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شهر 3

پيامك300099004806 :

 سارا پورمختار
توگو میپرسد؛ درباره
چندین بار قبل از گف 
چه موضوعی قرار است صحبت کنیم؟ نگران است
سئوالهایی بپرسم که در جواب دادنش گرفتار
معذوریتها شود .همین چند وقت پیش با شعار «ما
شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت» در انتخابات
هیئت مدیره اصناف حضور یافت اما به دلیل تعارض
قانونی عضویت همزمان در شورای شهر و اتاق اصناف،
در نهایت عضویت در شورا را ترجیح داد تا تشنگی
خدمتش را در شورای شهر سیراب کند.
از نظر «محمداسماعیل خواجویی» عضو شورای
پنجم شورای شهر هیچ ایرادی در مجموعه شورا و
شهرداری وجود ندارد و این نشریات هستند که فقط
نیمهیخالیلیوانرامیبینند.
 چرا با وجود تمام تالشها و اصراری که
برای شرکت در انتخابات اتاق اصناف داشتید،
درنهایتعضویتدرشوراراانتخابکردید؟
من  35سال در اتحادیه صنفی و شورای اصناف
بودم و از این مدت  27سال رییس بودم .از پارسال این
بحث پیش آمد که باید بین هیئت رییسه اتاق اصناف
و یا عضویت در شورا یکی را انتخاب کنیم .در تاریخ
 97/2/29مجلس با اکثریت آرا مصوب کرد که شرکت
درانتخاباتهیئترییسهاتاقاصنافبرایاعضایشورا
منعی ندارد که من هم شرکت کردم و جزو پنج نفر رای
آوردم .این مصوبه در تاریخ یکم خردادماه باز در دستور
کار قرار گرفت تا جزییاتش به رای گذاشته شود که رای
 70نفر از نمایندگان برگشت .ظاهرا در شهرهایشان
افراد مد نظرشان رای نیاورده بودند .در نهایت مصوب
شد که بین هیئت رییسه اتاق اصناف و یا عضویت در
شورایشهریکیراانتخابکنند.
 دلیل شما برای انتخاب عضویت در
شورای شهر چه بود؟
من خودم میخواستم از هر دو جا انصراف دهم و
نباشم ،با دوستان در اتاق اصناف و شورا صحبت کردیم
و همچنین رایزنی و صحبتهایی با مسئوالن داشتم و
نهایتابهاینجمعبندیرسیدیمکهشوراراانتخابکنم.
 به طور مشخص میتوانید نام ببرید کدام
مسئوالنبهشمادراینتصمیمکمککردند؟
صاندونیازبهنامبردننیست.
مسئوالنشهرمشخ 
شماجزوحامیانونزدیکانآقایحسنپور
هستید.آیادرتصمیماتمهمشورانظراتایشان
راهمجویامیشوید؟
به هیچ عنوان .البته من از نزدیکان آقای حسنپور
نیستم فقط زمانی ایشان شهردار اینجا بودند با هم کار
کردیم .من مستقل هستم و کاری به آقای حسنپور
ندارم وقتی ایشان کاری داشته باشند آن هم برای مردم
و نه برای خودش به من زنگ م یزند .ولی من حتی
بهشانزنگهمنم یزنم.
درانتخابشهردارچطور؟
مناصالنظرشانرانپرسیدم.
 در بحث انتخاب شهردار یک بار جلسه به
خاطر عدم حضور شما کنسل شد و این شایعه
پیشآمدکهغیبتشماعمدیبودهاست.
آن جلسه من بیمار بودم و رفته بودم یزد و تمام
پروندهپزشکیهمموجوداست.
معیارهایشمابرایانتخابشهردارچهبود

که به آقای سروشنیا رای دادید؟
آقای سروش نیا  12سال سابقه
شهرداری داشته و سرپرست شهرداری و
توگوی پاسارگاد
گف 
شهردار منطقه بوده ایشان دارد دکتری
با محمداسماعیل خواجویی عضو شورای شهر
شهرسازی میگیرد و کارش را بلد است .اگر
کس دیگری از شهرهای دیگر آورده بودیم
بهتربود؟نظرماینبودحتمایکیازبچههای
شهرداری انتخاب شود و االن هم از عملکرد
شهردارراضیهستم.
 با توجه به اینکه شما تجربه
حضور در دورههای قبل شورای شهر را
هم دارید ،این دوره نسبت به دورههای
قبلحاشیههایبیشتریدارد.
شورا شرایط خاص خودش را دارد که
حاشیه هم بخشی از آن است .بعضی وقتها
حاشیه را درست میکنند و نشریات هم یک
چیزهاییمینویسند.
 پیش از این هم شما در عمل با
اخراج خبرنگاران از شورا ثابت کرده
بودید که چندان رضایتی از حضور
خبرنگاراندرشوراندارید.
در
باید
نشریات
نه اینطور نیست اما
عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
جهت کمک به شورا و شهر و شهرداری
نیست و پروندههای آن به کمیسیون ماده  5فرستاده نمیدهد؟
حرکتکنند.
ممکن است ضعف باشد باالخره این شهر گسترده
میشود که شهردار در آن جلسات شرکت میکند
 با انتقاد مخالفید؟
انتقاد اگر بهجا باشد میپذیریم اما انتقاد و تخریب با و یک رای از  5رای را دارد .منتها صاحب رای اصلی است و شاید موردی از چشم پلیس ساختمان دور بماند
اما من تا االن موردی را نشنیدهام.
همفرقدارند.ماکهعلی هالسالمنیستیم.درکارهایمان استانداریامعاونعمرانیاشاست.
 چون شما نشنیدهاید ،دلیل نمیشود
شایدشمابخواهیدبحثتخلفاتدرتغییر
کم و کاستی داریم اما نشریات فقط قسمت خالی لیوان
رامیبینندومطرحمیکنند.درایندورهشورااعضااکثرا کاربریها را رد کنید ،در زمینه تراکم فروشی تخلفیرخندادهباشد.نمونهاشساختمانخیابان
 15خردادکهبسیارهمدربارهآنبحثشدهاست
جوان هستند و تجربه کاری ندارند باید با هم هماهنگ چطور؟
وازاینقبیلساختمانهادرشهرکمنیست.
شهرداریاصالتراکمنمیفروشد.
باشند و اختالفات جزیی راکناربگذارند.
آن ساختمان که مجوز و پروانه داشته است.
 این انکار شما خیلی جالب است فروش
 در این دوره شما مسئولیت کمیسیون
 ولی چند طبقه مازاد و بدون مجوز ساخته
امالک و حقوقی شورای شهر را برعهده دارید .تراکمیکیازمنایعدرآمدیشهرداریاست.
فقط بر اساس مصوبه دوره دوم شورا یک طبقه مازاد است.
همیشه حرف و حدیثهایی در این مقوله وجود
بایدمهندسناظرشبررسیمیکرد.
دارد .به عنوان مثال در راستای شفافسازی و برطرحمیتوانندبسازند.
 یعنی رسیدگی و نظارت بر این موارد ذکر
 پس این همه ساختمان با چندین طبقه
برای جلوگیری از فساد کمیسیون به دنبال این
شده را در حیطه اختیارات خود و شهرداری
طرحنبودهکهامالکشهرداریساماندهیشوند مازاددرسطحشهرچگونهساختهشدهاند؟
یدانید؟
همه با رای کمیسیون ماده  ،5چیزی هم به نم 
و مثال در یک فایل الکترونیکی در سایت منتشر
وظیفه شورا نیست پیگیری کند که یک نفر
شهردارینمیدهند.
شوندودراختیارمردمقرارگیرند.
توساز خارج از ضوابط دارد.
 شما به عنوان عضو شورای شهر و مسئول ساخ 
طرح ممیزی قبال در دوره دوم شورا انجام شده است
 اما یکی از وظایف شورا نظارت است.
و همه امالک در جیآیاس هستند .میتوانند به سایت کمیسیون امالک چرا در پی جلوگیری از تراکم
شورا به کار شهرداری نظارت میکند ،نه بر ملک و
ینبودید؟
شهرداریواردشوندولیستتمامامالککهدرسیستم فروش 
تراکم اصال فروش نمیرود که ما بخواهیم جلوی ساختمانمردم.
شهرداریثبتشدهاندراببینند.
توسازها حق و حقوق
دراینگونه ساخ 
 جیآیاس مربوط به تمام پالکهای شهر آن را بگیریم.
توسازهایغیرمجازرا سایر شهروندان ضایع میشود از طرفی شما
اگراالنبحثساخ 
است.منظوربندهامالکشهرداریاست.
مسئولکمیسیونامالکوحقوقیشوراهستید
امالک شهرداری که مشخص است و بنا نیست همپیشبکشم،شمااحتماالانکارمیکنید.
توسازهای غیرمجاز فرق دارد و ممکن ونمیتوانیداینموضوعرانادیدهبگیرید؟
بحث ساخ 
مردم دنبال امالک شهرداری باشند .از طرفی در
این اتفاق در دوره مسئولیت من نبوده است.
کمیسیونهانامههایمربوطبهمردممطرحمیشودکه است اتفاق افتاده باشد که آن هم به کمیسیون ماده
 در دور قبل هم شما حضور داشتید و
هیچ وقت مسئله فساد درباره امالک نه در شورا و نه در  100میرود و رای به تخریب داده میشود و یا اینکه
رییسشورابودید.
جریمهاشمیکنند.
شهرداریمطرحنبودهاست.
این پرونده مربوط به قبل است و حاال هم که حکم
 من از تغییر رویهها و اصالح سیستم در
بسیاریازبندهایگزارشهایحسابرسی
شوراوشهرداریصحبتمیکنموشماهمخیلی تخریبشرادادهاند.
مربوطبههمینامالکبود؟
 گفتید چون مردم به شما رای دادند و
عادی انگار که آب از آب تکان نمیخورد پاسخ
نه قبول ندارم.
 برای نمونه در بحث تغییر کاربریها میدهید .چرا باید ساختمانی خارج از ضوابط مدیونمردمهستید،عضویتدرشوراراانتخاب
ساخته شود که بعد تخریب یا جریمه شود؟ این کردید .آیا پیگیری و رسیدگی به موضوعات این
تخلفاتزیادیرخمیدهد.
تغییر کاربری اصال در اختیار شورا و شهرداری ضعفدراینمجموعهوپلیسساختمانرانشان چنینیدفاعازحقوقمردمنیست؟

عدهای بچه
چیزی میگویند،
نشریات هم
مینویسند

آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت حســین پورخســروانی فرزنــد خــرم بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800320از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خــرم پورخســروانی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود
حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :شــرف پورشــاهآبادی فرزنــد علــی شش 52
تت  1305همســر متوفــی  -2هاجــر پورخســروانی فرزنــد خــرم شش  3تت  1332فرزنــد
متوفــی  -3بیبیجــان پورخســروانی فرزنــد خــرم شش  6تت  1326فرزنــد متوفــی  -4زهــرا
پورخســروانی فرزنــد خــرم شش  12تت  1342فرزنــد متوفــی  -5صاحبجــان پورخســروانی
فرزنــد خــرم شش  3تت  1329فرزنــد متوفــی  -6حســین پورخســروانی فرزنــد خــرم شش 1
تت  1345فرزنــد متوفــی  -7عبــاس پورخســروانی فرزنــد خــرم شش  7تت  1336فرزنــد
متوفــی  -8رمضــان پورخســروانی فرزنــد خــرم شش  6تت  1349فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجام
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 شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت حمیــد شــفیعی بافتــی فرزنــد براتعلــی بــه شــرح دادخواســت
تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800322از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان براتعلــی شــفیعی بافتــی در اقامتــگاه دائمــی
خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :اشــرف شــفیعی بافتــی فرزنــد
براتعلــی شش  43تت  1328فرزنــد متوفــی  -2صدیقــه شــفیعی بافتــی فرزنــد براتعلــی شش
 12تت  1333فرزنــد متوفــی  -3مجیــد شــفیعی بافتــی فرزنــد براتعلــی شش  14تت 1335
فرزنــد متوفــی  -4حمیــد شــفیعی بافتــی فرزنــد براتعلــی شش  448تت  1338فرزنــد متوفــی
 -5معصومــه شــفیعی بافتــی فرزنــد براتعلــی شش  16تت  1340فرزنــد متوفــی  -6محمدرضــا
شــفیعی بافتــی فرزنــد براتعلــی شش  90تت  1347فرزنــد 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 رای هیات

تا جایی که مربوط به مردم باشد حتما پیگیری
میکنیم.
موضوعبعدیکهباحقوحقوقشهروندان
رابطه مستقیم دارد فروش حق پارکینگ به
خصوصدرساختمانهایتجاریاست.
هر ساختمان باید  25متر پارکینگ برای هر واحد
داشته باشد .بعضی جاها ممکن است نتوانند تامین
کنند و این  25متر رامیفروشندکه این پروندهها اصال
به کمیسیون نمیآیند و شهرداری خودش مستقیما
تصمیم میگیرد و ارتباطیبه شورا ندارد.
 پرونده تملکها که در کمیسیون مطرح
میشوند گاهی احساس میشود که پروندهای
سفارش شده است و با اینکه ضرورت اجرای
طرحوجودندارد،آنملکتملکمیشود.
در این مدتی که من بودم چنین موردی نبوده است.
 احساس میکنم به نوعی به دور از صداقت
و شعارگونه پاسخ میدهید و معتقدید در شورا و
شهرداریهمهچیزطبقضوابطپیشمیرود.
شما هم جوری سئوال میپرسید انگار همه چیز
خیلی خراب است .از نظر من همه چیز درست است،
مگراینکهخالفشثابتشود.
 وقتی اشکاالت و نواقص یک مجموعه را
بپذیریم برای مقابله با آن میتوان دنبال راهکار
بودولیمتاسفانهشمابهطورکلانکارمیکنید.
نه اگر جایی ایراد باشد و ثابت شود میپذیریم.
 گزارشهای حسابرسی که بندهای
زیادی از آن حذف شد گواه بر وجود نقص
و تخلف در این مجموعه است.
گزارشهای حسابرسی را که فرستادیم سازمان
بازرسی تا بعد از بررسی جوابش را بدهند.
 هنوز بعد از سالها نتیجه آن اعالم نشده
است؟
ما نمیتوانیم پروندهها را به مرجع قضایی بفرستیم

وکار سازمان بازرسی است .همان موقع نامه
نوشتیم و تمام اسناد و مدارک را فرستادیم.
خیلیجاهاهمپیگیربودیمامابنانیستاین
مواردمطرحشوند.
 اینکه گفتید بنا نیست مسایل
را مطرح کنید نشان میدهد که شما
بهنوعیازشفافسازیدوریمیکنید.
از زمانی که حسابرسی ایرادات را گرفته
سیستم شهرداری اصالح شده و با چندسال
پیشقابلمقایسهنیست.
 در گزارش اولیه خیلی از بندهای
گزارشحذفشدند.
در آن موارد حسابرس به جمعبندی
نرسیده بود و اسناد و مدارک مربوط به
آن موارد در سالهای بعد موجود بود که
حسابرس در گزارش نهایی اصالح کرد.
اما بعضی از اعضای شورا باعث یک سری
جنجالها شدند چون بعد از فصل انتخابات
بود و دنبال سیاسیبازی بودند .حسابرس
هم دستپاچه یک گزارشی نوشت و بدون
مهر و امضا و پیشنویس ارایه داد و آنها هم
جنجالیاشکردند.
 بندهایی که حذف شدند مربوط
به اشخاص خاصی بودند و این شایبه پیشآمد
کهبراساسزدوبندهاییاینبندهاحذفشدند.
نه اصال.
 یکی از بندهایی که حذف شده بود مربوط
بهشمابود؟
نه اصال.
 در دورههای مختلف شورا شایبههای
زیادی در مورد شخص شما مطرح بود ،به عنوان
مثال در دوره قبل موضوع مدرک تحصیلی شما
مطرحشد.
قانونمیگویدکسانیکهیکدورهعضوشوراباشند
دیگرنیازیبهمدرکتحصیلیندارند.
 آن زمان اعالم کردید که دانشجو هستید،
آیادرستانتمامشدهاست؟
من هنوز دانشجو هستم و دانشگاه کرمان حقوق
میخوانم و درسم تمام نشده است.
 موضوع بعدی درباره شما موضوع دریافت
زمینبهقیمتغیرواقعیدردورهشورایدومبود
که حتی در گزارش سازمان بازرسی هم به آن
اشاره شده بود.
در آن دوره مصوبه شورای شهر برای واگذاری زمین
به اعضای شورا و کمیسیونها بود که تایید هم شده بود
و همه اعضای شورا هم گرفتند .بعدها که از شورا رفتم با
حضورشهرداروقتقیمتشرابهقیمتکارشناسیروز
پرداخت کردم که اسنادش هم موجود است .از طرفی
آن زمین را فروختم و پولش را با حضور مسئوالن وقت
به جایی داده شد.
 درباره ملک شما در بلوار عباسپور هم
حرف و حدیثهایی وجود داشت که چندین بار
هم درباره آن در شورا تذکر داده شد.
این ملک مال قبل از انقالب بوده و هیچ ربطی به
االن ندارد .باالخره خیلی از این حرفها م یزنند .در دوره
دوم شورا هم این بحث شد یک عدهای همین حرفها

در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه
مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر خانــم طــاره زیدآبــادی
فرزنــد جمعــه بــه شناســنامه  1124کــد ملــی  3070184121صــادره از ســیرجان رای هیــات
 97/04/07-9724شـشدانگ زمیــن محصــور پــاک  2فرعــی از  869اصلــی بــه مســاحت 50/46
متــر مربــع واقــع در روســتای یحییآبــاد هماشــهر ســیرجان تقاضــای ثبــت نمــوده اســت کــه پــس از
رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای بــه صــدور ســند صــادر شــده اســت و بدینوســیله
بــه اطــاع عمومــی میرســاند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه
تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از
تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم
و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نمایــد .چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز
از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم
دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ســند مالکیت بــهنــام متقاضی صادر و تســلیم
میگــردد.
تاریخ انتشار :دوشنبه 1397/04/11
عباس ملکی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم بهجــت ضابطــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  75ســیرجان
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ش ـشدانگ پــاک  210فرعــی از  66اصلــی واقــع در بخــش 35
کرمــان بــه نــام خانــم بهجــت ضابطــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه
علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده اســت .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 ،میتوانــد 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 بــه نــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار :دوشنبه 1397/04/11
عباس ملکی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده شــماره  960102961731اجــرای احــکام شــوراها محکــوم
علیــه عبــداهلل محمودآبــادی محکــوم بــه پرداخــت  23/678/290میلیــون تومــان یــک دســتگاه
ســواری زانتیــا ســفید  35ل  786ایــران  65دارای رنــگ کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری

را میزدند که در آن زمان تمام پرونده را به طور کامل
به فرماندار وقت دادم.
 به نظر خودتان چرا در همه ادوار این
شایعاتدامنگیرشماست؟
به قول معروف تا قطار حرکت نکند به آن سنگ
نم یزنند و من هم دارم اینجا کار میکنم از این سنگها
همهست.
 درباره شما خیلی خاص و ویژه است.
قبل از اینکه وارد شورای شهر و یا اتاق اصناف شوم
وضع مالیام خیلی بهتر از االن بوده .من سال  62دو
تا نمایندگی مجاز داشتم 5 ،دستگاه اتوبوس داشتم،
کامیون داشتم ،کشاورزی داشتم اما خیلی چیزها را از
دست دادم و در دوره مسئولیتم چیزی اضافه نکردهام.
حاال یه عده بچه یک چیزی میگویند و نشریات هم
مینویسند.
 حضورتان در اصناف و شورا باعث شد که
داراییهایتانراازدستبدهید؟
بله همه وقتم را صرف این دو جا میکردم زندگی
هم هزینه دارد.
 شما به همه چیز مثبت نگاه میکنید ،آیا
نقطهضعفیدرشهرداریمیبینید؟
نقطه ضعف در خیلی از موارد میتواند باشد .بیشتر
ضعفشهرداریبحثآسفالتاست.
 منظور این است که شهرداری در زمینه
آسفالتخوبکارنکردهاست؟
نهآسفالتمشکلشهراست.
دربارهشهرداریچطور؟
در شهرداری قبال نیروها خیلی پای کار نبودند و
هماهنگ کار نمیکردند .قبال هم گفته بودم که 70
درصد نیروهای شهرداری کار نمیکنندکه ناراحت هم
شدند ولی واقعا کار نمیکردند .البته با تیمیکه شهردار
راه انداخته اوضاع بهتر شده است قبال مدیرها رها شده
بودند و کسی به کار اهمیت نم یداد.
مهمترینآفتشورارادرچهمیبینید؟
شورا نقطه ضعفی ندارد و این بحثها و جنجالها
برای شورا طبیعی است .این حاشیهها به بیتجربگی و
جوان بودن اعضا برمیگردد .از طرفی اعضای شورا باید
بیکارترباشندچراکهکسیکهکارمندجاییباشدوقت
کمتری برای شورا میگذارد و همچنین همه اعضای
شورا باید متحد و بر اساس یک برنامه هماهنگ کار
کنن .د
 به داشتن برنامه مدون در شورا اشاره
کردید در دوره قبل هم این بحث پیش آمد اما
بهجایینرسید.
بله در دوره چهارم شورا برنامهای نوشته شد منتها
هیچوقتعملیاتینشد.
 چرا؟
چونوقتیشوراتغییرمیکند،همهچیزهاییکهاز
قبل بوده کنار میرود.
 شما به همراه  2عضو دیگر که دردوره
شورایچهارمهمحضورداشتیدبایدپیگیراین
برنامهوعملیاتیشدنآنمیبودید؟
ما مطرح کردیم اماگاهی میخواهیم در راستای
سیاستهایدولتحرکتکنیمکهامکانپذیرنیست.
مثل همین مشکل اقتصادی که االن داریم و همه کارها
را لنگ گذاشته است.

مبلــغ  20/000/000میلیــون تومــان تعییــن قیمــت شــده .مــال معرفــی شــده در روز پنجشــنبه
بــه تاریــخ  1397/04/28ســاعت  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 نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت
انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــزمیگــردد.
متقاضیــان میتواننــد پــس از بازدیــد از خــودرو واقــع در پارکینــگ اتحــاد واقــع در ابتــدای جــاده
بافــت پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی(که بایــد شــماره
حســاب ســپرده دادگســتری  2171293825007نــزد بانــک ملــی واریــز گــردد) داخــل پاکــت
دربســته حداکثــر تــا قبــل از زمــان برگــزاری مزایــده از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجرا ارســال
یــا تحویــل دفتــر اجــرای احــکام شــوراها نماینــد و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه
 1397/04/28روز پنجشــنبه میباشــد و در صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد واریــزی
بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود .مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد.
عباسلو -مدیر اجرای احکام دادگستری
آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده شــماره  952523اجــرای احــکام مدنــی محکــوم علیــه آقــای
مهــدی مــرادی محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ  50/000/000ریــال در حــق محکــوم لــه رضــوان زمانــی
محکــوم گردیــده .محکــوم لــه مــال معرفــی شــده دو دســت مبــل کالســیک چــوب روس پارچــه خارجی
کــه توســط کارشــناس صنــف دادگســتری مبلــغ  63/500/000ریــال تعییــن قیمــت شــده .مــال
معرفــی شــده در روز چهارشــنبه بــه تاریــخ  1397/04/27ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در
محــل اجــرای احــکام مدنــی 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 واریــزمیگــردد .متقاضیــان
میتواننــد پــس از بازدیــد خیابــان ابــوذر غفــاری مبلفروشــی شــهرک مبــل آقــای عبــاس صفــارزاده
پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی(که بایــد شــماره حســاب
ســپرده دادگســتری  2171293825007نــزد بانــک ملــی واریــز گــردد) 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
 1397/04/27روز چهارشــنبه میباشــد و در صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد واریــزی
بــه نفــع دولــت ضبــط میشــود .عباســلو -مدیــر اجــرای احــکام شــورا دادگســتری ســیرجان

