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وقت آن است که آن وعده وفا فرمایی

 محسن امینی دهیادگاری
قرار است یکی از خانههای قدیمی شهر به یکی
از شرکتهای صنعتی و معدنی حاضر در سیرجان
واگذار شود .خانهای زیبا و البته در حال تخریب! در
یکی از محلههای قدیمی شهر که صورت نازیبایی
از پاتوق را به نمایش گذاشته است.
آن چه در این معامله اهمیت دارد نوستالژی
تاریخی و فرهنگی مترتب به استفاده از آن است.
مادام که این بناها به حال خود رها شده و حتی خطر
تخریب تهدیدشان میکند دچار یک جور آسودگی
فریبنده و سکوت مسئوالنه میشویم و فراموشمان
میشود که برساختن فرهنگ و تاریخ فرهنگی از
همین نقاط کوچک و بههمپیوسته شکل میگیرد.
گویی آسودهخاطریم که هنوز «سلیقه ندار همه
چیز دارا»یی به ذهنش خطور نکرده تا با طرحی
به نابودی این فضاها منجر شود .وسواس داریم
که حکایت «خرمن کاه و پاسبانی دیوانه» را تکرار
نکنیم .خوشبینانه خود را دلداری میدهیم که زمانی
میرسد که با رعایت استانداردهای مرمت ،بازسازی
شایستهای از آنها صورت بگیرد .حال که قرار است
مالکیتبنابهشخصیتیحقوقیانتقالیابدمیتوان به
آینده این بنا به مثابه نقطهای روشن در کالبد تاریخی
شهر ،خوشبین و از انجام این معامله خشنود بود.
 نخست:توسعه،کدامتوسعه؟
سالهاست که به فراخور برنامههای توسعه،
در شهر ما اتفاقاتی در حال گسترش است که به
خاطر ناهماهنگی و ناهمگونی چه بسا آسیبهای
جبرانناپذیری را بر تن زخمی این منطقه کویری
وارد آورده است .با یک تحلیل ساده و پیشپاافتاده
طرفداران صنعتیشدن ،اقلیمهای تشنه و در
معرض کمآبی را ،از صنایعی که مصرف آب آنها
تعادل زیست بوم را بر هم میزند ،مورد استثنا
قرارداده و چارهای پیشگیرانه برای آن طراحی
میکنند .امروزه صرف صنعتی شدن ،مقبول
نیستواجرایطرحهایتوسعهبهسمتشبکهای

از ایدهها و تحلیلها با نام «طرح جامع» سوق
داده شده که در قالب آن تیم مطالعاتی باید در
همه بخشها ،نگرشی پویا و زنده داشته باشد تا
موجبات ارتقای چندوجهی اقلیم مورد نظر را به بار
آورد .اطمینان از آینده و اعتماد به نتایج طرحهای
توسعهییاعضای جامعه را با راهبرد توسعه همراه
میکند و این میسر نیست مگر با مشارکت آحاد
مردم در قامت «سرمایه اجتماعی».
 دوم :توسعه ،فرهنگ همزاد عدالت
فرهنگ نیروی پویا و پیوسته در جریانی است
که در مسیر خود از هر مانعی عبور میکند .اگر قصد
هدایت این نیروی فزاینده را داریم چه بهتر که آن
را در مسیر درست و با شیب واقعی هدایت کنیم
تا موجب طراوت و خرمی بهتر و بیشتری شود.
بسیاری از خردهفرهنگها در یک سیر تاریخی

طوالنی به شناسنامه و هویت مردم تبدیل شدهاند.
با حذف این قبیل خردهفرهنگها زمینهای برای
برهمزدن توازن در بخشی از جامعه یا ساختار
فرهنگی آن فراهم میشود که در نهایت به زیان
همه تمام میشود .مادام که چرخ اقتصاد خانواری
در گوشهای بیهیچ منت و چشمداشتی ،با تکیه بر
تواناییخودوبرگرفتهازطبیعتدرفرایندیدوسویه
و برای سالیان دراز در چرخش و مثمرثمر است،
شرط انصاف و عقل سلیم نیست که صرفا برای
صنعتی شدن (بخوانید ماشینی شدن) این نظام
تثبیتشده و سودمند را مورد تهاجم و تخریب قرار
دهیم.قراینغمباراینادعا،شباهتبالهتبارسبک
یکسان زندگی در شمال ،جنوب ،شرق ،غرب ،مرکز،
روستا ،شهر و عشایر است و عجبا که این همه به
نام عدالت اجتماعی و رفاه ،تبلیغ و تمجید میشود.

عدالت این است که روستایی دسترسی آسانی به
دامپزشک و مشاوره کشت علمی ،آموزش مدیریت
منابع آب و . .داشته باشد .آوردن تلویزیون به چادر
عشایری در راستای کدام برنامهریزی عدالتمحور
و بر مبنای کدام زیرساخت است؟ چند شبکه
مختص سبک زندگی روستا و عشایر و نیازهای
آنان فعالیت میکنند؟ در شبکههای موجود چه
تصویر افتخارآمیزی از آنها نشان داده میشود؟
کداممجریتلویزیونبهلهجهوگویشمنطقهخود
برنامه اجرا میکند؟ سالهاست که آب لولهکشی،
سیمکشی برق و دفتر مخابراتی ترجیعبند عدالت
اجتماعیوسوغاتشهربهروستابراییکسانسازی
(بخوانید تخریب) فرهنگ و سبک زندگی شده
است .این که تفاوتی در نوع پوشش ،خوراک ،ابزار
کار و زندگی ،ساخت مسکن ،نوع تفریح و بازی و

حتی گویش مردمان مناطق گوناگون کشورمان
نباشد یک گودال تاریک خواهد بود .سرزمینی که
همیشه به خاطر تفاوتهای اقلیمی و گونهگونی
مردمانش مورد ستایش بوده است ،به خوبی از پس
اداره خانواده و منطقه و اقلیم خود برآمده است و
به فراخور نیازهای خود موجبات بنیانگذاری صنایع
تبدیلی با احترام به طبیعت و قوانین مشترک
اقلیمی،ذهنیوآیینیخودشدهاست.وجودصنایع
دستی گوناگون در اقصا نقاط کشور بهترین دلیل
برای پاسبانی و گسترش آن است.
خراب آباد
 سوم :خانه قدیمیِ ،
امیدوارم خبر انتقال مالکیت یکی از خانههای
قدیمی شهر راست باشد و نتیجه این معامله هرچه
زودتر به سرانجام خیر برسد .از آن مهمتر امیدوارم که
مالکجدیدازیادنبردکهدرحافظهتاریخیوفرهنگی
شهر ،خانههایی از این نمونه میتوانند نقش موثر و
مهمی در ترسیم کالبد فرهنگی شهر داشته باشند.
هنوز مشخص نیست که خریدار به چه دالیل و با چه
برنامهای در صدد تملک این خانه با ارزش برآمدهاست.
امیدوارم از تبدیل آن به کافه و مهمانسرا و رستوران
سنتی بپرهیزد و برنامهای فراتر از این طرحهای
بیخاصیت و کماهمیت داشته باشد .میطلبد
کارگروهی از متخصصان دلبسته و دغدغهمندان
غیروابسته تشکیل شود و از ایدهها و نظراتشان یک
برنامه عملیاتی و موثراستخراج گردد .به نظرم یکی از
بهترینبرنامههاییکهمیشودقبلازمرمتوبازسازی
این خانه در نظر داشت ،مرکزی دایمی برای حمایت و
احیایدستبافتههایکرمانبامحوریتگلیمشیرکی
پیچ سیرجان است .حال که در سال گذشته با تالش
هنرمندان گلیمباف شهر و پیگیری مسئوالن گلیم
شیرکی پیچ به ثبت جهانی رسید اگر خریدار بتواند
به عنوان حامی یک برند ملی و بی نالمللی در پیشبرد
اهداف مبتنی بر راهبرد جهانی گلیم شیرکی پیچ
ایفای نقش کند بیتردید با چش مانداز آن شرکت نیز
همخوانیخواهدداشت.

 پاسارگاد
طاقتش طاق شده است و میگوید اگر
مشکلش حل نشود خودکشی میکند .زن
جوانی که آخرین راهنجاتش را مراجعه به دفتر
یداند .سرش را
روزنامه و چاپ شرح حالش م 
پایین انداخته است و نگاهش را میدزدد .انگار
که دوست ندارد شناخته شود .در چشمانش غم
بزرگی موج میزند ،غمی که گاهی با گریهکردن
بیشتر میشود .در البهالی حرفهایش مدام
تاکید دارد نام و تصویرش چاپ نشود و ترس
از رفتن آبرویش دارد؛« 47سالمه و هنوز ازدواج
نکردم ،تمام خرج خانه با من است اما االن با

یدانمچهکنم».
مشکلبزرگیمواجهشدمکهنم 
او ادامه داد« :خانواده با آبرویی هستیم و تا
زمانی پدر و مادرم فوت نکرده بودند شرایط نسبتا
خوبی داشتیم ،من هم با راهاندازی یک کار جدید،
گلیمم رو از آب میکشیدم و خوشحال بودم که
سربار خانوادهام نیستم .کمکم کارم گرفت و هر روز
مشتریان زیادی به من مراجعه میکردند ،تا اینکه
برادرم فوت کرد و مشکالت ما آغاز شد» .وی افزود:
«پس از مرگ برادرم حضانت فرزندانش بر عهده ما
قرار گرفت .مادرم هم به شدت تحت تاثیر مرگ
برادرم قرار گرفت و بیمار شد ،و پدر برای درمان
مادرم دست به هر کاری زد و هرچه داشتیم را

فروخت و صرف درمان مادرم کرد اما او خوب نشد
و فوت کرد» .وی مکثی میکند و دوباره کالمش را
از سر میگیرد« :سالها از مرگ مادر میگذرد و با
پدر و فرزندان برادرم زندگی میکردیم و من هم
کار میکردم و خرج خانه را در میآوردم ،تا اینکه
حدود یک سال پیش پدرم بیمار شد و فوت کرد
و پس از مرگ پدرم به دلیل تنها بودن در مخارج
زندگی از یک نفر  3میلیون پول قرض کردم و در
ازای آن برای ضمانت وسایل کارم را گرو گذاشتم،
و قرار بود یکی از آشنایان  3میلیون به من بدهد تا
من قرضم را بدهم اما او زیر قولش زد و نتوانستم
قرضم را بدهم ،و وسایل کارم را گرو نگه داشت .وی

افزود« :به دلیل نداشتن وسایل کار دیگر نتوانستم
کار کنم ،کمکم در خرج خانه و اجارهخانه ماندم و4
ماه اجاره خانه عقب افتاد و هربار صاحبخانه تهدید
میکرد ما را بیرون میکند ،تصمیم گرفتم برای
زندگی به خانه برادرم بروم ،البته خانه آنها کوچک
است و خودش هم زن و بچه دارد.صاحبخانه هم
وسایل ما را گرو نگه داشته است تا اجاره  4ماه
عقب افتاده را بدهم .تصمیم گرفتم برای پرداخت
بدهی  3میلیونیام و گرفتن وسایل کارم از بانک
وام بگیرم اما بانک گفت باید ضامن داشته باشی» .او
با بیان اینکه خودم جواز کسب دارم اما بانک قبول
نمیکند ،گفت« :پس از آن به چند نفر رو زدم حتی
به یکی از افراد متمولی که هرسال برای امام حسین
 10روز روضه برگزار میکند اما بهم که کمک نکرد
هیچ ،حتی با حرفهایش دلم را هم شکست».

او از دولت گالیه دارد؛«چرا دولت فکری به حال
زنانبیسرپرست نمیکند ،تکلیف زنی که ازدواج
نمیکندوبیسرپناهاست،چیست؟»
او حاال فقط یک درخواست دارد و آن هم این
است که یک نفر ضامن شود تا وامش را بگیرد.
او حتی میگوید برای ضمانت به آن فرد کارت
بانکیاش که هرماه یارانه سه نفر به آن واریز میشود
را میدهد؛«کاش فقط یک آدم خیری پیدا شود
کمکمکندمننجاتپیداکنم،مناگربتوانمکارکنم
میتواند برای چند خانم دیگر هم شغل ایجاد کنم.
به خدا تا زمانی کار میکردم روزی  200هزار تومان
درآمدداشتمامااالنمحتاج 3میلیونتومانهستم».
همشهریان در صورت تمایل جهت کمک به
این خانم ،به دفتر پاسارگاد مراجعه و یا تماس
بگیرند.

خانه تاریخی صدرزاده سیرجان | عکس :وحید دهیادگاری

فقط یک ضامن میخواهم

فرماندار سیرجان :برای جلوگیری از سرقت کابلهای برق دوربین کار گذاشتهشود

 گروه خبر :هنوز زمان زیادی از به
سرقترفتن کابلهای برق بلوار حرم تا حرم
نمیگذرد که خبر میرسد هفته گذشته
سارقان  450متر کابل مسی این بلوار را
دوباره به سرقت بردهاند .سرقت کابلهای برق
در سیرجان و روستاهای اطراف در سالهای
اخیر به یک معضل اساسی تبدیل شده است
به طوری که به گفته رییس اداره برق سیرجان،
یداند در برابر این معضل چه باید بکند.
نم 
چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه بازدید از
جاده فرودگاه فرماندار سیرجان به رییس اداره
برق تاکید کرد موضوع سرقت کابلهای برق

باید با جدیت پیگیری شود و حتی در بعضی
مسیرها دوربین کار گذاشته شود.
یزاده مدیر امور برق شهرستان
رضا سلمان 
سیرجان با اشاره به سرقت کابل در بلوار حرم
تا حرم گفت :در این بلوار سه مرحله کابلها
به سرقت رفته ،دو مرحله پیش قبل از سال و
به صورت محدود .در مرحله سوم اما  450متر
کابل مسی برق به سرقت رفته است .او با تاکید
براینکهواقعاجبرانکابلهایسرقترفتهبسیار
دشوار است ،ادامه داد :این کار بسیار هزینهبر
است و ما باید با همکاری شهرداری بار دیگر
کابلها را تامین کنیم .او به سرقت کابلهای

آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت خجســته اســدی فرزنــد حســین بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800067از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علیاکبــر افتخــاری در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات
گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :خجســته اســدی فرزنــد حســین شش  17تت 1330
همســر متوفــی  -2ملیحــه افتخــاری فرزنــد علیاکبــر شش  711تت  1361فرزنــد متوفــی -3
مهــدی افتخــاری فرزنــد علیاکبــر شش  591تت  1357فرزنــد متوفــی  -4مجتبــی افتخــاری فرزنــد
علیاکبــر شش  921تت  1359فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت
مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنام ـهای از متوفــی
نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی
صــادر خواهــد شــد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت رضــوان آغنــده فرزنــد عبــاس بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت
شــده بــه کالســه  9709983485800022از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان کبــری زرگریپــور در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و
ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :صدیقــه آغنــده فرزنــد عبــاس شش  359تت  1341فرزنــد
متوفــی  -2طاهــره آغنــده فرزنــد عبــاس شش  174تت  1343فرزنــد متوفــی  -3رضــوان آغنــده
فرزنــد عبــاس شش  96تت  1339فرزنــد متوفــی  -4فــردوس آغنــده فرزنــد عبــاس شش 146
تت  1350فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی
میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ
نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت زهــرا افنخــاری فرزنــد ابوالقاســم بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800061از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حاجیــه خدیجــه محســنی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود
حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :علیاکبــر افنخــاری فرزنــد ابوالقاســم شش
 110تت  1329فرزنــد متوفــی  -2زهــرا افنخــاری فرزنــد ابوالقاســم شش  249تت 1331
فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا
چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی
ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل
اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت اصغــر پورجعفرآبــادی فرزنــد عــوض بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800056از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عــوض پورجعفرآبــادی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود
حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :کبــری مظفــری مکیآبــادی فرزنــد علــی شش
 26تت  1324همســر متوفــی  -2قاســم پورجعفــر فرزنــد عــوض شش  14تت  1355فرزنــد
متوفــی  -3اصغــر پورجعفرآبــادی فرزنــد عــوض شش  7تت  1343فرزنــد متوفــی -4احمدعلــی
پورجعفرآبــادی فرزنــد عــوض شش  4تت  1350فرزنــد متوفــی  -5حســن پورجعفرآبــادی
فرزنــد عــوض شش  7تت  1348فرزنــد متوفــی  -6محمــود پورجعفرآبــادی فرزنــد عــوض شش
 8تت  1352فرزنــد متوفــی  -7ســمیه پورجعفرآبــادی فرزنــد عــوض شملــی 3071461313
تت  1362فرزنــد متوفــی  -8صغــری پورجعفرآبــادی فرزنــد عــوض شش  76تت 1346
فرزنــد متوفــی  -9معصومــه پورجعفرآبــادی فرزنــد عــوض شش  45تت  1360فرزنــد متوفــی
 -10لیــا پورجعفرآبــادی فرزنــد عــوض شش  790تت  1356فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد
و یــا وصیتنامــهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن
دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان
ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت مهــدی خــدری فرزنــد اســمعیل بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800052از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان صغــری پورفریدونــی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود
حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :مهــدی خــدری فرزنــد اســمعیل شش  146تت
 1358فرزنــد متوفــی  -2محمــد خضــری فرزنــد اســماعیل شش  4تت  1347فرزنــد متوفــی -3
خیرالنســاء نورمندیپــور فرزنــد کوچکعلــی شش  189تت  1301مــادر متوفــی .اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد
و یــا وصیتنام ـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن
دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان
ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار

برق بلوار راهآهن هم اشاره کرد :چند وقت پیش
حدود  500متر از کابلهای برق این بلوار به
طول 4کیلومتر به سرقت رفت که باعث تاریکی
این بلوار و نارضایتی همشهریان شده بود که
درصدد تامین هزینه برآمدیم و تا هفته دیگر
این مشکل حل میشود .او ادامه داد :هر متر
کابل حدود  20هزار تومان هزینه دارد یعنی
سرقت کابلهای این بلوار  10میلیون دست ما
را گرفت .او دلیل سرقت را مسی بودن کابلها
عنوان کرد و گفت :ما برای رفع این مشکل از این
پس از کابلهای هوایی که آلومنیومی هستند
استفادهمیکنیم،البتهقبالاستانداردکابلکشی

در بلوارها کابل مسی بود و کابل هوایی به دلیل
نازیبا شدن منظر شهری قابل قبول نبود ،اما
به مرور زمان و باال رفتن سرقتها به ناچار از
کابلهای هوایی استفاده میکنیم .سلمانی با
تاکید بر اینکه واقعا دیگر کم آوردیم گفت :این
موضوع برای اداره برق سیرجان به یک معضل
تبدیل شده است .سلمانی با تاکید براینکه
سرقتها در پایین آمدن ولتاژ برق شهر تاثیر
ندارد گفت :زمانی که در یک خیابان یا کوچه
برقشان از سه فاز تامین میشود ،کابلهای یک
فاز به سرقت میرود ،فاز سرقت شده بر روی دو
فاز دیگر میافتد و افت ولتاژ برق روی میدهد.

آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت غالمعبــاس خواجوئــی فرزنــد خــداداد بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800060از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عصمــت بازمانــده خواجوئــی در اقامتــگاه دائمــی خــود
بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :غالمعبــاس خواجوئــی فرزنــد خــداداد
شش  180تت  1345فرزنــد متوفــی  -2احمــد خواجوئــی فرزنــد خــداداد شش  564تت
 1356فرزنــد متوفــی  -3علــی خواجوئــی کوهپنجــی فرزنــد خــداداد شش  221تت  1352فرزنــد
متوفــی  -4ســمیه خواجوئــی کوهپنجــی فرزنــد خــداداد شش  39تت  1362فرزنــد متوفــی -5
معصومــه خواجوئــی کوهپنجــی فرزنــد خــداداد شش  5تت  1355فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد
و یــا وصیتنامــهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن
دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.رییس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان
ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت ســکینه محمودآبــادی فرزنــد حســین بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800066از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اکبــر بهینــه در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه
و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :ســکینه محمودآبــادی فرزنــد حســین شش  23تت 1325
همســر متوفــی  -2علــی بهینــه فرزنــد اکبــر شش  173تت  1361فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد
و یــا وصیتنام ـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن
دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان
ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت جهاندخــت محیاپورلــری فرزنــد محمــد بــه شــرح دادخواســت
تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800057از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان الــهداد علیپورلــری در اقامتــگاه دائمــی خــود
بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :جهاندخــت محیاپورلــری فرزنــد محمــد
شش  5تت  1331همســر متوفــی  -2معصومــه علیپورلــری فرزنــد ال ـهداد شش  3تت 1351
فرزنــد متوفــی  -3مریــم علیپورلــری فرزنــد الـهداد شش  11201تت  1366فرزنــد متوفــی -4
مهدیــه علیپورلــری فرزنــد ال ـهداد شش  690تت  1359فرزنــد متوفــی  -5مــژگان علیپورلــری
فرزنــد ال ـهداد شملــی  306066027تت  1369فرزنــد متوفــی  -6یوســف علیپورلــری فرزنــد
ال ـهداد شش  2تت  1364فرزنــد متوفــی  -7محمدرضــا علیپورلــری فرزنــد ال ـهداد شش 801
تت  1356فرزنــد متوفــی  -8علیرضــا الــه علیپورلــری فرزنــد الــهداد شش  125تت 1362
فرزنــد متوفــی  .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا
چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی
ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.رییس شــورای حــل
اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت ماشــااله مریــدی فرزنــد حســن بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت
شــده بــه کالســه  9709983485800063از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســن مریــدی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه
حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :ماشــااهلل مریــدی فرزنــد حســن شش  1008تت  1334فرزنــد
متوفــی  -2کمــال مریــدی فرزنــد حســن شش  1009تت  1337فرزنــد متوفــی  -3جــال مریــدی
فرزنــد حســن شش  265تت  1342فرزنــد متوفــی  -4خاتــون جعفر زاده فرزند غالمحســین شش
 18تت  1301همســر متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت
آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنام ـهای از متوفــی نــزد او میباشــد
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد
شــد.رییس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت ماشــااله مریــدی فرزنــد حســن بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت
شــده بــه کالســه  9709983485800062از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خاتــون جعفـرزاده در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه
و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :ماشــااهلل مریــدی فرزنــد حســن شش  1008تت 1334
فرزنــد متوفــی  -2کمــال مریــدی فرزنــد حســن شش  1009تت  1337فرزنــد متوفــی  -3جــال
مریــدی فرزنــد حســن شش  265تت  1342فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای
از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد
واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.رییس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین
ذاکــری افشــار
آگهی حصر وراثت

به گفته سلمانی برای رفع این مشکل جلسات
زیادی برگزار شده و حتی نیروی انتظامی هفته
گذشته جلسهای در همین خصوص برگزار کرد
و با همکاری آنها خیلی از مشکالت کمتر شده
است؛ وی ضمن تقاضای همکاری از مردم از
آنها خواست اگر قطعی برقی برایشان اتفاق
افتاد با  121یا  110تماس بگیرند و قطعی
برق را اطالع بدهند .وی در جواب این سئوال
که فرماندار خواهان گذاشتن دوربین در بعضی
محورها است ،گفت :بله این درخواست در حال
بررسیاستواگرشرایطشمهیاباشددربعضی
محورهادوربینکارگذاشتهمیشود.

بارش  ۹میلی
متری باران
در سیرجان

 پاسارگاد :با ورود سامانه بارشی در شهرستان سیرجان بیش از ۹میلیمتر
بارندگی در این شهرستان به ثبت رسید .به گزارش سیرجانخبر رئیس اداره
هواشناسی سیرجان اظهار داشت :با ورود سامانه بارشی در  ۲۴ساعت گذشته
در شهرستان سیرجان بیش از  ۹میلیمتر بارندگی در این شهرستان به ثبت
رسید که تا اواسط هفته شاهد بارش پراکنده خواهیم بود .محمدمهدی ستوده
افزود:کمینه هوا  ۷درجه و بیشینه هوا  ۱۹درجه گزارش شده است.

یادداشت

مرز باریک تملق و تشکر
 رضا مسلمیزاده
به همان میزانی که تشکر و
سپاسگزاری از دیگران نشانهی
فروتنی و قدرشناسی است و
از نظر اخالقی امری مثبت به
شمار میآید ،به همان اندازه
تملقوچاپلوسیعملیناپسند
و نکوهیده است و در شمار رذایل اخالقی قرار دارد.
عجیب آن که گاهی مرز این دو چنان نزدیک و غیرقابل
تشخیص میشود که تشخیص نیک و بد را دشوار
میکند .در روزهای آغازین سال نو نصب بنرهایی با
موضوع سپاسگزاری از خدمات نمایندهی شهرستان
سیرجان در مجلس در ورودی شهرها و روستاهای
سیرجان شاهدی بر باریکی مرز میان تشکر و تملق
است .از یک سو شهرداران و دهداران بر درستی عمل
خویش اصرار میورزند آن را از مصادیق تشکر میدانند
و در سوی دیگر منتقدان ،این رویداد را عملی سخیف
و نادرست و رفتاری چاپلوسانه برمیشمارند .بخشی از
این سوءتفاهم را بدون شک باید ناشی از نامعین بودن
و نادقیق بودن مرزهای نیک و بد دانست و به حساب
دشواری رفتار در جامعهی پر از سوءتفاهم گذاشت.
متعاقب این اتفاق این روزها ویدیویی در شبکههای
اجتماعی به اشتراک گذارده شده است متعلق به
سالها پیش که در آن یکی از اهل عمائم «در مقابل
خدمات ارزنده و گرانقدر و ارزشمند و همهجانبهی
ذات اقدس شاهنشاه آریامهر ارواحنا فداه سر تعظیم و
تسلیم در این مکان مقدس فرو میآورد ».شنیدن این
سخنان برای همچو منی که استعمال دعای «ارواحنا
فداه» را فقط در باره امام زمان شنیده بود ،چندان گران
آمد که ادامهی شنیدن آن سخنان را برای دقایقی

تاب نیاوردم .بیخبر از انکه ضربهی سهمگینتر در راه
است و گوینده با اقرار به عجز خویش در تشکر از استاد
سخن کمک میجوید و مرین قیمتی گنج در دری را
که سعدی در نعت خداوند سروده است ،نثار آخرین
شاه ایران میکند و بدینسان بندهای ناچیز را تا شأنی
خداوندی باال میکشاند .و حتما ناآگاه است و نمیداند
که با این کار خویش بیت زیبایِ « از دست و زبان که
برآید /کز عهدهی شکرت به درآید» را مبتذل میسازد.
نکتهی قابل توجه آن که این سخنان برای عرض تشکر
از استیفای حقوق ملت ایران در صنعت نفت بر زبان
میآید و احتماال گوینده خود را در نثار چنین ستایش
سزاوار میداند .بیچاره مخاطب این سخن هیچ خبر
نداشت که سرانجام این تملقهایی که او را تا سرحد
الوهیت باال برده است ،دیگر روزی او را از این نردبان به
عرش رفتهی ما و منی چنان سرنگونش خواهد افکند
که عبرت خالیق شود.
شنیدن این همه تمجید نابجا ،ناخودآگاه مرا به یاد
روزی دیگر در این ُملک انداخت .روزی در جماران که
سخنرانیچیرهزبانمخاطبخویشراچنینبهواکنش
واداشت« :من خوف این را دارم که مطالبی که آقای
[فخرالدین] حجازی فرمودند درباره من ،باورم بیاید! من
خوف این را دارم که با این فرمایشات ایشان و امثال
ایشان ،برای من یک غرور و انحطاطی پیش بیاید! من به
خدای تبارک و تعالی پناه میبرم از غرور! من اگر ...برای
خودم نسبت به سایر انسانها یک مرتبتی قایل باشم،
این انحطاط فکری است و انحطاط روحی»
شاید مقایسهی این دو مقطع تاریخی و این دو
رویکرد بتواند ما را در تشخیص مرزهای باریک
تشکر و تملق و دالیل و عوامل انحطاط ملک و
ملت یاری برساند.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :

 آقاى شهردار و شوراى شهر يك زيرگذر
براى مردم آباده ،حجت آباد ،باسفهرجان،
فآباد ،فخرآباد ،فيروزه ،ناصريه و
شري 
خيرآبادكفه درست كنيد تا مردم اين
روستاها بتوانند از البهالى انبوه ماشينها به
داخلشهرسيرجانبیایند0592.
 آسفالت ورودی خر مآباد خیلی خرابه
رسیدگی شود4998.
کمربندی از کنار پل جاده کرمان تا
زیدآباد تابلو یکطرفه هم دارد اما ماشینها
خالف قانون راهنمایی در این محور تردد
میکنند .آیا نباید مسئوالن هیچ اعتنایی
کنند؟ به محض اینکه حادثه اتفاق افتاد بعد
میخواهندپیگیرباشند7472.
آلودگیهوایناشیازمعادنوکارخانجات
فوالد را چطور با کاشت درخت میخواهید بر
طرف کنید در صورتیکه باعث خشک شدن
درختان میشود؟ 2396
 گلگهر پوشش گیاهی منطقه را از بین
برده 500،درخت بنه منطقه را خشکانده ،در
این اواخر هم با خرید آب موتور عین البقر و
انتقال به مجتمع های فوالد نزدیک به1000
هکتار باغ پسته  30ساله را نابود کرده است،
باید این را در تاریخ سیرجان ثبت کرد حاال

خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت مهــدی مظاهــری فرزنــد عبــاس بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت
شــده بــه کالســه  9709983485800055از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبــاس مظاهــری در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و
ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :ربابــه مظاهــری فرزنــد عبــاس شش  228تت  1339فرزنــد
متوفــی  -2مجتبــی مظاهــری فرزنــد عبــاس شش  337تت  1355فرزنــد متوفــی  -3حســین
مظاهــری فرزنــد عبــاس شش  159تت  1345فرزنــد متوفــی  -4شــهناز مظاهــری فرزنــد عبــاس
شش  205تت  1334فرزنــد متوفــی  -5مهــدی مظاهــری فرزنــد عبــاس شش  266تت 1340
فرزنــد متوفــی  -6محمــد مظاهــری فرزنــد عبــاس شش  312تت  1336فرزنــد متوفــی .اینــک بــا
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تا چنانچــه شــخصی اعتراضی
دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن
دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  961383محکــوم علیــه محمدرضــا پریــزاد -عبدالرضــا
پریــزاد -پروانــه پریــزاد محکــوم بــه در حــق محکــوم لــه شمســی ســاجقه گردیــده و نامبــرده پــاک
ثبتــی  32فرعــی از  2584اصلــی بخــش  35کرمــان بــه آدرس :خیابــان آی ـتاهلل ســعیدی -کوچــه
شــهید خورتــن -تقاطــع اول -کوچــه شــرقی(عرصه  440متــر مربــع ،دارای امتیــازات آب ،بــرق و گاز
شــهری کــه توســط کارشناســان رســمی جمعــا  5/800/000/000ریــال تعییــن قیمــت شــده اســت)
را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــود ه اســت .مــال معرفــی شــده در روز دوشــنبه تاریــخ
 1397/02/10ســاعت 11ظهــر 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 بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی حداکثــر تــا قبــل از موعــد
مزایــده از طریــق پســت سفارشــی یــا حضــورا بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نمایند مربــوط به
مزایــده مورخــه دوشــنبه  1397/02/10میباشــد .مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده
تجدیــد میگــردد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان -عابدی
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  960246اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــاف
ســیرجان محکــوم علیــه آقــای ســجاد ســلطانینژاد محکــوم اســت بــه پرداخــت  57ســکه بهــار آزادی و
 190/000/000ریــال پــول نقــد بــه انضمــام هزینههــای دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه در حــق
محکوملــه خانــم شــکوه بچاقچــی نیمعشــر در حــق دولــت گردیــده کــه آقــای محکوملــه ســهماالرث
بــاغ پســته ثمــری واقــع در توکلآبــاد نوکهــن بــا مشــخصات بــه مســاحت دو هکتــار کــه جمعــا توســط
ی میلیــون تومــان ارزیابــی گردیــده که ســهماالرث محکــوم علیه
کارشــناس بــه مبلــغ یــک میلیــارد و سـ 
دویســت میلیــون دویســت و هفتــاد و هفــت هــزار تومــان در روز شــنبه بــه تاریــخ 1397/02/10
ســاعت  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.
 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 بــا
مراجعــه بــه محــل ملــک و دفتــر اجــرا پــس از کســب اطــاع کامــل پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام
فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی(که بــه شــماره حســاب  2171293825007ســپرده دادگســتری
ســیرجان نــزد بانــک ملــی واریــز گــردد) حداکثر تــا زمــان برگــزاری مزایده از طریق پســت سفارشــی به
ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده روز دوشــنبه مورخــه 1397/02/10
میباشــد و در صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود.
مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد.
عباسلو -دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری سیرجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  950516اجــرای احــکام مدنی(طــی نیابــت ارســالی از
دادگســتری بافــق) محکــوم علیــه آقــای حســین کرامتــی محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ 571298245
ریــال بــا محاســبه خســارت تاخیــر تادیه(علیالحســاب) و مبلــغ  7/303/000ریــال بابــت هزینــه
دادرســی در حــق محکــوملــه آقــای منصــور شــریعتی فرزنــد محمــد گردیــده و مبلــغ 17/500/000
ریــال بابــت هزینــه اجــرا در حــق دولــت گردیــه .محکــوم علیــه مــازاد ســه دانــگ از  6دانــگ پــاک ثبتی
 77فرعــی از  3733اصلی(بــاغ) از بخــش  37کرمــان متعلــق بــه حســین کرامتــی را بــه عنــوان مــال بــه
اجــرا احــکام معرفــی نمــوده ،ســپس توســط اجــرای احــکام مدنــی توقیــف نمــوده کــه توســط کارشــناس
رســمی دادگســتری بازدیــد و پــاک فــوق واقــع اســت در کاظمآبــاد یــک قطعــه بــاغ پســته  30ســاله
کــه از شــمال بــه خیابــان و جــاده خاکــی و شــرق جــاده خاکــی و دیــوار گلــی قدیمــی و غــرب بــه بــاغ و
جــوی آب و جنــوب بــه خیابــان و باغــات مجــاور و ارزش بــاغ بــه مســاحت  8508متــر مربــع بــا توجــه بــه
نــوع رقــم پســته و موقعیــت و مســاحت بــاغ و میانگیــن عملکــرئ محصول و قیمــت کنونی پســته ارزش
ســه دانــگ مشــاعی  1/531/440/000ریــال تعییــن قیمــت شــده(ملک فــوق اوال از طریــق اجــرای
احــکام شــعبه دوم حقوقــی در قبــال مبلــغ  600/000/000ریــال توقیــف میباشــد) مــال معرفــی

هی بگید کمربند سبز0248.
 با عرض سالم و خدا قوت خدمت
مسئولین شهر مخصوصا جناب اقای دکتر
رضاسروشنیاشهردارزحمتکشسیرجان
بابت کارهای عمرانی و آسفالت معابر شهر
موفقوسربلندباشید9331.
 ساخت پل زیرگذرمکی آباد به تاریخ
پیوست .اگر قیمت باالی مطرح شده توسط
ساکنان بهانه است از راه قانونی و وساطت
نمایندهشهراستفادهشود.موقعانتخاباتکه
وعده و عید میدهند1952.
جهتاطالعشهردار،آسفالتخیابانها
و بلوارها فقط به مرکز شهر ختم نشود به
دیگر نقاط نیز توجه داشته باشید ازجمله
بلوار عباسپور ،بلوارهجرت ،بلواربهشت،
بلوارفاطمیهوبلوارنماز0114 .
 چرا شهرداری پروژه خیابان بدر را اجرا
نمیکند تا ازترافیک چهارراه دانشگاه کم
شود .بدرجنوبی را به بدرشمالی متصل
کنید8951.
 ما ساکنان خر مآباد روبروی مسجد چه
گناهی کردیم که فقط باید خاک بخوریم
شب و روزم از ترس سگای ولگرد نتونیم
بیاییمبیرون4429.

 15 میلیارد از کمک ارزش افزوده
گل گهر به شهر سیرجان را مرکز
استان جذب کرده آنهم با حمایت
آقای حسن پور نماینده شهر .یکی
نیست به این آقای نماینده بگه برای
رضایت استاندار از جیب خودتان خرج
کنید نه منابع این شهر7041 .
 سالم جناب آقای شهردار شما که اینقدر
به شهر رسیدگی میکنید تو رو خدا یه
فکری برای زمینهای وقفی انتهای خیابان
خواجو بردارید ،این منطقه شهر تبدیل شده
به زبال هدان و مسولین اداره اوقاف هم هیچ
رسیدگی نمیکنند و به تندی با ارباب رجوع
صحبتمیکنند7710.
 کاش شهردار رسیدگی به ورودی شهر
بلوار شاهد را در دستور کار خود قرار می داد.
مردم شهر از این وضعیت در عذابند7148.
 یکی از جاذبه های طبیعی
وگردشگری سیرجان ،کویر بسیار
مسطحی بنام کفه دق در غرب منطقه
قطاربنه است که در بخشهایی از این
جاذبه شگفت انگیز هیچ گیاهی نمی رود
و هیچ اقدامی جهت ثبت و حفاظت و
معرفی آن صورت نگرفته است7538 .

شــده در روز شــنبه بــه تاریــخ  1397/02/22ســاعت  11ظهــر 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 جهــت بازدیــد بــه آدرس اعالمــی مراجعــه و پــس از کســب اطــاع از
اجــرای احــکام مدنــی پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی حداکثــر
تــا زمــان برگــزاری مزایــده از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد
مربــوط بــه مزایــده مورخــه شــنبه  1397/02/22میباشــد و در صــورت برنــده شــدن و انصــراف 10
درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود .مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد
میگــردد .دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ســیرجان -شهســواری
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  961478محکــوم علیــه خانــم ســتاره نجفــی محکــوم بــه
پرداخــت مبلــغ  2/400/000/000ریــال و خســارت تاخیــر و تادیــه و هزینــه دادرســی در حق محکوم
لــه آقــای حمــزه فتحــی گردیــده و نامبــرده ملکــی را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــود ه اســت
کــه توســط اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ  26/000/000/000ریال
بــرآورد قیمــت گردیــده .مــال معرفــی شــده در تاریــخ  1397/02/19ســاعت  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 همــراه
فیــش  10درصــد حداکثــر تــا تاریــخ  1397/02/19از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجرا ارســال و
روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه  1397/02/19میباشــد .مزایــده در صــورت عدم
حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد .ملــک مــورد مزایــده یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 1194/5
متــر مربــع بــه شــماره پــاک  20794فرعــی از  5087مفــروز از  1821بخــش  36کرمــان واقــع در
بلــوار ســیداحمد خمینــی -جنــب شــهرک نصــر میباشــد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان -وحید بروسان
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت سوم
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  961657اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــاف
ســیرجان محکــوم علیــه آقــای غالمرضــا پوررضاقلــی محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ  160/000/000ریال
بــه انضمــام هزینههــای دادرســی و خســارت تاخیــر و تادیــه در حــق محکــوم لــه آقــای محمــد طاهــری
نیمعشــر در حــق دولــت گردیــده کــه آقــای محکــوم علیــه پــاک ثبتــی شــماره  241فرعــی از 334
اصلــی بخــش  36واقــع در خیابــان شــهدا روبـهروی مدرســه شــهید جهانگیــری داخــل کوچــه بنبســت
بــا مشــخصات بــه مســاحت متــر مربــع  90/33آکــه عرصــه قیمــت  6دانــگ ملــک کــه جمعــا توســط
کارشــناس بــه مبلــغ  650/000/000ریــال ارزیابــی گردیــده بــه عنــوان مــال جهــت پرداخــت بدهــی
محکــوم علیــه معرفــی نمــوده کــه در روز شــنبه بــه تاریــخ  1397/02/15ســاعت  12ظهــر از طریــق
مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش میرســد 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 بــا مراجعــه بــه محــل ملــک و دفتــر اجــرا پــس از کســب اطــاع کامل پیشــنهادهای
خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلغ پیشــنهادی(که به شــماره حســاب 2171293825007
ســپرده دادگســتری ســیرجان نــزد بانــک ملــی واریــز گــردد) حداکثــر تــا زمــان برگــزاری مزایــده از
طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده روز شــنبه
مورخــه  1397/02/15میباشــد و در صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد واریــزی بــه نفــع
دولــت ضبــط مــی شــود .عباســلو -مدیــر اجــرای احــکام شــوراهای حــل اختــاف ســیرجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  961577محکــوم علیــه آقــای مســلم آذرشــب محکــوم
بــه پرداخــت مبلــغ  1/224/248/159ریــال در حــق محکــوم لــه آقــای محمدعلــی پورفریدونــی
گردیــده و نامبــرده منــزل مســکونی را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــود ه اســت کــه
توســط اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 1/500/000/000
بــرآورد قیمــت گردیــده .مــال معرفــی شــده در تاریــخ  1397/02/09ســاعت  12ظهــر از طریــق
مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع
و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصد قیمت 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
همــراه فیــش  10درصــد حداکثــر تــا تاریــخ  1397/02/09از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن
اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه  1397/02/09میباشــد.
مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد .ملــک مــورد مزایــده یــک بــاب
منــزل مســکونی بــه پــاک ثبتــی  1821فرعــی از  5087اصلــی بخــش  36کرمــان بــه آدرس:
ســیرجان -شــهرک مشــتاق -خیابــان ســعادت -فذعــی بهــاران میباشــد .دفتــر اجــرای احــکام
مدنــی دادگســتری ســیرجان -وحیــد بروســان

