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پيامك300099004806 :
 ناصر صبحی
رییس اتاق اصناف در بحث برنامهریزیهای
مربوطبهمحدودیتهایکروناییازهمهانتقادمیکند
و ازیک گروه دفاع .او منتقد تصمیمات دو یا چندگانه
رییسجمهوروستادملی کرونا استو ازعملینشدن
وعدههای دولت انتقاد دارد و حتی از برخی رؤسای
اتحادیهها نیزگالیه میکند و درمقابل حامی سفت و
سخت صنوف است .او معتقد است «تمام چوبها
برسرصنوف خرد میشود ».شاید مهمترین سخنان
محمود اسدیرا اینگونهبشودخالصه کرد که اگرقرار
استمحدودیتباشد،برایهمهلحاظشودودرعین
حال اگرقراربه تعطیلی است ،حمایتهای عملی و
سریع دولت پشت ماجرا باشد .اسدی میگوید رعایت
نشدن انصافمیتواندمنجربهتمردشود.
 بازهم اصنافتعطیلشدند،و کاسبان از
اینتعطیلیهاناراضیهستند
متاسفانه بدترین سال اقتصادی در 18سالی که
من در اتاق اصناف فعالیت میکنم ،امسال بود .زیرا
کرونا بهترین فصل کسب و کاررا ازدست ما گرفت.
به گفته یکی ازمسئوالن 3،هزارو 500میلیارد تومان
به اصناف کشورضرروارد شد .همه اصناف به شب
عید دل بسته بودند تا بخشی ازهزینههاشان پوشش
دادهشود امامتاسفانهبا اینویروسمنحوس ،اصناف
خانهنشینشدند .ازطرفیعلیرغمتماموعدههایی که
آقایان دولتی دادند ،به هیچیک عمل نشد .من فکر
میکنم اصناف چه قبل و چه در طول انقالب و چه
درزمان جنگ ،بهترین یاوران نظام و انقالب بودند ولی
متاسفانه میشود گفت دراکثردولتها اصناف دیده
نشدند و این موضوع برای ما بهعنوان خادمان اصناف،
چیزی جزشرمندگی به دنبال نداشت( .در ایام کرونا)
تا بازار میآمد و شکل میگرفت ،یک دستورالعمل
میآمد که تعطیل کنید .دوگانگی دستورالعملها
ما را چوپان دروغگو کرده بود .ما میگفتیم امروز
تعطیل است ،ظهررییسجمهورسخنرانی میکرد و
چیزدیگری میگفت .متاسفانه همخوانی و همراهی
نبود و هرکسی برای خودش سازی میزد .آنها (ستاد
ملیکرونا)مصوبهیاقانونیمیگذاشتندورییسجمهور
عوض میکرد .این بود که اصناف ازما سلب اعتماد
کردند .ازطرفی به اصناف میگوییم درخانه بنشینید
اماهیچکدام ازمشکالتمالی ایشانراحلنمیکنیم.
به طورمثال میدانید که دولت قول داد چک اصناف
در دوران تعطیلی و خانهنشینی برگه نشود اما شد.
معاونرییسجمهورگفت 35هزارمیلیاردتومانوام
میدهیم اما من فکرنمیکنم درسیرجان هیچ فردی
توانسته باشد حتی  35هزارتومان وام بگیرد .قریب
به اتفاق اصنافیها میگفتند گرفتن وام آنقدرپیچ و
خم اداری دارد که ازدنبال کردن کارپشیمان میشوی.

این کمک به اصناف
نیست .کمک به اصناف
باید آنقدر سریعالوصول
و عملیاتی باشد که آنها
دلگرمباشد.بهواحدصنفی
منمیگویند اگرپولبرقو
گازرانپردازی،قطعمیکنیم.
ُخب با کدام درآمد بپردازد؟

رییس اتاق اصناف در گفتوگو با پاسارگاد:

شاید تمرد
در پیش باشد

اینطور که نمیشود.
مخصوصااینگونهکهخبر
میرسد ،قرار است از اول
آذرماه محدودیتها خیلی
بیشترشود .حقوق پرسنل
اداری که یک روزهم عقب
نمیافتد ،چه دلیلی دارد که
اصنافیها باید تا این حد
چوبخورشانخوبباشد؟
اینموضوعبرایمنتبدیل
به درد و رنج شده است.
 در تعطیلیها
رؤسای اصناف همراهی
الزمراداشتند؟
ببینید ،این اصناف
نیست که بار فقط روی
شانهیکنفرباشد.علیرغم
اینکه رؤسای اتحادیهها
محمود اسدی ،رییس اتاق اصناف سیرجان  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
باید جوابگوی صنوف خود
گلگهر را که میگویند کشوری است و قضیهاش
باشند اما وقتی فردی به سراغشان میرود ،بالفاصله درراه است؟
بله .اینطورکه شنیدهام ازاول آذرماه ،مصوبات متفاوت است ،کاری نداریم اما بیاییم اصناف را با
میگویند بروید سراغ رییس اتاق .نباید چوب بر
سر یک نفر باشد .اگر طرحی میخواهد اجرا شود ،جدید و تندتری در راه است که امیدوارم شامل اداراتمقایسهکنیم.میخواهمبدانمدربحثثبتنام
باید همگانی باشد .این شکل کار ،اوضاع را سخت حال اصناف نشود و اگر میشود ،دولت فکری به مسکن ملی ،آیا اداره مسکن و شهرسازی شلوغ بود یا
میکند .من تا حدی کشش دارم .این چند روز ،حال اصناف بکند .زیرا با این وضعیت خیلی سخت یک واحد صنفی؟ بیمهها را نگاه کنید .کناراداره آب،
روزی  200تلفن را پاسخ دادم .البته بسیاری از رییس است .یکی از انبارداران قسم میخورد که باید ماهی فکرمیکنم بیمهای متعلق به فرهنگیان است .ازنظر
اتحادیهها همراهی داشتند اما برخی سعی میکردند  10میلیون تومان اجاره بدهدُ .خب این آدم ماهی  15تجمعجمعیتیبیدادمیکندوهمههمباسنوسال
توپ را در زمین من بیندازند که مقداری بیانصافی میلیونتومانهمهزینه اجارهخانهوخرجزندگیدارد .باال هستند که میتوانند به راحتی مبتال شوند و ناقل
است .من فکر میکنم با این وضعیت اجرای اگر 2ماه تعطیل شود یعنی 50میلیون تومان عقب باشند .آنهامشکلیندارندولی اصنافیکهفکرمیکنم
مظلومترینقشرجامعههستند،بایدتعطیلشوند؟از
طرحهای بعدی مشکلترخواهد بود .البته اگرما با میافتد.
 به نظرشما بسته بودن اصناف تا چه حد دیدگاه من تعطیلی یا باید شامل همه گروهها باشد یا
همهمکارینکنیم ،اینبیماریریشهکننخواهدشد.
اگرچنین باشد ،فکرمیکنم در آینده نه چندان دور،
اصنافیها باید بدانند اگرامروزباربیماری و فوت ازآن درپیشگیریازشیوعکمککنندهاست؟
متاسفانه ما مراکزشلوغ و پرجمعیت شهری را تمرد کنند .اینطورنیست که بخواهیم بازاررا پلیسی
دیگری است ،فردا ممکن است از آن آنها باشد.
بنابراین باید برای نجات جان خود و عزیزانشان بدانند رها کردهایم .گفتند بانکها یک هفته تعطیل باشند کنیم یا به طور مثال برخورد ناشایستی با واحدهای
جان انسان مهمتر از اقتصاد است .بنابراین با وجود اما فقط  3روزتعطیل بودند .بروید وضعیت بانکها صنفیداشتهباشیم.
 آیا اعالم تعطیلی صنوف گروه دوم از
آنکه درد همه را میدانم ،عاجزانه خواهش میکنم و را ببینید .میخواهم بدانم بانک رسالت یا امثالهم که
حتی پای صناف را میبوسم تا همکاری خود را بیشتر در ساعت اداریشان  200نفر مراجعهکننده دارند ساعت  6بعدازظهر به بعد ،باعث نمیشود بار
کنند بلکه خداوند رحم کند و این قضیه جمع و جور در مقایسه با یک واحد صنفی که در طول  8یا  10مراجعهپس ازساعت 6رویساعتهایقبل از6
ساعت فعالیت حتی 10مراجعهکننده ندارد ،کدامیک سرشکنشدهوعمالتعدادمراجعانبیشترشود؟
شود.
منفکرمیکنممتاسفانهدرکشورمااولطرحی
 به نظرمیرسد محدودیتهای بیشتری منتشرکننده ویروس کرونا است؟ اصال با بحث

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه کارخانه آسفالت با ظرفیت 160تن در ساعت (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خریـد یـک دسـتگاه
کارخانـه آسـفالت بـا ظرفیـت 160تـن در سـاعت) بـه شـماره  2099005674000098را از
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/08/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز دوشـنبه
تاریخ 1399/09/03
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز پنجشـنبه تاریـخ
1399/09/13
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز شنبه تاریخ 1399/09/15
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و عملیات اجرای تخریب آسفالت و زیرسازی معابر سطح شهر (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :تهیه مصالـح و عملیات
اجـرای تخریب آسـفالت و زیرسـازی معابر سـطح شـهر) بـه شـماره  2099005674000091را
از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/08/17میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
تاریخ 1399/08/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/09/08
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1399/09/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 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

رامصوبو اجرامیکنیمبعدمیرویمدنبال ایراداتش.
البته حدس م یزنم با توجه به سردی هوا ،احتمال
اینکه نخواهند مردم بعد از این ساعت به واحدهای
صنفی رجوع کنند ،وجود دارد ولی احتمال شکستن
باررویساعاتهایقبلینیزوجوددارد.فکرمیکنمدر
مجموعاینراهکارکارگشانباشد.
 اشارهای داشتید به خلفوعده دولت در
عمل به وعدههایش .ممکن است بحث را کمی
بیشتربازکنید؟
آقای هادیان؛ رییس اداره کار در جلسات
میگفت؛هرفردیرا کهشمامعرفی کنید،بانکهاوام
خواهندداد اماباصحبتی کهمنبادوستان انجامدادم،
دستورالعملنحوهپرداختوامشانطوریبودکهفکر
میکنم شامل حال خیلیها نشد .به طور مثال فرد
میبایست دراین مدت تعطیلی ،ازتعداد نیروهایش
کم نکرده باشد که مطمئن باشید اکثر کارگاهها و
واحدهای تولیدی صنفی و توزیعی ،خدماتی و فنیها
ما که میگفتند کرایه مغازه را هم نمیتوانند دربیاورند.
مسلما اگرنیروی اضافهای داشته ،اخراج کرده است.
حاالمثالمیگفتندچونتعدادکارگرانلیستبیم هکم

شده ،دیگروام شامل حال
شما نمیشود .این کمک
کردن نیست .کمک کردن
یعنی اتحادیه بالاستثنا
افرادی را که متضرر شده
بودند معرفی میکرد و
بانک در آن چارچوب
اداری خودش ،مشکالت
را حل میکرد تا حداقل
باور اصناف به وعدههای
دولت بیشترشود .یا دراین
شرایط دولت آمده و وام
 18درصدی میدهد .شما
تصور کنید مغازهداری که
بین  12تا  15درصد سود
روی جنس میگیرد ،اگر
وام  18درصدی بگیرد ،نه
تنها هیچ دردی از و دوا
نمیشود که یک رنج جدید
به رنجهای دیگرش اضافه
شده است.
 گفتید با وجود
وعدهدولت،چکاصناف
برگهشد؟
بله ،چکها برگه
شد .اگر از یک واحد
صنفی،چکبرگهشود ،کل
حسابهایش مسدود شده و دیگر به او دستهچک
داده نمیشود .در حالیکه چک برای اصناف الزم
است زیرا با چک خرید میکنند ،آنهم در این تورم
روزانه .ما در واقع شاهد یک تورم افسارگسیخته و
روزانه هستیم .من عامل اصلی تورم را دولت میدانم.
چون سرشاخههای قوی اقتصادی کشورنظیر آهن،
پتروشیمی و خیلی ازنظایرآنها دست دولت است.
شما درنظربگیرید که مثال نوشابه ازسال گذشته تا
حاال چیزی در حدود  7برابر شده است .نوشابه 1500
تومانی شده  10هزار تومان .من میخواهم بدانم چه
کسی برکارنظارت دارد .آیا غیرازوزارت صمت است؟
آیا آقایانواقعاخوابهستندونمیبینند؟بعدما 4تا
کاسب خردهپا را جریمه میکنیم .اگربخواهیم جلوی
رشد تورم را بگیریم ،ازسرمنشا اولیه یا درواقع نقطه
اوج قله را باید کنترل کرد .من این واحدهای صنفی
را گیاهان کوچکی میدانم که دردامنه کوه روییدهاند.
حاال ما قله را ول کردهایم و چسبیدهایم به  4تا گل و
گیاه کوچک کهشمادرحالتقلبهستید،درصورتی
که تقلبی نیست .من ادعا میکنم بیش از 90درصد
واحدهای صنفی ما به درآمد قانونی خودشان قانع

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم

به یک شاگرد

جهت کار در کارگاه
کابینت نیازمندیم

0991 7 66 5 969

۰۹۱۳۰۲۴۶۸۴۸

به دو نفر کارمند جهت وام
نیازمندیم

شبانه روزی

منزل  10قصب درب ساختمان دهخدا جنوبی توافقی
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بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

زمین  10قصب بر بلوار با سند قطعه  CBG 195قیمت 1/200 :میلیارد
زمین  110قصب بر بلوار جالل آباد توافقی
زمین بر بلوار با  400متر پروانه تجاری بندرعباس توافقی

09932938245

حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب

امـالک امیـرکبیـر

زمین  9قصب دو کله خیابان  18متری و کوچه  12متری دارای سند و  300متر پروانه
شهرک صدف توافقی

مژدگانی محفوظ

محبوبترین اتوبار

هستند.ما کاالییداشتیم کهدریکروزدوبارقیمتش
تغییر کرده ،کاالیی داشتیم که فرد اول هفته خریده
«آ» ریال ،وسط هفته خریده «ب» ریال و آخر هفته
خریده«ج»ریال.یعنیسهقیمتدریکهفته .این که
دستواحدصنفینیست.کارخانهتولیدکنندهدارداین
تغییرات را اعمال میکند .چرا مثال نظارت آنطورکه
باید و شاید برآنها نیست؟ شما افزایش قیمت آهن
را ببینید .چه چیز آهن به قیمت دالر مرتبط است؟
مگر ادعا نمیکنیم ما تقریبا بزرگترین تولیدکننده
پتروشیمی خاورمیانه هستیم؟ چرا اینقدر مواد
پتروشیمی ما روزانه ،هفتگی و ماهانه گران میشود؟
چه توقعی ازاصناف دارند؟ وقتی صنف جنس را هزار
تومان میخرد و 1100تومان میفروشد اما موقع خرید
دوباره باید 1300بخرد ،چهگونه میخواهد زندگیاش را
تامینکند؟متاسفانهگوششنوایینیست.
 دراعمال تعطیلیهای اخیرسیرجانودر
پی اعتراض کسبه،وعدهدادهشدبرایبرگهنشدن
چکها با ستادی کرونای استان و کشور رایزنی
شود .آیادراین مورد اقدامی شد؟
اگرهم صحبتی شده باشد ،هیچ اتفاق خاصی
نیفتاده است .چکی که پشت گیشه بماند ،از طریق
چکاوک برگه میشود .من ازواحدهای صنفی نشنیدم
بگویند که چکشان را نگهداشته و برگه نشده است.
 مدتی قبل در بازرسی اداره صمت این
گالیهوجودداشت که اتاق اصنافدربحثنظارت
بر رعایت پروتکلهای بهداشتی صنوف ،حضور
و همکاری موثری ندارد .به طور مثال در رعایت
ماسکزدنفروشندهوخریدار،دلیلچیست؟
اینکه فقط چوب را برسر اصناف بزنیم ،خیلی
بیانصافی است .دکترجهانگیری درجلسه ستاد کرونا
حرف قشنگی زد و گفت ما زیرساختها را آماده
نکردیم ،فرهنگسازی نکرده و به مردم هشدارندادیم.
یکی از آیتمهای یک کاسب موفق اخالق خوب
است .کاسب نمیتواند با مشتری دعوا کند .ما باید
آنقدر مشتری را توسط نهادهای عمومی و متولیان
اصلی آموزش بدهیم که بداند از در خانه نباید بدون
ماسک بیرون بیاید .نمیشود تمام نقصانها را به
دوش اصناف بگذاریم .بیش از 11هزار واحد صنفی
داریم و اتاق اصناف  5بازرس دارد .قرار نیست با 5
بازرس بشود آنطورکه مدینه فاضله باشد به  11هزار
صنف سرزد .به همین دلیل درجلسات اعالم کردیم
هیئتمدیرهکلیهاتحادیههاوبازرسانومدیراناجرایی
مکلف به همکاری (با بازرسان) هستند .اتاق اصناف به
کجای کاربرسد؟ گفتم که متاسفانه یکمقداربرخی
از ایشان مسئولیتهای خود را سهل میگیرند .البته
تاکنوننیزقضیهایمانندکرونانداشتیمکهچنینهمه
درگیرشوند.

مغازه با امکاات کامل و سند به متراژ  37متر طبقه زیرزمین
پاساژ علی دایی 350میلیون
زمین  11قصب با  12متر بر بلوار ابتدای فاز  3نجف شهر  1/200میلیارد

 %تخفیف

زمین  9قصب فاز  5نجفشهر واگزاری شهرداری  850میلیون

با بیمه معتبر
باالی  15سال

باغ پسته  140قصب با دو حبه آب پایینتر از خیابان مرودشت آباده معاوضه یا نقدی

مغازه  65متر بر خیابان امام حسین فاز  3گلگهر تکمیل بسیار شیک زیر قیمت کارشناسی
باغ پسته  500قصب با  2حبه تاب شیرین حسین آباد عبداهلل تقی توافقی

باغ پسته با  6حبه آب دوچایی  1/200میلیارد

محمود سلطانی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه
 9900293محکــوم علیــه غالمرضــا مصطفیپــور
محکــوم بــه اســترداد میــزان یــک کیلــو و
هشــتصد و پنجــاه گــرم طــای  18عیــار و مبلــغ
 2/857/323/520ریــال بابــت ســود حاصــل از
مشــارکت بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه ،هزینه
دادرســی و حقالزحمــه کارشناســی در حــق محکــوم
لــه محمدرضــا نــوری و مبلــغ  184/600/000ریال
بابــت هزینه دادرســی و مبلــغ 1/350/000/000
ریــال نیــم عشــر در حــق دولــت گردیــده و محکــوم
لــه پــاک ثبتــی  24فرعــی از  2108اصلــی بخــش
 35کرمــان واقــع در بلــوار دکتــر صادقــی -خیابــان
بــدر -کوچــه مدرســه  22بهمــن بــه مســاحت عرصــه
 254/20متــر مربــع بــه صــورت  4طبقه مشــتمل بر
نیمطبقــه ،طبقــه همکــف یــک واحــد ،طبقــه اول دو
واحــد و خرپشــته ،مجموعــا بــه متــراژ تقریبــی 850
متــر مربــع بــا اســکلت فلــزی ،نمــا ســفال و ســنگ،
درب و پنجــره تمــام فلــزی و شیشــه معمولــی ،کــف
موزاییــک و ســرامیک دارای ســه امتیــاز بــرق ،دو
امتیــاز تلفــن ،یــک امتیــاز آب و گاز میباشــد را بــه

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــوده اســت کــه
توســط اجرا توقیف ســپس توســط کارشــناس رسمی
دادگســتری بــه مبلــغ  36/000/000/000ریــال
بــرآورد قیمــت گردیــده اســت .مــال معرفــی شــده
در تاریــخ  99/09/01ســاعت  12ظهــر 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
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 حداکثــر تــا
تاریــخ  99/09/01از طریــق پســت سفارشــی بــه
ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط
بــه مزایــده مورخــه  99/09/01میباشــد .مزایــده
در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد
میگــردد 798 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/08/26 :
مدیــر دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری
ســیرجان -موســی علــی

