حق
محکوم له خانم عشرتالسادات بنرضوی گردیده و نامبرده ملکی را
به عنوان مال به این اجرا معرفی نموده است که توسط اجرا توقیف
و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/550/000/000

ریال برآورد قیمت گردیده ،مال معرفی شده در تاریخ 1397/09/26
ساعت  12ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش
میرسد .مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 .درصد قیمت پیشنهادی
فیالمجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینههای
اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز میگردد .متقاضیان
میتوانند پیشنهادهای خویش را حداکثر تا تاریخ  1397/09/26از
طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند مربوط
به مزایده مورخه  1397/09/27میباشد .مزایده در صورت عدم
حضور شرکتکننده تجدید میگردد .ملک مربوط به مزایده سه دانگ
آپارتمان به پالک ثبتی  5269از  2312مجزی شده از  3021بخش
 35به آدرس خیابان ولیعصر(ع) -خیابان خرمشهر -کوچه جهانآرا
میباشد .دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان -بروسان
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه  970410بایگانی اجرای احکام
شوراها براساس صدور اجراییه محکوم علیه محمدحسین پورزرندی
محکوم به پرداخت مبلغ  645/542/470ریال اصل خواسته و مبلغ
 3/227/712ریال نیمعشر دولت در حق محکوم له طیبه خداپرست
گردیده که مشخصات عرصه و اعیان ملک در پالک  4فرعی از 2247
اصلی بخش  35حوزه ثبتی سیرجان استان کرمان به مساحت 379/5
متر مربع در یک طبقه همکف آجری و دارای انشعابات گاز ،آب ،برق
نزدیک به  300متر مربع دو اتاق گنبدی و مابقی تیرآهنی به مالکیت
مرحوم امراهلل پورزرندی و مرحومه ایران منتظری که محکوم له
تقاضای فروش فوق را از طریق اجرای احکام شوراها نمودهاند که
توسط کارشناس رسمی دادگستری بازدید و پالک فوق واقع است
در خیابان شهید شفیعی کوچه جنب تعاونی عدل شماره  7میباشد که
به مبلغ  5/075/000/000ریال که سهماالرث آقای محمدحسین
پورزرندی از ششدانگ پالک فوق مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه
هزار میلیون ریال ارزیابی و تعیین قیمت گردیده ،مال معرفی شده
در روز چهارشنبه به تاریخ  1397/09/28ساعت  11ظهر از طریق
مزایده در محل اجرای احکام شوراها به فروش میرسد .برنده مزایده
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 .درصد قیمت
پیشنهادی فیالمجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر
هزینههای اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز میگردد.
متقاضیان میتوانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش 10درصد
مبلغ پیشنهادی که واریز به شماره حساب 2171293825007
سپرده دادگستری نزد بانک ملی گردد داخل پاکت دربسته حداکثر
تا قبل از زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی به این اجرا
ارسال و یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها نمایند و روی پاکت قید
نمایند مربوط به مزایده مورخه چهارشنبه  1397/09/28میباشد .در
صورت برنده شدن و انصراف  10درصد واریزی به نفع دولت ضبط
میشود .تجدید میگردد.
دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو

