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گزارش تصویری اختصاصی پاسارگاد ازحضور بانوان در فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی

برنده اصلی

عکسها :امین شول زیدآبادی| پاسارگاد

همکار گرامی

جناب آقای علیرضا شیبانی

همکار محترمه سرکار خانم عباسلو

مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی و خانــواده محتــرم
تســلیت میگوییــم.

درگذشــت مــادر گرامیتــان را خدمــت شــما تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه احدیــت برای شــما صبــر و برای
آن عزیــز از دس ـترفته غفــران الهــی خواســتاریم.

همکار محترمه سرکار خانم عباسلو

همکار محترم ستواندوم سیدسجاد حسینی

مدیریت و کارکنان خدمات چاپ اندیشه

درگذشــت مــادر گرامیتــان را خدمــت شــما تســلیت عــرض
نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان بــرای آن مرحومــه رحمــت الهی و
بــرای بازمانــدگان ســامتی و طــول عمــر مســئلت داریم.
فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان -معاونت اجتماعی

پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان

درگذشــت پــدر گرامیتــان را خدمــت شــما تســلیت عــرض
نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان بــرای آن مرحــوم مغفــرت و برای
بازمانــدگان صبــر و ســامتی خواهانیم.

بازدید از پروژههای شهرداری
 اطالعرسـانی :نماینده مردم سـیرجان و بردسـیر در مجلس
شـورای اسلامی بـه همـراه شـهردار سـیرجان از پروژههـای شـهری
بازدیـد و خواسـتار تسـریع در رونـد ایـن پروژهها شـد.
بهگـزارش مدیریت ارتباطات شـهرداری سـیرجان ،در این بازدید
کـه بـا توضیحاتـی از سـوی شـهردار سـیرجان در اینباره همـراه بود،
از تصفیهخانـه فاضالب شـهری ،ترمینال در حال سـاخت مسـافربری،

پـل دفـاع مقـدس ،پـروژه آسـفالت معابـر و ...بازدیـد و رونـد اجـرای
آنهـا مـورد بحـث و بررسـی و پیگیـری قـرار گرفـت .نماینـده مـردم
سـیرجان در حاشـیه ایـن بازدیـد گفـت« :امیدواریـم بـا همراهـی و
حمایـت اعضـای محترم شـورای شـهر ،فرمانـدار محترم و مسـئوالن
شـرکتهای معدنـی و صنعتـی شـاهد بـه ثمـر رسـیدن پروژههـای
بزرگ شـهری و تحول در خدماترسـانی به شـهروندان عزیز باشـیم».

فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان -معاونت اجتماعی

آگهی تجدید مزایده

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد در اجــرای بنــد یــک مصوبــه شــماره  1824شــورای اســامی شــهر ســیرجان نســبت به
فــروش یــک قطعــه زمیــن (فاقــد کاربــری و خــارج از محــدوده قانونــی) کــه بخشــی از پــاک  2399فرعــی از  5087اصلی
واقــع در بخــش  36کرمــان بــه آدرس :ســیرجان -انتهــای بلــوار شــهید عباســپور -جنــب دامــداری شــورک را بــا قیمــت
پایــه کارشناســی از طریــق مزایــده عمومــی واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی دعــوت بــه عمــل میآید
از تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت ( 10ده) روز جهــت خریــد و تحویــل اســناد مزایــده بــه واحـ د امالک شــهرداری
مراجعــه نمایند.
شرایطمزایده:
 -1قیمــت پایــه قطعــه و ســپرده شــرکت در مزایــده بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب  3100003361004بانک
ملــی شــعبه شــهرداری ســیرجان و یــا بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر باشــد ،بــه شــرح جــدول ذیــل آورده
شــده اســت:
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 -2در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند ،سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط ،ناقص و خارج از مهلت مقرر رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان ساعت اداری روز  97/09/08میباشد.
تبصره :محل تحویل پاکات :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی سیرجان -واحد حراست میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات 97/09/10 :ساعت  18:00میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مراسم ترحیم مرحومه

حاجیه خدیجه سفالیی
(همسر مرحوم حاجغالمرضا تخشید)

روز سهشنبه مورخ  97/08/22در
مسجد صاحبالزمان(عج) واقع در
خیابان انقالب برگزار میگردد.
خانوادههای سفالیی ،تخشید و سایر بستگان
ابالغیه
بدینوســیله بــه آقــای اصغــر جمعهپــور فرزنــد بهمــن ابــاغ میگــردد بــه اتهــام خیانــت در امانــت در
خصــوص شــکایت آقــای محمــد رنجبــر ،از طریــق نشــر آگهــی بــا مهلــت یــک مــاه از تاریــخ انتشــار جهــت
دفــاع از شــکایت مطروحــه در شــعبهی پنجــم دادســرای عمومــی و انقــاب ســیرجان حاضــر شــود .عــدم
حضــور مانــع از پیگیــری نخواهــد بــود .تاریــخ انتشــار1397/08/21 :
مرتضی قنبری -دادیار شعبه شماره  5سیرجان
آگهی مزایده اموال منقول تجدید نوبت دوم
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  970794و  970140بایگانــی اجــرای احــکام شــوراها
براســاس صــدور اجرائیــه محکــوم علیــه ایمــان ســیفآبادی محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ اصــل خواســته
و مبلــغ  31/267/790تومــان (علیالحســاب) در حــق محکــوم لهــا ســیدقدرتاهلل حسینینســب و
سیدامیرحســین جاویــد گردیــده کــه مشــخصات امــوال – دســتگاه جــوش اینورتــر  3فــاز دو عــدد –
دســتگاه جــوش اینورتــر تــک فــاز  5عــدد –دســتگاه جــوش مولتــی فایــر جیــم پــاک  2عــدد – ســنگ
فــرز بــزرگ  1عــدد – ســنگ فــرز  2عــدد – مینــی ســنگ  4عــدد – آچــار لولهگیــر  2عــدد – آچــار
لولهگیــر  4اینــچ چینــی  1عــدد – پرینتــر  1عــدد – یخچــال کوچــک  1عــدد – دســتگاه جــوش پلیاتیلــن

همکار گرامی
جناب آقای احمدرضا تخشید
بــا نهایــت تاســف ،درگذشــت
والــده گرامیتــان را خدمــت شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
مینماییــم .مــا را در غــم خود شــریک
بدانیــد.
نشریه پاسارگاد
 1عــدد – کانکــس  1عــدد – دســتگاه پــرس لولــه  5الیــه  2عــدد میباشــد کــه محکــوم لــه تقاضــای
فــروش فــوق را از طریــق اجــرای احــکام شــوراها نمودهانــد کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری
بازدیــد و امــوال فــوق واقــع در نیــروگاه ســمنگان کیلومتــر  15جــاده کرمــان و مجتمــع صنعتــی و
معدنــی گلگهــر میباشــد کــه بــه مبلــغ  735/000/000ریــال ارزیابــی و تعییــن قیمــت گردیــده.
مــال معرفــی شــده در روز چهارشــنبه بــه تاریــخ  1397/09/07ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در
محــل اجــرای احــکام شــوراها بــه فــروش میرســد .برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت
را پیشــنهاد نمایــد 10 .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 واریــز بــه
شــماره حســاب  2171293825007ســپرده دادگســتری نــزد بانــک ملــی میگــردد داخــل پاکــت
دربســته حداکثــر تــا قبــل از زمــان برگــزاری مزایــده از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال
و یــا تحویــل دفتــر اجــرای احــکام شــوراها نماینــد و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه
چهارشــنبه  1397/09/07میباشــد .در صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد واریــزی بــه
نفــع دولــت ضبــط میشــود .قاضــی اجــرای احــکام شــوراهای حــل اختــاف ســیرجان -براهویــی

