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 هدی رضوانی
حدود هشت پروژه میراث فرهنگی در سال  ۹۶و در
زمانیکهمنصورمکیآبادیفرماندارسیرجانبود،دردستور
کار احیا و مرمت قرارگرفتند و در آن زمان کارهای خوبی
هم دراین خصوص انجام شد اما مدتی است این پروژهها
به دست فراموشی سپرده شدهاند؛ منزل دکتر صادقی،
بادگیر چپقی ،طرح اتصال یخدانهای دوقلو به خانه
صدرزاده،خانهشجاعپور،قلعهدرویشزیدآباد،قلعهسنگ،
منبرسنگی و...گوشهای ازاین پروژههاستکه درآن زمان
بخشی ازطرح مرمت و احیای آنها شروع شد و تا به امروز
چشم به راه پایانکارباقی ماندهاند.
بایکدستنمیتوانچندهندوانهبرداشت
ابوذر خواجویی از فعاالن حوزه فرهنگ و میراث
شهرستان و دبیرشهرجهانیگلیم علت به سامان نرسیدن
احیا و مرمت این پروژهها را چنین عنوان میکند :در
شهرستان و در بحث میراث فرهنگی همیشه دچار یک
عقبماندگیبودیمکهیکبخشآنبهخاطرانفعالیاست
که همیشه دربخش دولتی نسبت به حوزه میراث وجود
داشته .در چند سال گذشته کار اصولی نسبت به مرمت
آثار تاریخی شکل نگرفته .اداره میراث هم دچار انفعال
بود در سالهای گذشته ،بنابراین در مجموع ما یک خال
آثارتاریخی درسیرجان داریم .آقای مکیآبادی هم درزمان
مسئولیت خود به عنوان فرماندار به حوزه میراث عالقه
داشت .در زمان او ً
تقریبا فعالترین کارگروههای میراث
فرهنگی را داشتیم .فرماندار اسبق ابتکاری به خرج داد و
برای همه آثار تاریخی سیرجان یک معین اقتصادی در
نظرگرفت که هرکدام پیگیر مرمت یک بنا باشند .با این
حال نباید فراموشکنیمکه درخیلی ازحوزههای میراث
فرهنگی عقبماندگی داشتیم .وی به یک عامل مهم در
عدم ساماندهی این پروژهها اشارهکرده و میگوید :اینکه
بیاییمدستبگذاریمرویهمهآثارتاریخیوبخواهیمهمه
آنها را دریک بازه زمانی ۲-۳ساله سرو سامان بدهیمکار
سختی است .پروژه مرمت آثارتاریخی باید یککارکامال
کارشناسی شده باشد که با مرمت ناصحیح آثار آسیب
بیشتری به آ ن آثارنزنیم .مثل طرح مرمت بادگیرچپقیکه
به قول قدیمیها آمدند ابرویش را درستکند ،چشمش را
همکورکردند.ویاضافهمیکند:همهآثارتاریخیسیرجان
را شروع کردند در یک بازه زمانی مرمت کنند .یک سری
اعتباراتهمجذبشدکهبخشیازایناعتباراتمتاسفانه
هنوز اراده و برنامهریزی خاصی برای جذب آنها نیست.
مرمت همه این آثار با هم خیلی کند صورت گرفت .در
طرح کاوش قلعه سنگ این طور نبود که بگوییم با ۵۰
یا  ۱۰۰میلیون تومان هزینه میتوانیم کار را انجام دهیم.
این طرح قراراست به یک سایت موزهگردشگری تبدیل
شود که در فاز اول حداقل  ۱یا  ۲میلیارد تومان هزینه
میبرد و تامین این هزینه ازبودجههای دولتی خارج است،
مگراینکه ازمنابع غیردولتی مثلگلگهرتامین شود .این
کاوش به حال خود رها شد .منبرسنگی هم درکنارآن در

نگاهی به رکود مرمت و احیا پروژههای میراث فرهنگی سیرجان؛

 ۲۰۰میلیون تومان بود .وی درپاسخ به این سوالکه چرا
بودجه میراثفرهنگی را با این همه پروژه نیمهکاره صفردر
نظرگرفتند؟ میگوید :این دست فرمانداری است .معاون
فرماندارباید جوابگو باشد .مجدداً درپاسخ به این سوال
که آیا نمیشد پروژههای میراث فرهنگی را به آنها معرفی
کنید و بودجه بگیرید؟ میگوید :من اینکاررا بکنم؟ آنها
خودشان بهترم یدانند .وقتی بودجه درنظرنمیگیرند من
چهکارمیتوانم بکنم؟ اولین جلسه سال جدید ما دردفتر
فرماندار در خصوص اعتبارات میراثفرهنگی بود .گفتند
بودجهمیدهند.وقتیندادندمقصرآنهاهستندنهمیراث.
معموال فرمانداری یک شهراعتبارمیدهد ،اگرما اعتباررا
جذبنکردیمآنوقتمامقصریم.ویخاطرنشانمیکند:
زمان آقای مکیآبادی ۱میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان اعتبار
داشتیمکه ۶۰۰میلیون تومان را جذبکردیم ۳۰۰.میلیون
تومان برای بادگیر و  ۳۰۰میلیون تومان برای بازار خرج
کردیم .اداره میراث هیچ وقت هیچ بودجهای را برگشت
نداده .االن حتی بودجهگلگهررا نمیتوانیم جذبکنیم.
ً
مثال بادگیررا آن زمان با ۳۰۰میلیون تومانکارکردیم ،االن

میراث رها شده

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

حالتخریباست.
خواجویی خاطرنشان میکند :اتفاقات خوبی درحوزه
میراث درسیرجان افتاده اما متاسفانه به نتیجه نرسیدند.
قلعه درویش که در فازهای مختلف هزینههایی روی
آن انجام شد هم تکمیل نشد .ما یک برنامه جامع برای
مرمت آثار تاریخی در سیرجان نداشتیم .باید اهم و مهم
و اولویتبندی میکردیم .بررسی میکردیمکهکدام یک از
آثار تاریخی نیاز به مرمت فوری دارد .اما این کار را نکردیم
و تصمیمگرفتیم همه این آثاررا وارد پروژه مرمتکنیم.
متاسفانه همه اینها نیمهکاره رها شدند .بعد ازرفتن آقای
مکیآبادیهمفعالیتکارگروهمیراثفرهنگیخیلیکمرنگ
شد .سرپرست فرمانداری هم نمیتوانست برنامهریزی
بلندمدت کند در حالی که حوزه میراثفرهنگی نیازمند
برنامهریزیبلندمدتاست.ساختارادارهمیراثفرهنگیهم
ساختارمنظمی نیست .تا پارسال دریک اتاق فعال بودند
و امسال در موزه گلیم مستقر شدند .نیروی کافی ندارند.
پارسال بودجه میراث درسیرجان صفربود .بنابراین میراث
کارخاصی نمیتواند انجام دهد و طبیعی است پروژههایی
کهباهموهمزمانکلیدخوردندنتوانندبهسرانجامبرسند.
هزینههایمیراثبهجیبمنفعتطلبانمیرود
یکی دیگرازافرادیکه دل خوشی ازپروژههای مرمت
و احیای بناهای باستانی سیرجان ندارد مهدیه اسفندیارپور
دکترای معماری است که در این پروژهها فعالیت داشته
است .وی در خصوص عدم تکمیل پروژههای مذکور
میگوید :طرحهای زیادی مثل بادگیر ،خانه دکترصادقی،
خانه شجاعپور ،قلعهسنگ و ...در دست اقدام بود که
تکمیل هم نشد .خانه صدرزاده را هم داشتیمکه فروختند

بهگلگهرکه دارد روی آنکارمیکند.
وی به کنارکشیدن خود از این پروژهها اشاره کرده و
میگوید:منخیلیوقتاستدرجریانامورمیراثنیستم
چراکه این پروژهها غیراصولیکارمیشود .ازاسم آدم هم
به عنوان ناظرپروژه استفاده میکنند .به همین دلیل دیگر
به سراغش نرفتم .برای بادگیرچپقی یک پولی آمد،کارهایی
هم انجام شد ولی بینتیجه ماند .مشخص است درترمیم
خیلی خرابکاری کردند .دیوارهایش را هم مردم خراب
کردند .یک آشفتهبازاری به راه انداختند .ازاو میپرسم ازنظر
شما علت این بیبرنامهگیها دربه پایان رساندن پروژههای
نیمهکاره حوزه میراثفرهنگی چیست؟ پاسخ میدهد:
بخش عمده آن به خاطربیپولی استً .
مثال زمانیکه روی
قلعه درویش کار میشد پولی از این ور و آن ورگرفته شد
تا خانه به جایی رسید .خانه دکترصادقی را قراربود مجمع
خیرین سالمت با  ۳۰۰میلیون تومان انجام دهد،گفتم با
 ۳۰۰میلیون تومان حتی پاکسازی محوطه این خانه را هم
نمیتوانید انجام دهید .مشکل دیگرهم این استکه مثال
اگراین وسط یک اسپانسرمالی مثلگلگهرهم پیدا شود
یک عده آدم منفعتطلب جمع میشوند و همه میشوند
متخصص مرمت درحالیکه درس اینکاررا نخواندهاند و
سررشتهای ازمرمت ندارند .وی اضافه میکند :به منگفتند
شما بیایید به خاطرعالقهکارکنید .متاسفانه دراینگونه
کارها پول را دالل میخورد وکاررا به اسم یک نفردیگرتمام
میکنند .برای همین همکامال ازاین پروژهها بیرون آمدم.
اسفندیارپورمیگوید :باید هشداربدهمکه بازارسیرجان به
زودی فرو خواهد ریخت .تا پارسال بارندگی نداشتیم اما
امسال سقف بازارمیریزد .مگریکی دو موردکه سقفشان

را ایزوگامکردند .چند بارتذکردادم ولیکسی توجهی نکرد.
چون ایزوگام اقدام اصولی نیست .عکسگرفتم و فرستادم
تهران .گفتند شما دارید در سیرجان چه کار میکنید؟
متاسفانهدراینشهرکسیدلشبهحالمیراثنمیسوزد.
بادستخالیهیچکارنمیتوانانجامداد
نبی اهلل جعفری رییس اداره میراث از دست خالی
و تنهایی این اداره برای انجام پروژهها گالیهمند است و
میگوید :زمان آقای مکیآبادی کارهای خوبی در حوزه
میراث انجام شد .بعد از آقای مکیآبادی ،من از میراث
رفتم وکارها نیمهتمام ماند .آقای مکیآبادی برای هریک
ازپروژهها اعتباری ازگلگهرگرفته بودکه هرچند اعتبارات
کوچکی بود اما قراربود افزایش بودجه انجام شود .من و
آقای مکیآبادیکه رفتیم پروژهها خوابیدند .درحال حاضر
که دوباره به اداره میراث برگشتم سعی دارم پروژهها را
مجدداً به جریان بیندازم .ضمن اینکه ناگفته نماند بودجه
سال  ۹۸و  ۹۹میراثفرهنگی سیرجان صفر است و هر
چه تالشکردم به ما بودجه ندادند .وقتی اعتباراداره صفر
باشد ما را بهکارگروه اعتبارات دعوت نمیکنندکه برویم از
خودمان دفاعکنیم و بودجه بگیریم .بعد ازکلی رایزنی ۱۰۰
میلیون تومان اعتبار در نظرگرفتند .گلگهر هم امسال
اعتباراتیدرنظرگرفتهازجملهیکمیلیاردتومانبرایقلعه
سنگ ،صد میلیون تومان برای بازار ۳۰۰ ،میلیون تومان
هم برای قلعه درویش که البته این قلعه ربطی به میراث
ندارد وکارهایی همکه قبال آنجا انجام دادند بدون نظارت
میراث بوده ۵۰۰ .میلیون تومان هم شرکت توسعه آهن
برای خانه دکتر صادقی در نظرگرفته در حالی که در زمان
آقای مکیآبادی فقط اعتبار دولتی میراث یک میلیارد و

 ۲۰۰میلیون تومان دیگرالزم است تا پروژه تکمیل شود و
اینمبلغفکرنمیکنمبرایشهریمثلسیرجانزیادباشد.
نمیدانمچهجوریاستکهاختصاصنمیدهند.یامثال۱۰۰
میلیونتومانمیگذارندبرایبازار.شمابگوییداینپروژهبا
 ۱۰۰میلیونتومانو ً
اقعاجمعمیشود؟چهارارگانقراربود
برای مرمت بازاروارد عمل شوند .میراث سهم ۳۰۰میلیون
تومان خودش راگذاشت ولی بقیه نیامدند پایکار .من با
سند و مدرک میتوانم نشان دهمکه  ۳۰۰میلیون تومان
سهم میراث راگذاشتیم برای بازارکه اگرسقفش را درست
نکرده بودیم تا حاال ریخته بود .وی از شرایط مالی اداره
میراث و نبود اعتباردراین ادارهگالیهمند است و میگوید:
اداره میراث حتی یک مکان مناسب نداشت برای فعالیت.
باکمک شهرداری توانستیم ساختمان اداره را احیاکنیم .به
دنبال احیای خانه دکترصادقی هم هستیم .آن زمان طرح
مرمت این خانه را با ۵میلیون تومان تحویل دادم به جای
 ۱۳۰میلیون تومانیکه برایش درنظرگرفته بودند ولیکاری
نشد .االن مجددا پیگیر اجرای طرح هستم .جعفری به
دغدغههایش درخصوص میراثفرهنگی شهرستان هم
اشاره کرده و میگوید :هرکاری که در حوزه وظایف اداره
میراثبودهانجامدادم.شمابهعنوانیکاربابرجوعبامن
بیاید ،ببینید درادارات دیگرمن چجوری التماس میکنم
برایکارهایمیراثولیچونبرایشانمهمنیستودغدغه
میراثراندارندتوجهینمیکنند.
در خصوص طرح مرمت منبر سنگی هم با همین
شرایطکرونا طرح را ازصفرتا صد انجام دادیم ولی وقتی
بودجهمیراثصفراستهیچکارینمیتوانیمانجامدهیم.
سایرمسئوالنبایدبفهمندودرککنند.ولیمیراثبادست
خالی چهکاری میتواند بکند؟ با این حال با همین دست
خالی سعی کردیم تا حدودی پروژهها را احیا کنیم چون
وظیفهماناست.

گزارش
نگاهی به عملکرد پلیس ساختمانی شهرداری

آیا پلیس ساختمانی تبعیض قائل میشود؟
 ادامه از صفحه 3
رضا سروشنیا ،شهردار سیرجان در مورد ساختوسازهای
غیرمجازدرمناطقمذکورمیگوید«:اکثرپالکهایآنمنطقهدولتی
است و بایستی دولت و مسکن و شهرسازی برای آنها برنامه داشته
باشد .بارها درجلسات حاشیهنشینی و ساختوسازهای غیرمجاز
گفتیم درست استکه وظیفه شهرداری این استکه نگذارد آنجا
کسیبدونپروانهساختوسازداشتهباشدولیبایددرکنارشمسکن
وشهرسازیوارگانهایدولتیبرایزمینهاشانبرنامهجامعیداشته
باشد؛یابیایندومثلشهرداریآگهیکنندوبفروشندیابهمستحقان
واگذارکنند و یا حداقل توی بازنگری طرحشان زمینها را خارج یا
داخلکنند .درحال حاضراین زمینها پا درهوا هستند و مشخص
نیست متولی این امرچهکسی است .شهرداری هم بایستی مواظب
باشد اما کسی هم که بخواهد کار خالف انجام دهد ،حتما الزم
نیستکه درروزکاررا انجام دهد .شبانه دیواری را میگذارد یا با حلبی
سقفم یزند.اینهابههرحالدنبالاینهستندکهپالکهایدولتی
را تملک کنند ».سروشنیا در مورد انتقاد اعضای شورا از تبعیض
میگوید«:اصالچنینچیزینیست.ماحتیاگرببینیمکهفرددرفقر
و ناچاری است ،شایدکمکشکنیم و یک راهکارقانونی برایش پیدا
کنیم که اتاقی را درست کند اما اینکه کسی بخواهد گردنکلفتی
کند و زمین را تصرف کند و ما کوتاه بیایم ،صددرصد رد میکنیم.
ازشهرداران مناطق نیزخواستیم با اینگونه افراد بیشتربرخوردکنند
و اشد مجازات را برایشان درنظربگیرند .اگراعضای شورا ازموردی
اطالع دارند ،به صورت مکتوب به ما اعالمکنند .ما برخورد میکنیم».
او در پاسخ به اینکه چرا یک ساختمان توسط پلیس ساختمانی
تخریب شده و ساختمان کناری دست نخورده ،میگوید« :این که
دلیلنمیشود.وسیلهسنجشماایناستکهبیاییم،ببینیمفردی
که درزمین بنایی را ساخته ،درچه سالی ساخته و مدرک مالکیتش
چیست؟ قبل از طرح تفصیلی بوده یا بعد از آن؟ اگر آقای زینلی
موردی دارند ،به ما اعالم کنند .ضمن آنکه خود ایشان به عنوان
نماینده شورا و مردم درکمیسیون ماده  ۱۰۰حضوردارند و بایستی
حکمتخریبرابدهند».
 شهردارانمناطقدوگانه
بحث انتقادهای اعضای شورا ازعملکرد پلیس ساختمانی را با
شهرداران مناطق که ناظر مستقیم عملکرد این واحد هستند ،در
میان میگذاریم .به طورخالصه محمد افصحی ،شهردارمنطقه یک
و سجاد مصالیی ،شهردارمنطقه دو هرنوع شائبه درمورد عملکرد
پلیس ساختمانی ،ازبحث رشوه تا نادیدهانگاری یا ترس ازبرخورد با
متخلفانصاحبنفوذراردمیکنندوتاکیددارندهیچگونهتبعیضی
وجودندارد.ونواقصموجوددرعملکردپلیسساختمانیمربوطبه
کمبود نیرو و ازسویی محدودیتها درتوان اجرایی این نیرو است.
آنها میگویند اعضای منتقد باید برای اثبات وجود تبعیض
در اجرای قانون دلیل و مدرک بیاورند .سجاد مصالیی میگوید:

«بیشترین حاشیهنشینی درمحدوده شهرداری منطقه  2است .در
جلسه فرمانداری که همه ادارات حاضر بودند ،گفتم درست است
که هرگونه ساختوساز و احداث غیرمجاز را شهرداری باید جواب
دهد اما مالک زمین مثال اوقاف ،اداره راه و شهرسازی یا سازمان زمین
است ولی حتی یک نفر از این ادارات بلند نمیشود همراه پلیس
ساختمانیسرزمینبرودتاکمککند».افصحیمیگوید«:خودشان
نمیآیندکهنگذارندزمینشانتصرفشودامامابایدجوابگوباشیم».
مصالیی ادامه میدهد« :زمینی آن طرفکمربندی استکه متعلق
به اداره اوقاف و موقوفی میرزا سعید است .بنده به شخصه  ۱۰بار
تخریب و صورتجلسهکردم .اما یک نفرازاداره اوقاف حاضرنیست
برایکمک بلند شود و بیاید .جالب این استکه پرونده راکمیسیون
ماده  ۱۰۰میبری ،نماینده اوقاف درکمیسیون ماده  ۱۰۰نمیآیدکه
بگوید ساختوسازغیرمجاززمین من را تخریبکن .یعنی اینها
زمینهایی هستند که مالکشان ادارات دیگر است اما هیچ کدام
اقدامی جهتکمک به شهرداری نمیکنند ».مصالیی میگوید« :برای
همینزمینموقوفهمیرزاسعید،مابهزورازادارهاوقافنامهگرفتیم
که آقا بگو مالکیت با توست که قاضی رای تخریب بدهد .که در
نهایت درکمیسیون رای تخریب داده شد .حاال جالبتراینجاست
مالکزمینآمدهومیگویدبانمایندهاوقافصحبتکردیم،اوگفته
که ماکاری بهکارت نداریم ،شهرداری دارد تخریب میکند .بنده هم به
طرفگفتم شما زحمت بکش و به نماینده اوقاف بگو فالن تاریخ بیا
درکمیسیون ماده ۱۰۰بنشین و بگوکه اداره اوقاف هیچ ادعایی روی
زمی ننداردتاقاضیحکمتخریبرابرداردُ .خبچرااداراتونهادهای
دیگربهکمکشهردارینمیآیند؟»شهردارانمناطقهمچنانتاکید
دارند« :اینکه ماگذاشته باشیم فردی چون پولداراست ،تخلفکند،
به هیچ وجه اصال وجود ندارد ».و مصالیی میگوید« :اما یک سری
ساختوسازها هستندکه مثال زمین از ۱۰سال پیش حصارداشته و
طرف داخلش دارد میسازد .نیروی انتظامی همکه میخواهد داخل
خانهایبرود،حتماحکمورودبهمنزلمیخواهد.پلیسساختمانی
چطورداخل خانهای برودکه حصاردارد؟
 معاونعمرانیفرماندار:شهرداریفرافکنینکند
توساز
«قانونگذارموضوعرامشخصکردهاست.جلوگیریازساخ 
غیرمجازدرمحدودهوحریمشهریبرعهدهشهرداریومرجعرسیدگیبه
تخلفات ،کمیسیون ماده  ۱۰۰شهرداری است ».علی بیگلری در ادامه
ضمن اشاره به بحث حریم و محدوده شهری ،میگوید« :حریم شهری
وسیعتراست و اصوال برای توسعه آتی شهرمدنظراست .دراین راستا
حریمشهربایدازساختوسازهایغیرمجازحفظشود».بیگلریدرپاسخ
به انتقاد شهرداری از همکاری نداشتن ادارات دولتی در بحث مبارزه با
ساخت و ساز ،کوتاه و خالصه میگوید« :فرافکنی نکنند؛ متولی کار
شهرداری است» .قابل ذکر است با وجود مراجعه حضوری چندباره به
اوقاف ،به علت حضورنداشتن رییس این اداره موفق بهگفتوگو با وی
نشدیم و تالش برای تماس تلفنی با وی نیزبیپاسخ ماند.

دعوت به همکاری

ووزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ
دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎرارﺟﻤﻨﺪ

درﮔﺬﺷــﺖ ﭘــﺪرﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ و ﺧﺎﻧــﻮادهی
ﻣﺤﺘﺮﻣﺘــﺎن ﺗﺴــﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯿﯿــﻢ و از ﺧﺪاوﻧــﺪ
ـــﺮای آن ﻣﺮﺣــﻮم ﻏﻔــﺮان و ـــﺮای ﺷــﻤﺎ و
دﯾﮕــﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧــﺪﮔﺎن ﺷــﮑﯿﺒﺎ ﻃﻠــﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿــﻢ.
ﻫﻤﮑﺎران ﺷﻤﺎ درﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
رﺿﺎ ﻣﺴﻠﻤﯽزاده ،اﻮﻮذرﺧﻮاﺟﻮ ﻧﺴﺐ ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺨﺸﯿﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎدی ،ﺣﺴﻦﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﻧﺎﺻﺮﺻﺒﺤﯽ ،اﻣﯿﺪﻣﺤﻤﻮدزاده ،زﻫﺮا
ﺧﻮاﺟﻮ ،،،اﻣﻦﻦ ارﺟﻤﻨﺪ ،ﻧﺠﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎدی ،ﻓﺮزاﻧﻪ ﻮﻮراﺮﺮاﻫﯿﻤﯽ،
ﺑﺘﻮل ﺑﻼﻟﯽ ،اﻟﻤﺮﺮا اﺳﻔﻨﺪﯾﺎﻮﻮﻮر ،ﻫﺪی رﺿﻮاﻧﯽ ،ﺳﺎرا ﻮﻮرﻣﺨﺘﺎر

دعوت به همکاری

یک واحد دامداری صنعتی در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز
خود طبق جدول ذیل اقدام به جذب نیرو نماید.

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد (نفر)

1

دیپلم یا فوق دیپلم

دامپروری یا کشاورزی

2

جهت کسب اطالع بیشتر با شماره تماس

 09136213488تماس حاصل فرمایید.
به حکایــت محتویات پرونــده 9909983456700056
کــه در ایــن شــعبه دادگاه تحــت رســیدگی میباشــد
اعــام گردیــده متوفــی فــوت فرضــی محمــود
پورصادقینــژاد ســیرجانی فرزنــد حســین از تاریــخ
 1382/07/04غایــب و ناپدیــد شــده و هیچگونــه
خبــری از نامبــرده در دســت نیســت .لــذا بدینوســیله
ضمــن اعــام مراتــب از کلیــه کســانی کــه خبــری از غایــب
یــاد شــده دارنــد دعــوت میشــود اطالعــات خــود را بــه
نحــو مقتضــی در اختیــار ایــن دادگاه قــرار دهنــد تــا

حقــی از کســی تضییــع نگــردد .ایــن آگهــی ســه نوبــت
متوالــی هــر یــک بــه فاصلــه یــک مــاه در اجــرای مــاده
 1023قانــون مدنــی در امــور مدنــی منتشــر میگــردد.
بدیهــی اســت چنانچــه یــک ســال از تاریــخ اولیــن اعــان
(نشــر آگهــی) حیــات غایــب ثابــت نشــود ،حکــم مــوت
فرضــی او صــادر خواهــد شــد 672 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/06/03 :
مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه  6دادگاه عمومــی
حقوقــی شهرســتان ســیرجان -روحاهلل علــیزاده

یک شـرکت بـزرگ و معتبر معدنـکاری در منطقـه معادن گلگهر سـیرجان
تعـداد محـدودی راننـده شـاول بومی شهرسـتان سـیرجان با حداکثر سـن 30
سـال و داشـتن حداقـل  5سـال سـابقه کار مرتبـط از طریق مصاحبـه ،معاینات
طب صنعتی(جهت سنجش سالمت ،توانایی جسمی و ویژگیهای روانشناختی)
و کسـب امتیـاز حـد نصـاب الزم ،به صورت قـرارداد موقت طبـق قوانین کار و
تامیـن اجتماعـی دعـوت به همکاری مینمایـد .متقاضیان میتوانند سـوابق کار
خـود را بـه انضمـام مـدارک زیـر تـا تاریـخ  1399/06/13به صندوق پسـتی
 761851661یـا بـه آدرس کرمـان ،خیابـان هزار و یکشـب ،کوچـه  ،22پالک
 5با کد پسـتی شـماره  7618649703ارسـال نمایند.
مدارک مورد نیاز:
 تصویر آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم) تصویر کارت ملی تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت تصویر گواهینامه ویژه شاول و پایه یک سابقه بیمه تامین اجتماعی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد.ارسـال مـدارک و انجـام مصاحبـه بـا متقاضیـان هیچگونه تعهدی برای شـرکت
ایجـاد نخواهد کرد.
زمان مصاحبه بر اساس اولویت از طریق تماس تلفنی اطالع داده میشود.
اجرائیه
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139904019067000126/1 :
بدینوســیله بــه محمدحســین خدابخــش بدهــکار پرونــده
کالســه  139904019067000126/1کــه برابــر گــزارش
 1399/03/12شــناخته نگردیدهایــد ابــاغ میگــردد
کــه برابــر متعهــد :محمدحســین خدابخــش  -متعهــد لــه:
زهــرا نورمندیپــور بیــن شــما و زهــرا نورمندیپــور مبلــغ
 8436000000ریــال بدهــکار میباشــید کــه بــر اثــر عــدم
پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده
پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کالســه فــوق در

ایــن اجــرا مطــرح میباشــد .لــذا طبــق مــاده  18/19آییننامــه
اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــاغ میگــردد از تاریــخ
انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت
فقــط یــک نوبــت در روزنامــه رســمی چــاپ و درج و منتشــر
میگــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود
اقــدام نماییــد و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی
دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب
خواهــد شــد 638 .م.الــف
صالح آزادی -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان

