 پاسارگاد :خانواده چهار «بیمار دچار مرگ مغزی» در استان کرمان ،در یکهفته
اخیر با اهدای عضو به 9نفر از هموطنان جان دوباره بخشیدند .به گزارشفارس هماهنگ کننده
پیوند عضو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :دراولین اهدای عضو خانواده مرحوم حیدری از
شهرستانارزوئیه،دوکلیهوکبدجوان 21سالهخودرابهبیماراننیازمندوخانوادهمرحومسنگی
زادهبااهدایدوکلیهاینفردرابهبیماراننیازمنداهداکردند.مجیدگیالنیافزود:درسومیناهدای
عضوهفتهاخیربارضایتخانوادهمرحومشهاب،کبدویبرایپیوندبهشیرازارسالشد .بهگفت هی
وی در چهارمین اهدا عضو ،با رضایت خانواده مرحوم حسنخانی نوجوان 13ساله زرندی دو کلیه
وی در بیمارستان افضلی پور به بیماران نیازمند اهدا و کبدش برای پیوند به شیراز ارسال شد.

زندگی دوباره
به  9بیمار
نیازمند

خبر

اپلیکیشن استاندارد را نصب کنید

 پاسارگاد :شهروندان میتوانند با نصب یک
اپلیکیشن از وضعیت استاندارد کاالها مطلع شوند .سید
محمد یزدی میرمخلصونی رئیس اداره استاندارد سیرجان
به پاسارگاد گفت :قوانین سازمان ملی استاندارد در جهت
حقوق مصرف کننده است .وی ادامه داد قبال راه ارتباطی
مردم برای اطالع از کاالهای مشمول استاندارد به غیراز
سایت ،سامانه پیامکی  1001517بود .اما این سامانه به
خوبی برای مردم شناخته شده نبود .وی ادامه داد اما حاال
اکثرا با گوشیهای هوشمند سروکار دارند و به همین دلیل
ادارهاستانداردیکاپلیکیشنکاربردیرامعرفیکردهاست.
شهروندان میتوانند اپلیکیشن برای اندروید و آیاواس را از
سایت www.standardapp.irدانلود کنند .به گفتهی
یزدی شهروندان میتوانند جواب سوالهایی را که در مورد
استاندارد بودن کاالها و استانداردهای ملی دارند از طریق

این اپ بدست آورند .کاالها مشمول استانداردهای اجباری
و یا تشویقی هستند و یا برخی از کاالها بدون استاندارد
هستند .وی ادامه داد :نظارت ما بر کاالهای استانداردهای
اجباری است .حدود  2300قلم کاال مشمول استاندارد
اجباری هستند .وی افزود :برای خرید یک کاال ابتدا باید
به عالمت استاندارد آن توجه کنیم .کاال عالوه بر عالمت
استاندارد باید یک کد ده رقمی زیر آن داشته باشد .اگر
این کد وجود نداشت می توان از شرکت سازنده در سایت
اینترنتی اداره استاندارد و یا به صورت حضوری در اداره
استاندارد سیرجان شکایت کرد .یزدی ادامه داد :اگر کد
ده رقمی در زیر عالمت استاندارد درج شده بود میتوان
با وارد کردن این کد در اپلیکشن از اصالت کاال مطمئن
شد .همچنین اگر شرکت کد استاندارد را جعل کرده باشد
میتوان از آن شکایت کرد.

 پاسارگاد :در عملیات روز گذشته پلیس
سیرجان و با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر تهران
 164کیلوگرم تریاک کشف شد.
سرهنگمحمدرضاایراننژادفرماندهانتظامیسیرجان
در تشریح این خبر گفت :ماموران پلیس مبارزه با
موادمخدر تهران بزرگ با انجام کار اطالعاتی از نگهداری
مقداری مواد مخدر در یک منزل مسکونی با خبر شده و
پلیس شهرستان سیرجان را مطلع کردند .وی ادامه داد:
ماموران در بازرسی از این منزل مسکونی  164کیلوگرم
تریاک کشف کردند .سرهنگ ایراننژاد خاطرنشان کرد:

در این رابطه یک خوروی سواری پژو  206توقیف و دو نفر
دستگیروتحویلمرجعقضاییشدند.
فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به تداوم طرحهای
مبارزه با سوداگران مرگ گفت :پلیس با تالش بیوقفه
خود و با تکیه بر اقدامات اطالعاتی اجازه نمیدهد از حوزه
امن شهرستان به منظور عبور محمولههای موادمخدر
سوءاستفادهای صورت بگیرد .همچنین فرمانده انتظامی
سیرجان گفت :در عملیاتی دیگری ماموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر 15کیلوگرم تریاک را از یک دستگاه تندر90
کشف کردند و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

 پاسارگاد :فرمانده انتظامي استان کرمان از
توقيف یک دستگاه کامیون حامل انواع وسایل و ابزارآالت
برقی قاچاق به ارزش پنج میلیارد و  200میلیون ريال در
شهرستان سیرجان خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری در تشريح اين خبر گفت:
ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان سیرجان
هنگام کنترل خودروهاي عبوري محور بندرعباس-
سیرجان یک دستگاه کامیون را براي بررسي متوقف
كردند .وي افزود :ماموران در بازرسي این کامیون حامل
وسایل و ابزارآالت برقی متوجه شدند اسناد گمرکی ارایه
شده با کاالهای موجود در آن همخوانی نداشته و در تنظیم

مدارک نیز کماظهاری و اظهارات خالف واقع صورت گرفته
و شواهد موجود نشان از قاچاق این محموله دارد .سردار
ناظری بیان داشت :در بازرسی از این کامیون پنج هزار و
 480المپ لوستر ،بیش از  127هزار و  200عدد صفحه
الکترونیکی المپ 49 ،کیلوگرم چسب 12 ،قطعه پیچ
گوشتی دریلی 11،دستگاه هویه برقی ،سیم لحیم و برخی
اقالم دیگر کشف شد.
فرمانده انتظامي استان با اشاره به اينکه برابر نظر
كارشناسان ارزش این وسایل پنج میلیارد و  200میلیون
ريال برآورد شده است ،تصريح كرد :در اين راستا یک متهم
دستگير و با تشکیل پرونده تحويل مرجع قضایي شد.

کشف  164کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس

کشف  5میلیارد ریال کاالی قاچاق در سیرجان

شرکت پاریزپیشرو
صنعت توسعه(سهامی خاص)
شماره ثبت 3250
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 گروه حوادث
اینمواردمیشویم.
در جلسه شورای اداری فرماندار
تقاضایتانازمردمچیست؟
سیرجان با ذکر نام دو نفر از پرسنل
ما برای مردم خدمت میکنیم.
اورژانس،ازشجاعتآناندراعتراضهای
ت من این است که در ترافیک
درخواس 
جمعهشب هفته گذشته تقدیر کرد.
وقتی میبینند آمبوالنس میآید و آژیر
در اعتراضهای جمعهشب ناگهان
و آالرم ما روشن است ،به ما راه بدهند.
یک خودروی اورژانس یکه و تنها
ما حتما یک بیمار بدحال داریم و یا به
بین جمعیت رفت و ده دقیقه بعد با
سمتحادثهمیرویمومیخواهیمجان
شیشههای شکسته و یک نفر مجروح
یک نفر را نجات بدهیم .من عاجزانه از
بیرون آمد .پوریا قاسمینژاد و خداداد
مردم تقاضا میکنم به آمبوالنس راه
بهرامی خطر را به جان خریدند تا
بدهندفکرکنندشایدکسیراکهنجات
جان یک نفر را نجات دهند .با پوریا
میدهیم از اعضای خانواده خودشان
قاسمینژاد کارشناس فوریتهای
باشد .در مواردی هم که شلوغ است،
پزشکی که آن شب در خودرو اورژانس
مردمخونسردیخودشانراحفظکنند
بودگفتوگوکردیم.
و بگذارند ما به نحو احسن کارمان را
 چند سال دارید؟
انجام دهیم .هدف ما جز خدمترسانی
متولدسال 1371هستم.
بهمردمنیست.منمعتقدماینهاییکه
 چند سال است که در
به ما آسیب زدند از بدنه مردم نبودند.
اورژانسمشغولبهکارهستید؟
حتی اگر مردم تحت تاثیر جو قرار
دوسالاستکهدرمرکزفوریتهای
گرفتهاند ،باید خودشان را کنترل کنند.
حتی در بدترین جای دنیا و جنگ هم
پزشکیسیرجانمشغولبهکارهستم .پوریا قاسمینژاد کارشناس فوریتهای پزشکی /عکس امین ارجمند | پاسارگاد
 در جلسه شواری اداری از
به آمبوالنس راه میدهند .شاید این
گفتوگو با کارشناس فوریتهای پزشکی که بین اعتراضکنندگان سیرجان رفت تا به مجروح کمک کند:
شما و همکارتان به دلیل حضور
مصدوم برادر ،خواهر و قوم همان افراد
در اعتراضها اسم بردند و از
باشد.
شجاعتتانتقدیرکردند.توضیح
 شما در اورژانس با چه
میدهیدآنشبچهاتفاقیافتاد.
مشکالتیمواجههستید؟
من و آقای خداداد بهرامی آن شب
همکاری با اورژانس باید
شیفت بودیم .ماموریتی تحت عنوان مجروح
 پیادههمشدید؟
بهرامیکهتکنسینفوریتهایپزشکیوراننده
 در این حادثه صدمه جدی ندیدید؟
یزند وارد
فرهنگسازی شود .فردی زنگ م 
شدن یک نفر در اعتراضات به ما اعالم شد.
بله در آن وضعیت که دورمان چند صد نفر ماشیناورژانسبودازترساینکهسنگبهسرش
نه خدا را شکر .مشت و لگد خوردیم و نیستند یک نبض چک کند و یا نمیتواند شرح
م
یدانستیم که منطقه ناامن است اما پس از آدم بود از ماشین پیاده شدیم .همکارم داد زد بخورد با یک دست جلو صورتش را گرفته بود و جراحتهای سطحی برداشتیم ولی شکستگی حال بدهد و به ما شرح حال اشتباه میدهد.
کسب تکلیف تصمیم گرفتیم که خطر کنیم و ما برای جان شما آمدیم ،چرا این کار را میکنید .با یک دست رانندگی میکرد .من نگاه میکردم نداشتیم.
خواهشم این است که شرح حال درست بدهند.
براینجاتجانیکفردبهمحلحادثهبرویم.در جان مصدوم در خطر است .ما برای کار دیگری و دیدم عدهای با جدول مسیر را بسته بودند
کالدرماموریتهایشماچقدرخطر برخیبرایاینکهحتماآمبوالنسبیایدمیگویند
پروتکلاورژانسآمدهجاییکهصحنهامننباشد نیامدیم .چند نفر آدم خوب و وجدا ندار هم بود ولی همکارم متوجه نشد .گفتم مواظب باش .وجود دارد؟
یزنم جواب
مریض بیهوش است و هر چه صدا م 
میتوانیم نرویم .ولی ما برای انسانیت و وجدان جو را کمی آرام کردیم .البته وقتی پیاده شدیم ما ایستادیم خوشبختانه یک نفر مسیر را باز کرد
اگر مصدوم یا مجروح بدحال باشد مرکز نمیدهد .اتفاق واقعی را شرح دهد تا ما بتوانیم
کاریرفتیم.
چند نفر هلمان دادند و مشت و لگد میزدند.
ولی بقیه با چوب و سنگ به ما میزدند .به هر پیام کد اعالم میکند که باید خودمان را سریع بهترینخدماترادرکمترینزمانبدهیم.
 ساعتچندبودکهبهآنجارفتید؟
شماچهمیکردید؟
حال نظر لطف خدا بود که باالخره جان سالم برسانیم .در این حالت ما باید خطر کنیم .از چراغ
 هنوز هم مزاحمت برای اورژانس
حدود ده و نیم تا یازده بود .بین محل
هیچکاری از دستمان ساخته نبود .من آن ب ه در بردیم و مصدوم را به بیمارستان رساندیم .قرمزعبورکنیم،سبقتبگیریموباسرعتباالتر وجود دارد؟
اورژانسماتااعتراضهافاصلهزیادینبود.همهی لحظه فاتحه خودم را خواندم .هیچکس نبود و بدنه آمبوالنس سوراخ سوراخ شده بود .نم 
یدانم برویمتابتوانیمبهیکنفرخدمتکنیم.
بله متاسفانه .مثال تماس میگیرند و ما
مسیرها بسته بود و ما مجبور شدیم از کوچهها کسیرانمیشناختیم،خیلیوحشتناکبود.مابا با چی زده بودند.
شدهکهاتفاقیهمبرایتانبیافتد؟
میرویمومیبینیماتفاقینیفتاده.یکماموریت
و مسیرهای غیراصلی برویم .بالفاصله به منطقه کمکمردممصدومرارویبرانکاردگذاشتیموبه
 ماموریتچقدرزمانبرد؟
بلهبارهادرحینماموریتتصادفشدهاست .کاذب میتواند جان یک نفر را به خطر بیندازد.
رسیدیم و وارد صحنه شدیم .از سوی تعدادی آمبوالنسانتقالدادیم.جومتشنجبود.پانسمانو
حدود ده دقیقه
 در دعواها و یا حادثههای ناگوار به شاید همان لحظه فردی نارسایی قلبی داشته
افراد ناشناس که سر و صورتشان بسته بود ،کنترلخونریزیراانجامدادیم،رگگیریکردیم
بلندگونداشتید؟
شماتعرضنمیشود؟
باشد و ما حضور نداشته باشیم و امکان دارد
موردحملهقرارگرفتیم.آجرتویشیشهمیزدند .و سرم وصل کردیم .داشتیم کارهایش را انجام
چراداشتیم.منتویبلندگوگفتمکهمابرای
بلهاینگونهمواردهمداریم.بهصحنهرفتهایم باعث مرگ آن فرد شود .برای اورژانس ثانیهها
بدوناینکهچیزیبگویندریختندسرمان.جلوتر م 
یدادیم و عدهای سنگ به سمتمان میزدند .نجات جان مصدوم آمدیم لطفا به آمبوالنس راه و به علت عصبانیت یا اینکه فرد حالش دست مهماست.
یدادند.
رفتیم و سر صحنه رسیدیم و مصدوم را دیدیم .بههربدبختیایکهبودحرکتکردیم.بهمحض بدهیدولیراهنم 
خودش نیست کلی حرف به ما زده و قصد دعوا
حرفیاگرماندهبفرمایید.
یک عده سنگ میزدند و یک عده هم واقعا حرکت ،بیشتر به سویمان سنگ زدند و تمام
نیرویانتظامیحضورنداشت؟
داشته است و یا حمله کرده و به آمبوالنس
من معتقدم تنها راه نجات ما و کشور در
کمکمانمیکردند.
شیشههای آمبوالنس را پایین ریختند .آقای
نهنبود.
آسیب رسانده است .از نظر قانونی هم ما پیگیر چنینآشوبهاییپیرویازرهبریاست.

تا پای جان برای نجات مصدوم

آگهی مناقصه عمومی شماره /98/002م.ع

شـرکت پاریزپیشـرو صنعـتتوسـعه در نظـر دارد «خریـد ،حمـل و تخلیـه آب بـه میـزان بـرآوردی
 2500متـر مکعـب سـاالنه در اسـتخر ملـکزاده واقـع در شهرسـتان سـیرجان ،پلیـس راه سـیرجان بـه مـدت
دوازده مـاه شمسـی» خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد .لـذا کلیـه
متقاضیـان میتواننـد جهت دریافت اسـناد مناقصـه بـه آدرس الکترونیکـی  www.parizpishro.irمراجعه
و اسـناد مذکـور را از قسـمت مناقصـه و مزایـده دانلود نمایند یـا از طریق مراجعه حضوری نسـبت به دریافت
اسـناد اقـدام نماینـد .مهلـت تحویـل پـاکات روز پنجشـنبه مـورخ  98/09/07در محـل دفتر امـور قراردادها
واقـع در سـیرجان -بلـوار سـردارجنگل -روبـروی اداره صنعـت ،معـدن و تجـارت -طبقـه سـوم میباشـد.
شرایط شرکت در مناقصه:
میزان سپرده شرکت در مناقصه 700/000/000 :ریال (هفتصد میلیون ریال) به صورت 350/000/000
ریـال (سـیصد و پنجـاه میلیـون ریـال) در قالـب چـک تضمینـی بانکـی /ضمانتنامـه بانکـی معتبر /واریـز وجه
نقـد بـه شـماره حسـاب  10/3309211/2بانـک رسـالت بـه نـام شـرکت پاریزپیشـرو صنعـت توسـعه و
 350/000/000ریـال (سـیصد و پنجـاه میلیـون ریـال) در قالـب چـک عـادی معتبـر بـه نام شـرکتکننده
 این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار میباشد. مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکتها میباشد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شمار ه  034 - 41423068تماس حاصل نمایند.

شرکت پاریزپیشرو صنعتتوسعه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید پایه چراغ روشنایی جهت کندرو امتداد بلوار

خلیج فارس ،کندرو بلوار دفاع مقدس ،انتهای بلوار صفا و روبروی اتوبوسرانی (نوبت اول)
شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید پایه چراغ روشـنایی جهت کندرو
امتـداد بلـوار خلیـج فـارس ،کنـدرو بلـوار دفـاع مقـدس ،انتهـای بلـوار صفـا و روبـروی اتوبوسرانـی) بـه شـماره
 2098005674000080را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد.

کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی
پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرسwww.setadiran.ir :
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت
مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/09/02میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزدوشنبه تاریخ 1398/09/11
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/09/21
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روزشنبه تاریخ 1398/09/23
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

پیشفروش واحدهای  100متری و  200متری
(به صورت مشارکتی)

در خیابانهای شیخعطار و دهخدای شمالی
آدرس دفتر :بلوار قاآنی -دویست متر
مانده به شهرداری منطقه 1

دفتر پیمانکاری
رضایـیپـور
09138263246
جناب آقای پروفسور محمدعلی کریمی
درگذشــت ابــوی بزرگوارتــان را خدمــت شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض میکنــم .خداونــد متعــال روح آن
عزیــز از دســت رفتــه را قریــن رحمــت و مغفــرت نمایــد.

منصور آبیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای قاســمعلی ســعیدینیا بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد
رســمی شــماره  150ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک
 29فرعــی از  5090اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــهنــام آقــای قاســمعلی
ســعیدینیا ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت
جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120
آییننامــه 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 594 .م.الــف تاریــخ
انتشــار1398/09/04 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
احــد از ورثــه مرحــوم موســی انورینســب ســعادتآبادی بــا ارائــه دو بــرگ
استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی شــماره  149ســیرجان مدعی اســت که ســند
مالکیــت ششــدانگ پــاک  1994فرعــی باقیمانــده فرعــی از  5087اصلــی واقــع
در بخــش  36کرمــان بــهنــام آقــای موســی انورینســب ســعادتآبادی ثبت 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 یا وجود ســند
مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریخ انتشــار روزنامــه گواهی
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 کــه حســب دســتور شــماره  15357مــورخ  1398/06/08پــاک
مــورد ثبــت بــه  22133فرعــی از  5087اصلــی تغییــر یافــت .ضمنــا پــاک فــوق
رهــن بانــک صــادرات میباشــد 588 .م.الــف تاریــخ انتشــار1398/09/04 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  971946بایگانی اجــرای احکام شــوراها
براســاس صــدور اجراییــه محکــوم علیــه اصغــر شــرفگلزاری محکــوم بــه پرداخــت
مبلــغ  20/862/404تومــان علیالحســاب در حــق محکــوم لــه ســیدحمزه حســینی
گردیــده کــه مشــخصات دو ســهم از  12ســهم موتورپمــپ معــروف بــه موتــور وکیل
اراضــی کاظمآبــاد بــا شــماره صحرایــی  285بــا  15لیتــر در ثانیــه آبدهــی و بــا

جناب آقای پروفسور

محمدعلی کریمی

معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور کشور

با نهایت تاسف درگذشت ابوی بزرگوارتان
را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند برای آن
مرحومغفرانواسعهالهیوبرایبازماندگان
شکیبایی و طول عمر مسئلت میکنیم.

سعید خاتم ،مهناز خاتم

داشــتن  8کیلومتــر خــط لولــه تــا محــل اراضــی و بــا قطــر لولــه آبدهــی  6و موتــور
برقــی ارزش دو ســهم بــا مبایعهنامــه عــادی میباشــد کــه محکــوم لــه تقاضــای
فــروش فــوق را از طریــق اجــرای احــکام شــوراها نمودهانــد کــه توســط کارشــناس
رســمی دادگســتری بازدیــد و پــاک فــوق واقــع در کاظمآبــاد میباشــد کــه بــه مبلــغ
 500/000/000ریــال ارزیابــی و تعییــن قیمــت گردیــده اســت .مال معرفی شــده
در روز چهارشــنبه بــه تاریــخ  1398/09/27ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در
محــل اجــرای احــکام شــوراها بــه فــروش میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی
شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد10 .
درصــد 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 واریز به 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 تحویــل دفتــر اجــرای
احــکام شــوراها نماینــد و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه
چهارشــنبه  1398/09/27میباشــد .در صــورت برنــده شــدن و انصــراف 10
درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود .مزایــده در صــورت عــدم حضــور
شــرکتکننده تجدیــد میگــردد 595 .م.الــف
تاریخ انتشار1398/09/04 :
مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو

