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 زهرا خواجویینژاد
گومیرهای ناشی از
در این روزها که هر روز آمار مر 
کرونا منتشر میشود هرکسی با خودش فکر می کند نکند
ناقوس مرگ برای او هم به صدا درآید .مرگ بزرگترین سوال
بشر بوده است .این سوال برای افرادی که با مرگ بیشتر از
بقیه سروکاردارند شاید شیرینترباشد .سنگتراشها آخرین
حلقهی چرخهی مرگ هستند و تقریبا وقتی پایشان وسط
میآیدکه دیگرهمه چیزتمام شده است.
سنگتراشی نوراللهی در بهشت زهرا یکی از
سنگتراشیهای قدیمی سیرجان است .در اواسط خیابان
غمگرفته بهشتزهرا در حصار درختان بلند کاج ،روبهروی
مسجد یک مغازه کوچک سنگتراشی قرار دارد که اکثر
سیرجانیها آن را میشناسند .نوراللهیها (پدرو دو پسر) در
این مغازه کوچک برای مردهها سنگنشانی تهیه کرده و نام
مردهها را بر سنگ میتراشند .دورتا دور این کارگاه ،سنگ
قبرها به دیوارتکیه داده شدهاند .برخی جاها هم سنگهای
تیکه شده روی هم افتادهاند .داخل کارگاه تاریک است و با
نوریک چراغ روشن شده است .فضای داخلگرم است .یک
میزانتهای اینکارگاهکوچک قرارگرفتهکه رویش یککتاب
سنگی قرار دارد بعالوه یک دفتر شعر و کارتخوان .در حین
مصاحبه دو مرد میآیند و سفارشکارمیدهند و میگویند
برایهمینامروزسنگقبررامیخواهند.آنهامادربزرگشان
سهشنبه فوت کرده است و امروز -پنجشنبه -آمدهاند،
سنگقبر سفارش بدهند .نوراللهی سنگقبرهای آماده که
فقط جای مشخصات فرد رویش نوشته نشده است را به
آنها نشان میدهد و آنها میگویند شعری دررابطه با مادر
رویش باشد .سپس میگویند سنگ قبرپدربزرگشان مشکی
بوده و ازمادربزرگشان هم مشکی باشد .همانطورکه دارند
سنگقبرهای آماده را نگاه میکنند یکی ازآنهامیگوید چرا
سنگقبرهای مردانه بیشتر از زنانه است و دوباره خودش
جواب خودش را میدهد و میگوید چون مردها بیشتر از
زنها میمیرند .تا حاال دیدید یک زن سکتهکند و بمیرد؟ اما
تا دلتان بخواهد مرد و جوان سکتهکردند و مردند .بعد هم
ازالبهالی سنگها یک سنگقبربا این شعرانتخاب میکند:
«ای غایب از نظر به خدا میسپارمت» سپس مشخصات
مادربزرگش را میدهد و میگوید لطفا تا ظهرآماده باشد.
احمد نوراللهی اولین سنگتراش سیرجان است که از
سال  48در سیرجان در حال تراشیدن سنگ قبر برای مردم
است .او اکنون با باال رفتن سنش کمترکار میکند و بیشتر
نظارهگرکار پسرانش است .او سه پسر دارد که یکی از آنها
جداگانه مغازه سنگتراشی زده است و دو تای دیگربه همراه
پدر درکارگاهشان در بهشتزهرا کار میکنند .پسرکوچکتر
اسمش احسان است و بزرگتری اسمش امیراست.
برادربزرگتربیرون میرود و روی سنگ قبریکه سفارش
گرفته است با قلم مشق شروع میکند به نوشتن نام زنی
که به تازگی فوت کرده است و سپس با سنگفرز شروع
میکند به تراشيدن نوشتههای سنگ قبر .الماس را با احتياط

گزارش پاسارگاد از سنگتراشی نوراللهی در بهشتزهرای سیرجان

بر روی واژههای خطاطی شده میگذارد و سپس با هر ضربه
چكشیكه برسرالماس فرود میآيد،كلمات يك به يك زاده
میشوند.
پدرماولینسنگتراشسیرجاناست
احسان نوراللهی میگوید« :پدرم اصالتا کرمانی است
و از سال  48ازکرمان به سیرجان آمده است .آن سال از
نیروی دریایی سیرجان رفته بودندکرمان و دنبال سنگتراش
میگشتند .چون قبال سنگهای دستتراش تیشهای بودند.
آنجا پدرمن را به نیروی دریایی سیرجان معرفیکردند .زمانی
که پدرم به سیرجان میآید شروع میکند سنگهای نیروی
دریایی را میتراشد .تا اینکه یکی میآید پیش پدرم و میگوید
سنگ قبر هم میتراشی میگوید بله و از آن زمان در شهر
میپیچد فالنی سنگقبرمیتراشد ».او میگوید« :تا قبل ازبابا
در سیرجان سنگقبرتراش نداشتیم .اگر سنگهای قدیمی
را نگاه کنید همه از کرمان و مشهد سنگ قبر میآوردند.
اما از سال  48که پدرم کارش را در سیرجان شروع کرده
است اکثر سنگقبرها کار اوست .در بهشتزهرای قدیم در
پارک  17شهریور در پیادهروها که راه میرویم هنوز سنگ
قبرهایی هستکه زیرشان نام پدرم ،احمد نوراللهی زده شده
است ».وی ادامه میدهد« :ما  4برادر و دو خواهر هستیم
که متاسفانه یکی از برادرهایم را در تصادف از دست دادیم.
سال  84برادربزرگم و همسرش به همراه برادرکوچکم رفته
بودند اصفهان سنگ قبرسفارش بدهندکه درمسیربرگشت
جاده برفی بوده و تصادف میکنند و در این تصادف برادر
کوچکم و زن داداش بزرگم فوت میکنند و برادر بزرگم هم
بسیارآسیب دیده بودند و تا سه ماه حالاش خیلی بد بود».
نوراللهی با بیان اینکه هرسه تا برادرشغل پدررا پیشهکردیم،
گفت« :یکی از برادرها سر میدان بالل جداگانه سنگتراشی
دارد و من و برادربزرگترم درکنارپدرکارمیکنیم .پدرگاهی
صبحها میآید جواب مشتریها را میدهند و سنگتراشی
خیلیکم انجام میدهند».
سنگتراشیشغلبسیارسختیاست
وقتی میپرسم سنگتراشی شغل سختی است،
میگوید« :سنگتراشی آمیخته با هنر است و باید از هنر
سررشتهای داشته باشی اما این کار روی اعصاب آدم زیاد
تاثیرمیگذارد .چون اینجاکسی با دل شاد نمیآید .هرکسی
میآید غمگین است .وقتی برایشان از داخل دفتر شعر
میخوانیم م یزنند زیرگریه و آدم ناراحت میشود .دل آدم
که ازسنگ نیست».
گ ِقبرازگذشته تا االن
تغییرات خط رو سن 
او در مورد خط روی سنگقبرها میگوید« :درگذشته
هنر دست بود و هنوز هم گهگاه انجام
خط روی سنگ قبر ِ

سنگ قبر خودم را هم آماده کردهام

احسان و امیر نوراللهی پسران احمد نوراللهی اولین سنگتراش سیرجان /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

میشود .و آن زمان سنگتراشها مجبور بودند خطاط
هم باشند .االن داداش بزرگم خطاط هم هست .من
چون چپ دست هستم نمیتوانم خطاطی کنم اما خط را
کامال میشناسم .سنگتراش ابتدا با قلممشق روی سنگ
مینویسد و سپس با قلم و چکش تراش میدهد ،کمکم
زمانه پیشرفت کرد وسیلهای به نام سنگانگشتی آمد که
سرش مته الماس مخصوص حکاکی بسته میشود .برای
کار با این وسیله باید خط را بشناسی که با چه زاویهای کار
کنی .بعد از آن دستگاههای لیزر وارد صنعت سنگ شدند
در این روش متن و حاشیه را با کامپیوتر توسط برنامه
فتوشاپ و کرول طراحی میکنیم بعد اینها را به دستگاه
لیزر میدهیم و دستگاه لیزر خودش خط را انجام میدهد.
برای همین هرچه جلو میرویم خط روی سنگقبرها تقریبا
دارد شبیه به هم میشود یا حک عکس روی قبر نسبت به
گذشته بهترشده است .هرچند درکارچکش و قلم نسبت به
دستگاه خالقیت بهتری درخط میتوان انجام داد ».نوراللهی
به سنگهای پشت سرم اشاره میکند و میگوید« :اینها هم
کار دستگاه است .ما از سال  91که دستگاه لیزر آوردیم کار
عکس و نوشتار را با این دستگاه انجام میدهیم .کارگاهمان
شهرک صنعتی است و دستگاههایمان آنجا هستند».
ازسنگ مرمرتا سنگ نانو

به گفتهی او جنس سنگهای قبر ازگذشته تا االن فرق
کرده است؛ « سنگقبرهای قدیم سفید یکدست بودند اما
االن چون خیلی رگهدار شدند دیگر استفاده نمیشوند و در
دهه هفتاد شمسی بیشتر مردم به سنگهای چینی روی
آوردند .سنگهای مرمرقبل از سنگهای چینی به بازارآمدند
و شما اگر سنگهای قدیم را نگاه کنید ،بیشتر از سنگهای
مرمراستفاده شده است .سنگ مرمرسنگکمیابی است و
خیلی هم گران است .بعد از آن از سال  78گرایش مردم به
سمتسنگهایگرانیتکشیدهشد.چونسنگهایمحکم
و یکدستی هستند و رگه ندارند .بعد از سنگهای گرانیت
سنگ مرمر افغانستان به بازار آمد و سپس سنگ دیگری به
نام سنگ نانو وارد بازار شد .سنگ نانو دو نوع داریم؛ سنگ
نانوی چینی و اسپانیایی .این نوع سنگها ریختنی هستند
یعنی سنگ طبیعی نیست و مصنوعی هستند».
وی افزود« :میگویند نفت طالی سیاه و پسته طالی
سبز است .در صنعت سنگ از سنگ مرمر مثل جواهر یاد
میکنند ،چون روح دارد و بسیار زیباست ».او میگوید:
«صنعت سنگ ایران در حال حاضر در اصفهان است و ما از
اصفهان وگاهی هم ازتهران سنگ میخریم».
نوراللهی در پاسخ به این سوال که از لحاظ کیفیت و
قیمت سنگها چه تفاوتی با هم دارند ،میگوید« :هرکدام

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای
روشنایی بلوارهای شهرک صدف (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجـرای
روشـنایی بلوارهـای شـهرک صـدف) بـه شـماره  2099005674000039را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/20میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
پنجشـنبه تاریـخ 1399/05/30
مهلـت زمانـی ارایـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز سهشـنبه تاریـخ
1399/06/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز چهارشنبه تاریخ 1399/06/12
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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و عملیات اجرای الیهاساس و
آسفالت معابر سطح شهر شماره یک سال ( 99نوبت اول)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر :تهیه مصالح و عملیات اجرای
الیهاسـاس و آسـفالت معابر سطح شهر شماره یک سال  )99به شـماره 2099005674000040
را 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
مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/20میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریـخ 1399/05/30
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سهشنبه تاریخ 1399/06/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/06/12
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

از این سنگها که گفتم در دسته خودش کیفیت دارد .چه
مرمر ،چهگرانیت و چه سنگچینی .هرکدام درجه یک و دو
دارد .مثال در رسته سنگهای گرانیت ایرانی سنگ سیمین
کیفیت خوبی دارد رنگ مشکی و برق خوبی دارد».
او میگوید« :قیمت سنگهای بستگی به خواسته
مشتری دارد .مثال یک سنگ را که به مشتری دو میلیون
قیمت میدهیم اگر عکس بخواهد رویش بزند به قیمتش
اضافه میشود ،یا دورش سنگ و قرنیز بخواهد بزند قیمت
باال میرود یا اگر باالسری بخواهد باز قیمت باال میرود ».او
سپس ادامه میدهد« :مشتری که اینجا میآید اصال روحیه
ندارد و نیاز به همدردی دارد و تعادلش را از دست داده
است .ابتدا دلداریش میدهیم .سپس سنگها را معرفی و
راهنماییشان میکنیم .مثال وقتی فردی در آرامستان دفن
شده باشد ،سنگ قبرش باید مشکی بدون قرنیزباشد .سپس
شعر میخواهند در شعر وسواس دارند .ما دفتر شعری
داریمکه شعرها را ازقدیم داریم و هرچه هم جدید باشد در
اینترنت وجود دارد .برخی مشتریان اقوامشان شاعرهستند و
خودشان شعرمیآورند».
تراشیدن سنگ قبر برادرم سختترین لحظه عمرم
بود
او از فوت برادرش به عنوان سختترین لحظات یاد

به یک خانم تنها جهت
انجام امور منزل به
صورت دائمی
( با محل سکونت)
نیازمندیم
۰۹۱۹۵۵۰۶۴۱۷

میکند؛ «سنگ قبربرادرم را پدرم و من با همکارکردیم .یکی
ازسختترین لحظات عمرم بود ».اشکهایش میریزد و برای
لحظاتی سکوت میکند؛ «بدترین خاطره زندگیم بود .حاج
عطا ناظری خطاط چندین و چندساله پدرم بود و زمانی فهمید
این اتفاق افتاده است با اینکه چندسال بود به دلیل مشغله
کاری خطاطی نکرده بود ،خودش آمد و سنگ قبرداداشم را
نوشت .به جز داداشم عروسمان هم که در آن حادثه فوت
کرده بود ...خیلی برایمان سخت بود».
او میگوید« :درسیرجان به جزمن و برادرهایم دو تا دایی
داشتمکه درکارسنگتراشی بودندکه چندسال پیش اینکار
راکنارگذاشتند .سنگتراشهای سیرجان همه یا ازشاگردان
بابا یا شاگرد شاگرد بابا بودند».
او میگوید پدرش برای افراد سرشناس زیادی درسیرجان
سنگ قبر تراشیده است؛ «یکی از ماندگارترین کارهای پدرم
بازسازی سنگ قبرمرقد امامزاده احمد است .پدرمکل سنگ
قبر را با قلم و چکش کارکردند .روی سنگقبر شجرهنامه را
نوشتند و دورتا دورهم آیه الاالاهلل ،محمد رسولاهلل و علی
ولیاهلل را نوشتند».
همیشهبهمرگفکرمیکنم
ازاو میپرسم هیچوقت به مرگ فکرمیکنید؟ میگوید:
«همیشه به مرگ و مردن فکرمیکنم .مگرمیشودکسی در
اینکارباشد و به مرگ فکرنکند .پدرمکه سنگ قبرخودش را
تراشیده بود اما بچهها زمانی دیدند زدند آن را شکستند .خیلی
ازآدمها هستندکه هنوززندهاند اما میآیند و سنگقبرشان را
سفارش میدهند و فقط جای وفات را خالی میگذارند .حتی
جوانهای زیادی داریم سنگ قبرشان را آمادهکردهایم .اینکه
چرا برخی افراد اینکاررا میکنند را نمیدانم یا خیلی دلشان
ازدنیاگرفته یا واقعا زیاد به مرگ فکرمیکنند» او میافزاید:
«سال  64حاج خانمی بود که پیش پدرم آمد .آن زمان در
خیابان نصیری مغازه داشتیم و یک سنگ قبر  40در 60
سفارش داد و بعد هم خطش را حاج عطا ناظری نوشته بود
و بابا حکاکیکرده بود و فقط جای فوت را خالیگذاشته بود
تا اینکه سال  82ایشان فوتکرد و اطرافیانش سنگ قبرش
را آوردند و بابا تاریخ فوت را برایشان حکاکی کرد .یک خانم
دیگری هم بودکه درسنکم شوهرش فوتکرده بود .خیلی
به شوهرش عالقه داشت .بعد از او هم دیگر ازدواج نکرد و
آمد اینجا و گفت میخواهم سنگ قبرم را مثل سنگ قبر
شوهرم برایم آمادهکنید .ایشان هنوزدرقید حیات هستند و
فقط تاریخ فوت را خالیگذاشتهایم».
او برای خودش هم سنگ قبر آماده کرده است؛ «من
خودم هم سنگ قبرم را طراحی کردم و درکارگاهمان است.
پدرو مادرو اطرافیانم ازاینکارخیلی ناراحت شدند اماگفتم

به یک شاگرد ساده
جهت کار در فستفود
نیازمندیم .شیفت عصر

09337932242

به یک منشی جهت کار در فروشگاه

اسپلیت به صورت دو شیفت و آشنا به

کامپیوتر با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم

09164458335

جوشکاری سیار

اجرای سقف سبک
و خرده کاری
09135253086

طراحی کنم که همیشه جلوی چشمم باشد و از یاد مرگ
غافل نشوم .ماها که در این کار هستیم به تبع بیشتر به
مرگ و مردن فکرمیکنیم و به نظرمن مرگ ازلباس به آدم
نزدیکتراست .مردم وقتی برای مراسم تشیعکسی میروند
چه غریب و چه آشنا فقط همان لحظهای که دارند او را به
خاک میسپارند ،همه به مرگ فکر میکنند و به این نتیجه
میرسند که دنیا ارزش ندارد .اما بعد از چند روز میشوند
همان آدم قبلی و مرگ راکال فراموش میکنند».
نوراللهی ازدورانکرونا میگوید« :میانگین سفارشکاری
که دراین مدتکرونا قبولکردیم نسبت به سالهایگذشته
زیادترنبوده است .تا ب ه حال میانگین نگرفتم ازاول سال تا
االن چقدر سنگ قبر سفارش گرفتیم .برخی هفتهها  4تا و
برخی هفتهها  7-6تا سنگ قبرسفارش داشتیم».
مردهابیشترازخانمهافوتمیکنند
او میگوید«:میانگین تعداد مردهاییکه فوت میکنند
بیشترازخانمها هستند .االن بیشترمرگها دراثرتصادفات،
سکتههای قلبی و بیماریها هستند ».میپرسم روی سنگ
قبرخانمها هم عکسشان را حکاکی میکنید ،میگوید«:بله
االن سهسالی هستکه حکاکی عکس خانمها روی قبرشان
باب شده است .درکل االن بیشتر از سابق عکس فرد فوت
شده را روی قبرحکاکی میکنیم».
به گفتهی نوراللهی سنگ قبر آماده زیاد داریم؛ «ما
مجبوریم سنگ قبرآمادهکه شعررویش نوشته شده باشد
داشته باشیم برای مشتریهایی که عجله دارند ».او ادامه
میدهد« :آدم داشتیمکه تاریخ روزمرگ و تولدش یکی بوده
است .مسنترین فردیکه تا بحال برایش سنگ قبرحکاکی
کردهایم مردی بود که  142سال سن داشت که فوت کرده
بود و دریکی ازروستاهای سیرجان به خاک سپرده شد».
او میگوید سنگ قبر افراد ربطی به وضع مالیشان
ندارد؛ «آدمهای ثروتمندی بودند که زمانی که فوت کردند
اطرافیانشان گفتند ارزانترین سنگ قبرتان کدام است.
میگویند سنگ قبری بدهید میخواهیم روی مرده بیاندازیم
برایش فایدهای نداردگران باشد یا ارزان».
برادربزرگتردرطولمصاحبهدرحالحکاکیمشخصات
زن فوت شدهای است که تا ظهر باید سنگ قبرش
آماده باشد .او در حین کار کردن میگوید« :سنگتراشی
کار دشواری است .کالس خط نرفتهام و همه را از پدر
آموختهام» او میگوید« :جنس جوهر روی خطوط با هم
متفاوت است و برای همین برخی سنگقبرها نوشتههایش
زود پاک میشود ».وی افزود :همهی شعرهایی که دفتر
است و روی قبر مینویسم تو ذهنم هست .االن که بیشتر
شعرها درزمینه بیماری است ،مثل« :رنج بسیارکشیدیمکه
بمانی و نشد» و سپس میگوید« :دیروز سنگی را زدیم که
متعلق به خانمی بودکه چهارسال سرطان داشت و سرطان را
شکست داده بود اما کرونا گرفت و در اثرکرونا فوت کرد و
روی سنگ قبرش همین شعررا نوشتیم».

امتیاز وام بانک رسالت
شما را هر میلیون 100
هزار تومان خریداریم

09132796959

برگ سبز و سند خودرو وانت نیسان به رنگ
آبی به پالک 453-75ب 66و شماره موتور:
 326817و شماره شاسیDL140DJ017340 :
مدل  85به نام عباس معصومیپور مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز و سند موتور سیکلت به شماره
پالک -16598-813:تیپ CDI 125
رنگ قرمز-آلبالویی مدل  98به نام حسن
جعفرآبادی نژاد مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد

سند خودرو مگان مدل  88رنگ نقرهای به شماره 141402 :
و شماره شاسیNAPLM1BOF81001869 :
و شماره موتورK 4 M D 8 1 2 D 1 9 2 0 2 0 :
و شماره پالک 566 -75 :ب 85
به نام فخرالدین اسفندیارپور به شماره ملی3071210736 :

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

از دو نفر خانم و یک نفر آقا با حقوق و
مزایای عالی جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود.

رستـوران شمـسالعـماره
واقع در خیابان خواجو

09210984584
09137313135

به یک نفر

پیـتزا زن حرفـه ای

بازاریاب آقا با حداقل مدرک دیپلم و
حداکثر سن  35سال جهت کار در شرکت
کوکا کوالی مشهد ( دفتر سیرجان) با
حقوق ثابت ،بیمه و پورسانت نیازمندیم
تلفن42298045 :

مراجعه حضوری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم عاطفــه یزدانــی و ســجاد فرهــود وکالی آقــای محســن
فرهــود بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد
رســمی شــماره  45ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ پــاک  17633فرعــی از  5087اصلــی واقــع در
بخــش  36کرمــان بــهنــام آقــای محســن فرهــود ثبــت 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
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت 10
روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را به این
اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پس از ســپری شــدن
مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام
مالــک صــادر خواهــد شــد 658 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/05/20 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرســتان ســیرجان

نیازمند است.

09131457268

