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 هدی رضوانی
محورهای روستایی معموالً در بهسازی و تعریض
مسیرهایعبورومروربرونشهریدراولویتهایآخر
مسئوالنقرارمیگیرندووضعیتآنهانیازمندبررسی
واقدامجدیاست.چراکههمینمحورهایروستایی
درکنارسه لانگاریرانندگانوشرایطنامناسبمسیر
میتوانند زمینهساز بروز حوادث ناگواری شوند .جاده
چهارگنبد از توابع بخش بلورد در شرایط نه چندان
مطلوبی بهسر میبرد و با توجه به حوادثی که در این
مسیراتفاقافتادهنیازمندرسیدگیاست.
 اتوبوسهای معدن جاده را
حادثهخیزکردهاند
رضا شهسواری ساکن روستای کرپوئیه است و از
مسیر عبوری جاده چهارگنبد بسیار گالیه دارد .وی در
این خصوص میگوید :در این محور متاسفانه به طور
مرتب تصادف رخ میدهد ۱۵.اتوبوس معدن تختگنبد
در این جاده تردد دارند که بسیار خطرناک است .جاده
باریک است و پیچ دارد و عبور و مرور این اتوبوسها جاده
را حادثهخیز کرده .جاده نه نور و روشنایی دارد و نه تابلو.
وی اضافه میکند :تردد اتوبوس در جاده کوهستانی
ممنوعاستامانم یدانمچطوراجازهدادندایناتوبوسها
تردد کنند .از ابتدای سال حدود ۲۵تصادف اتفاق افتاده
و چند نفر هم فوتی داشته .من زیاد به این مسیر رفت و
آمد دارم .شما ساعت ۷شب بیایید جاده چهارگنبد را از
نزدیک ببینید متوجه میشوید که چقدر اوضاع وخیم
استامامتاسفانهمسئولیناقدامیانجامنمیدهند.
 بهسازی جاده چهارگنبد به چند
بخش واگذار میشود
بخشداریهرمنطقهیکیازمتولیاناصلیدربهسازی
مسیرهای روستایی است .اسماعیل محمدپور بخشدار
بلورد در خصوص بهسازی مسیر چهار گنبد میگوید:
هفته گذشته در همین راستا جلسهای با حضور فرمانده
سراه سیرجان،
سراه روستایی استان ،مسئوالن پلی 
پلی 
دهیاران و شوراهای بخش بلورد برگزار شد و از این محور
بازدید شد و مقرر گردید در چند قسمت بهسازی شود.
قسمتاولآنتوسطشهرداریازبلوردتامحمدآبادوبعد
از آن توسط معدن تختگنبد و بخش دیگر با همکاری
دهیاریها و شوراها و تصمیم بر این شد که معدن
تختگنبدفع ًالباماهمکاریکندتابهصورتموقتیک
سری از کارها از جمله خاکریزی شانههای جاده و نصب
تابلوهای عالیم در مسیر انجام شود و در آینده نزدیک
بهسازی کل مسیر توسط معدن تختگنبد انجام شود.
وی افزود :بر اساس گفتوگوهای انجام شده قرار بود
سال گذشته مسطحسازی جاده و تعریض آن و گرفتن
پیچها توسط مسئوالن این معدن شروع شود اما از آنجا
که معدن تختگنبد در حال لولهگذاری گاز مسیر گوغر
تا چهارگنبد است ،بحث جاده را گذاشتند برای امسال و
بر اساس قولی که چند روز گذشته به ما دادند ،قرار شد

به زودی نقشهها را اداره راه تهیه کند و
جلسهای برگزار شود تا عملیات تعریض
و آسفالت جاده چهارگنبد توسط معدن
آغازشود.همچنیندرصحبتهاییکهبا
سراهانجامشدمقررگردید
مسئوالنپلی 
مسیربلوردتامحمدآبادراشهرداریبلورد
و مسیر محمدآباد تا معدن را خود معدن
و از محمدآباد تا کهنسیاه را دهیاری
کهنسیاه بر عهده بگیرد تا با همکاری
یکدیگراینکارانجامشود.
از او میپرسم آیا شهرداریها و
دهیاریها بودجه انجام این کار را دارند؟
میگوید :بله .میتوانند تا حدودی در
این زمینه ورود کنند .ما هم پشتیبانی
پاسارگاد وضعیت نابهسامان محورهای روستایی را بررسی میکند؛
میکنیم .از نظر قانونی بودجه را باید اداره
راه تامین کند ولی به دلیل نبود اعتبار،
معدن تختگنبد تقبل کرده که هزینه
کل مسیر را بپردازد .محمدپور با اشاره به
حوادثی که در این محور اتفاق میافتد،
میگوید:پیگیری خوب است ولی تا
کار به نتیجه برسد زمان زیادی میبرد و
عکس تزیینی است.
ممکن است چند نفر دیگر در این مسیر
جان خود را از دست بدهند.
میپرسم آیا اقدامی برای بهسازی این محور انجام سنگین آن را تخریب میکنند معادن موظفند برخی از ما همیشه زیر سؤال هستیم .پیمانکار که کار مجانی
 مطالبهگری وقتی اتفاق میافتد شده؟پاسخمیدهد:برایبهسازیمحوربایداولاعتباری معایبجادهراهمبربرطرفکنند.
انجام نمیدهد .چون پولش را ندادند معلوم است که
 علت توقف کار پیمانکار ،عدم کار را تعطیل میکند .یا باید پول بدهند که کار را ادامه
تخصیصبدهند.اعتبارنصبعالیموایمنسازیمحورها
که بودجهای در کار باشد
دهدیابایدتسویهکنندکهدراینصورتبرایپیمانکار
علیرضا رضایی رییس اداره راهداری و حم لونقل بنا به دالیل تحریم و کاهش میزان بودجه تخصیصی وصول مطالبات بود
رییس اداره راهداری و حم لونقل جادهای در پاسخ بعدی هم پول ندارند .مهم نیست منبع تأمین اعتبار،
جادهای است که میگوید :مسئولیت احداث محورهای میسرنیستودرحالحاضربیشتراعتباراتبهمحورهای
روستایی تا االن که با شما صحبت میکنم متوجه اداره شریانی و اصلی داده میشود که در شبانه روز باالی  ۱۲به این سوال که آیا این معادن برای بهسازی مسیر اداره راه باشد یا استانداری یا راه روستایی یا معادن و. .
راهوشهرسازی هر شهرستانی است اما طبق دستور وزیر هزار نفر از آن تردد میکنند .راههای روستایی با کمبود اعالم آمادگی کردهاند؟ پاسخ میدهد :ظاهرا ًدر آخرین برایپیمانکارفرقینمیکند.اولبایدبحثمالیپیمانکار
درابتدایامسالمقررشدراههایروستاییمجددا ًبهاداره عالیموسایرمسایلایمنیمواجههستند.اینراخودمان جلسهایکهبابخشدارداشتیمقرارشدمدیرعاملمعدن تامین شود و بعد از او مطالبهگری کرد .وی در پاسخ به
راهداری و حم لونقل جادهای برگردد که این عمل به هم اقرار میکنیم .منتها باید ابتدا اعتبار بدهند و بعد تختگنبد ما را در این امر یاری کند .همان طور که در اینکه اعتبارات دولتی به این زودیها وصول نمیشود و
دالیلفنییاوضعیتموجوداداراتمحققنشدوقرارشد بگویند چرا کاری انجام ندادید؟ وقتی اعتباری اختصاص سالهایگذشتهبرخی از روکشها و تعریضها را انجام چه باید کرد؟ میگوید :خب نمیشود ،پس مردم هم
از سال آینده عملی شود .وی اضافه میکند :یک بخش داده نمیشود دیگر بازخواستی هم نیست و نمیتوان داده .با همین وضعیت موجود هم اگر کسی سرعت خواستهاینداشتهباشند.بروندگنجپیداکنندبهماهم
این محور زیر نظر اداره راه روستایی در دست احداث است مطالبهگریکرد.مادرسنواتگذشتهازمحلبهسازییا مطمئنه را رعایت کند قطعاًاین حوادثی را هم که داریم نشان بدهند تا از آن برای تامین اعتبار استفاده کنیم.
که هنوز به ما ملحق نشده و ما هم قبل از این الحاق بازیافت عالیم فرسوده یک سری عالیم جدید در محور دیگر نخواهیم داشت .این محور االن خطکشی کامل حساب دو دو تا چهار تا است .باید بگوییم مدیرانعامل
نمیتوانیم کاری انجام دهیم .در صورتی که ملحق شود نصبکردیمکهاستاندارهمبازدیدکرد.متاسفانههمین دارد،روکشانجامشده،برایآنقسمتخاکیجادههم معادن ملزم هستند یک درصد از درآمد خود را برای
سراه به موقعیت رفته و ضعف و نواقص موجود را عالیم را هم نگهداری نمیکنند .سرقت عالیم ایمنی تامیناعتبارنشدهومدتیکارتعطیلبوده.ازاومیپرسم تامین جاده در نظر بگیرند و زودتر هم آن را تخصیص
با پلی 
به پیمانکار منتقل میکنیم که پس از رفع آنها پروژه جادهها را به خطر م یاندازد ،جاده اصلی و فرعی هم ندارد .پیمانکار این محور مدتی است که کار را تعطیل کرده دهند که این حوادث کاهش پیدا کند .وی اضافه
راتحویلبگیریم.رضاییبهعدمرعایتمقرراترانندگی کابل ،روشنایی ،دوربین و عالیم را به سرقت میبرند و و به فکر شروع کار نیست آیا نباید به پیمانکار در این میکند:مابهعنوانیکدستگاهاجراییمکاتبهمیکنیم
در این محور اشاره میکند و میگوید :مشخصات راه اعتبار جایگزین کردن آنها محدود است .به دنبال این زمینه تذکری داده شود؟ پاسخ میدهد :بله مدتی کار ولیمرجعباالدستیمانیستیمکهتصمیمگیرندهباشیم،
روستایی حداکثر سرعت مجاز در این محور را حدود ۶۰بودیم که راهکاری پیدا کنیم تا به نوعی خواسته مردم تعطیلبود.اخیراپیمانکارداردک جدارومریزکارمیکند .اداره کل هم مرجع نیست .دستگاههای منطقهای باید
کیلومترمشخصکردهوقانونمیگویدباسرعتمطمئنه هم تامین شود .بنابراین چندین مرحله با بخشداری ،تخصیص اعتبار قطرهچکانی است .مردم فکر میکنند اقدام کنند .رضایی به کمک معادن در بهسازی معابر
برانید اما رانندگان در این محور با همان سرعتی که در فرمانداری و شورای ترافیک جلسه گذاشتیم که اعتبار اگر ادارهای متولی نگهداری و ساخت یک جاده است مختلف استان اشاره میکند و میگوید :این کار سابقه
راه فرعی و اصلی حرکت میکند و باالی  ۱۰۰کیلومتر را از محل شرکتها و معادنی که در این محل مشغول چون اسمش اداره فالن است باید یک پروژه را از صفر خوبی در استان داشته .در بخش پاریز-مانی ،مس
است ،در شیبها و قوسهای راه کوهستانی و روستایی به فعالیت هستند و به دلیل عبور ماشینهای سنگین تا صد در کمترین زمان ممکن به اجرا برساند .از طرفی سرچشمه در حال تعریض جاده است .در چند سال
هم حرکت میکنند که منجر به خروج از محور ،واژگونی آنها رویه جاده تخریب میشود تامین گردد .این رویه وقتیمطالباتبرایپیمانکاراندرستمیکنیمبایدبه گذشته مس سرچشمه دو بانده کردن  ۶۳کیلومتری
و حتی فوت افراد میشود .اگر مردم فرهنگ رانندگی را آسفالت برای عبور و مرور چند ماشین سواری است تا به دستگاهنظارتیجواببدهیمچونمیگویندوقتیشما محور رفسنجان-سرچشمه را در دستور کار قرار داده.
محوراصلیدسترسیداشتهباشنداماوقتیکامیونهای اعتبار نداشتید چرا مطالبه برای دولت درست کردید؟ مس خاتو نآباد در اجرای بند دوم سهیم بوده ،گلگهر
رعایتکنندقطعاًاینحوادثاتفاقنخواهندافتاد.

پیچهای خطرناک جاده چهارگنبد

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای
جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  4سال ( 98نوبت دوم)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای
جدولگــذاری معابــر ســطح شــهر شــماره  )4بــه شــماره  2098005674000063را از طریــق ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه
تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت
عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/07/08میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ 1398/07/18
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزدوشنبه تاریخ 1398/07/29
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز سهشنبه تاریخ 1398/07/30
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم فریمــاه بشــیری وکیــل محمدرضــا کامیــاب الری از ورثــه مرحــوم محمدحســن
کامیــاب الری بــا ارائه دو برگ استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی شــماره  75ســیرجان
مدعــی اســت کــه ســند مالکیت  82/625ســهم مشــاع از  96ســهم ششــدانگ پالک 4
فرعــی از  2100اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام آقــای محمدحســن کامیــاب
الری 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 483 .م.الــف

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم فریمــاه بشــیری وکیــل محمدرضــا کامیــاب الری از ورثــه مرحــوم محمدحســن
کامیــاب الری بــا ارائه دو برگ استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی شــماره  75ســیرجان
مدعــی اســت کــه ســند مالکیت  82/625ســهم مشــاع از  96ســهم ششــدانگ پالک 5
فرعــی از  2100اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام آقــای محمدحســن کامیــاب
الری 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

در اجرای جادهای که از گلگهر به
بندرعباس میرود سهیم بوده .استان
کرمان به ویژه سیرجان در تامین
اعتبارات از خیلی از استانها موفقتر
بوده .منتها هزینههایی داریمکه آن قدر
سنگین است که تاکنون نتوانستهایم
همه جوانب را پوشش دهیم .باید به
تدریج این اعتبار تزریق شود  .اگر معدن
تختگنبد اعتباری اختصاص میدهد
قطعااستقبالمیکنیمومیتوانیمکاررا
پیش ببریم .از او میپرسم آیا مسئوالن
این معدن قول قطعی برای همکاری
دادهاند؟ میگوید :قول دادهاند ولی
هنوزقطعیونهایینشده.قبالهمقول
داده بودند از میدکو این امر انجام شود
ولی متاسفانه محقق نشد .اگر دوستان
قولهایی را که میدهند عملی کنند
وضعیت از آنچه که هست مطلوبتر
خواهدبود.
 مدیرعامل تختگنبد:
آماده همکاری هستیم
افشین بهبهانی مدیرعامل معدن
تختهگنبدم در باره نحوه تخصیص این اعتبار میگوید:
صحبت از اینکه اعتبار بدهیم نشده ولی به آنها گفتیم
در بهسازی این محور کمک میکنیم .در حال حاضر
داریم لولهگذاری خط گاز بین گوغر تا چهارگنبد را انجام
میدهیم ،به مسئوالن مربوطه گفتیم شما کار بهسازی
محور را انجام دهید ما هم کمک میکنیم .بحث عدد
و رقم پیش نیامده ولی گفتیم روی کمک ما حساب
کنید .او از آمادگی برای بهسازی محور چهارگنبد پس
از لولهگذاری خبر میدهد و میگوید :لولهگذاری 2-3
ماه دیگر تمام میشود .البته باید زودتر تمام میشد ولی
به خاطر یک سری موارد محلی که باید رضایتشان را
جلب میکردیم کمی طول کشید .نیازی به پایان پروژه
لولهگذاری گاز نیست .اگر همین االن هم کار را شروع
کنند ما کمک میکنیم .منتها لولهگذار ی گاز که تمام
شود میتوانیم خودمان وارد عمل شویم ،ماشینآالت به
آنهابدهیموکارسریعترپیشبرود.طبقتوافقاتانجام
شده قرار است بهسازی محور بلورد تا معدن بر عهده ما
باشد و امیدواریم هر چه سریعتر این کار آغاز شود.
فرهنگرانندگیبایددرجامعهنهادینهشود
سراه شهرستان
سرگرد پیام محمدی رییس پلی 
معتقد است این محور جزو شناسنامه نواقص راهها
قرار دارد .وی ادامه میدهد :نقاط حادثهخیز این محور
را شناسایی کردهایم .قسمتهایی را که خطرناک است
پیشنهاد کردهایم از تابلو و عالیم استفاده کنند و به
مسئوالن مربوطه هشدار دادهایم .در حال حاضر شاید
جمع تابلوهای راهنمایی این محور به  20تا هم نرسد.

شناسنامه تابلوها را داریم که چقدر تابلو نیاز است و
کجاهااینتابلوهانیازبهتعویضدارندواینموضوعراهم
منعکس کردیم که مسئوالن پیگیری کنند .چند وقت
پیش هم با بخشدار و راهداری جلسه داشتیم .شاید این
کارکمیزمانببردامامسئوالندرحالپیگیریهستند
و امیدوارم که به نتیجه برسد .وی در خصوص حوادث
اخیر این محور پاسخ میدهد :یک حادثه منجر به فوت
در این محور داشتیم .سواری سمند با یک موتورسیکلت
برخورد کرده و راننده موتور به علت آسیبهایی که دیده
بود دو ماه در کما بود و متأسفانه فوت شد .راننده سمند
هم متواری شده و با اینکه پرونده هنوز در حال پیگیری
استاماتاکنونشناسایینشدهاست.ویدرپاسخبهاین
سؤال که آیا نظارتی بر عدم تکرار چنین حوادثی وجود
دارد؟ میگوید :اینجا دیگر باید اصحاب رسانه وارد عمل
شوند،پیگیریکنند،انتقادکنند،اطالعرسانیکنندواز
وضعیت خراب جاده بگویند .این جاده پیچ دارد ،قوس
دارد ،نقطه کور زیاد دارد .در این زمینه باید اطالعرسانی
کنید ،مشکالت را بازگو کنید تا به گوش مسئوالن
باالدستی برسد .وی به اجرای راهکارهای کوتاهمدت
اشاره میکند و میگوید :در کوتاه مدت درخواست دادیم
جاهایی که حادثهخیز است تابلو نصب کنند .حداقل تا
زمانیکهبتوانندپیچهایموجودراایمنکنند.چوناین
کار زمانبر است و با اعتباراتی که فع ًال شهرستان دارد به
این زودی انجام نمیشود ولی در کوتاه مدت میتوانند
سرعت را در این پیچها بگیرند و با سرعت کاه و شیار
لرزانندهازسرعتماشینهاکمکنندتاوقوعحوادثکمتر
شود.سرگردمحمدیبهعاملانسانیدروقوعاینحوادث
در محورهای کوهستانی و خطرناک نیز اشاره میکند و
میگوید:نقشعاملانسانیدرتصادفات ۷۰درصداست.
وقتی میبینیم ماشین ایراد دارد یا جاده ایراد دارد چه
لزومی دارد با ماشین ناایمن در جاده ناایمن با سرعت
باال رانندگی کنیم؟ وقتی ماشینی واژگون میشود و۶۰
درصدسرنشینانآنبهبیرونپرتمیشوندتنهاعلتاین
امر نبستن کمربند است .این فرهنگ باید بین مردم جا
بیفتدکهبستنکمربندبراینجاتجانخودشاناست.
مردمبایدبهایندرکبرسندکهبستنکمربندمصونیت
استواگرنکاتایمنیرادراینگونهمحورهارعایتکنند
قطعاًشاهدحوادثکمتریخواهیمبود.
در خطرناک بودن جاده چهارگنبد به ویژه از بلورد
به سمت معدن و همچنین در نبودن اعتبارات دولتی
برای بهسازی این محور هیچ شکی نیست .ممکن است
همچون گذشته حوادث رانندگی در این محور تکرار
شود و جان عدهای از همشهریان را به خطر بیاندازد
معدن تختگنبد بخش عمدهای از تردد محور را به
خود اختصاص داده است .حادثه خبر نمیکند و اگر در
این زمینه اقدام جدی انجام نشود چه بسا اتفاقات ناگوار
دیگری در این محور رخ دهد و افرادی را به کام مرگ
بکشاند.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری سیرجان (نوبت دوم)

ـیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :بیمــه تکمیــل درمــان پرســنل
ـهرداری سـ
شـ
شــهرداری ســیرجان) بــه شــماره  2098005674000065را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه
آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت
قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در
مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/07/08میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1398/07/15
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/07/25
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز یکشنبه تاریخ 1398/07/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مالــک صــادر خواهــد شــد 482 .م.الــف
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی مزایده اموال منقول تجدید نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  971889بایگانــی اجــرای احــکام شــوراها
براســاس صــدور اجراییــه محکــوم علیــه جــواد شــیبانی تذرجــی محکــوم اصل خواســته
مطالبــه وجــه در حــق محکــوم لــه محمدرضــا جهانشاهینســب گردیــده کــه محکــوم علیه
کمــد لباســی بــزرگ یــک عــدد -تشــک دو نفــره بــزرگ  4عــدد -جاکفشــی  2عــدد -میز
الس ـیدی  1کرمــان -میــز جلومبلــی  2عــدد -ســاعت دیــواری  2عــدد -دراور یــک
عــدد معرفــی کــه محکــوم لــه تقاضــای فــروش فــوق را از طریــق اجــرای احــکام شــوراها
نمودهانــد کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بازدیــد و امــوال فــوق واقــع در
امیرآبــاد کوچــه امــام خمینــی  16میباشــد کــه بــه مبلــغ  50/000/000ریــال ارزیابی
و تعییــن قیمــت گردیــده اســت .مــال معرفــی شــده در روز چهارشــنبه بــه تاریــخ

 1398/07/24ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام شــوراها بــه
فــروش میرســد و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماید.
 10درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس 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 انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ
پیشــنهادی کــه واریــز بــه شــماره حســاب  2171293825007ســپرده دادگســتری
نــزد بانــک ملــیگــردد ،داخــل پاکــت دربســته حداکثــر تــا قبــل از زمــان برگــزاری
مزایــده از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال یــا تحویل دفتــر اجــرای احکام
شــوراها نماینــد و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه 1398/07/24
چهارشــنبه میباشــد .در صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد واریــزی بــه نفــع
دولــت ضبــط میشــود 480 .م.الــف
مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو

