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 سیدعلیرضا تقوی
از وقتی که به اقتضای شغل معدنی ،خاک
سیرجان دامنم را گرفته ،از صحنه تئاتر تهران
دور شدهام .به قول پدرم تئاتر شکم زن و بچه
را سیر نمیکند ،و این همه سال سگدو زدن
در حاشیه صحنه یا روی صحنههای کوچک
بیتماشاگر،حالیامکردهکهبیمایهفطیراست،
و بهتر است بچسبم به همین شغل پرخطر
معدنی ،تا برای پول تو جیبیام دستم پیش
خانوادهدرازنباشد.
پیش از ورودم به این شهر ،تصوری داشتم از
روستایی خوش آب و هوا که در آن نویسندگانی
چون باستانیپاریزی و سعیدیسیرجانی
فراوانند و خانههای کاهگلی و کوچهباغهای
پی چوخ مدار بلند مصفا ،و گلیم و پته و قاووت.
اما در همان بدو ورود ،متوجه شدم که آن شهر
رویایی اگر هم روزی وجود داشته ،دیگر وجود
ندارد .و حاال منم و غربت مضاعفی که حاصل
دوری همزمان از خانواده و از مظاهر فرهنگی
بود .خوشبختانه خیلی زود بین سیرجانیهای
خونگرم دوستان فراوانی پیدا کردم که به من
امیدواری دادند این شهر ،شهر «فرهنگ و
رسانه» است .از «رسانه»هایش تا به حال بدی
ندیدهام .هر چند زیادی بومی است و گاهی
ناشیانه ،ولی نسبتا وظیفه خود را به عنوان
مطبوعاتمحلیانجاممیدهند.درباره«فرهنگ»
اماحرفبسیاراست.اولینبارکهچشممبهتبلیغ
تئاتریروشنشد،ذوقزدهوپرسانپرسانخودم
را به سالن تیاتر رساندم .منظور از سالن تئاتر،
دخمهای بود کمنور و خاکگرفته ،با کپههای
زباله و صندلیهایی شکسته و گندبوی فاضالب!
اماآنچهکهبیشترآزردهامکردکیفیتبسیارنازل
تئاتریبودکهگویاتماشاگرشرابهسخرهگرفته
بود .دوستان گفته بودند که تئاتر سیرجان بسیار
شکوفا و پررونق و متعالی است و قطب تئاتر

نقدی بر تئاتر «کابوس در بیداری»

تصوری که از سیرجان داشتم

تئاتر «خشم و هیاهو» به کارگردانی مهرداد رایانی مخصوص که قبال در پایتخت روی صحنه رفته است.

استان کرمان است .پیش خودم فکر کردم آن
یک اجرا ،استثنا بوده .اما حاال که چهارمین سال
حضور خود در این شهر تئاترپرور را میگذرانم و
 ۱۵-۱۰تئاتر در اینجا دیدهام ،مطمئن شدهام که
سطحنازلتئاترهاعمومیتداردواتفاقاتخوبند
که استثنا محسوب میشوند .بیاغراق در این
مدت تنها دو تئاتر قابل قبول دیدم و باقی همه یا
کپیهایناشیانهایبودندازتئاترهایپایتخت،ویا
نشانهبیاطالعیگروهاجراییازهرمفهومتئاتری.
این است که مدتی است قید تئاتر دیدن را در
سیرجان زدهام و میل تماشا را نگه داشتهام برای
مرخصیهای هر دو ماه یکبار در تهران.

اما دیروز یکی از دوستان با اصرار فراوان مرا
به تماشای تئاتری برد ،عجیبتر از همیشه.
گفت که این تئاتر «متفاوت» است و نویسنده
و کارگردانش از پیشکسوتان سیرجان است
که همیشه به دالیل اجتماعی و سیاسی برای
کارهایش مشکل ایجاد میکنند و صاحب اسم و
رسم است و جایزه گرفته و حاال دارد تئاتری را به
صورت «خصوصی» اجرا میکند و. .
مرا به ساختمانی برد در فرهنگسرای
شهرداری .گل از گلم شکفت وقتی کلمه
«پالتو» را روی نمای ساختمان خواندم ،آن هم
در یکمحیط دلپذیر و نسبتا سرسبز و پاکیزه.

درخشش اسکواشبازان سیرجانی

 پاسارگاد
اسکواش بازان سیرجان در مسابقات قهرمانی استان
خوشدرخشیدند.مسابقاتاسکواشقهرمانیاستانکرمان
وانتخابی مسابقات قهرمانی کشوری با حضور تیمهایی
از شهرستانهای استان کرمان در سالن اسکواش شهید
زنگیآبادی کرمان در دوگروه پسران و دختران برگزار شد.
سعیدحلواییپوررئیسهیئتاسکواشسیرجانبااعالم
این خبر افزود .این مسابقات در شش ردهی سنی برگزار شد
که ورزشکاران سیرجانی پس از دیدارهای سخت ونفسگیر

حائز رتبههای برتر شدند .الزم به ذکر است که مربی تیم
دخترانالههگنجیوپسرانرسولشاهبداغیبود.بهگفتهی
حلوایی در دردهی سنی دختران ستایش باسفهرجانی
و معصومه ایرانپور مدال نقرهی مسابقات را از آن خود
کردند .در ردهی سنی پسران سید طاها حسنی ،ابولفضل
دهیادگاری ،سیدمحمد مهدی هاشمی مدال طال و محمد
بزاده ،کمیل روح الهی ،یاسین شهبا ،مدال نقره و سید
عر 
ابولفضل حسینی و ابولفضل ابوطالبی مدال برنز این دوره از
مسابقات را از آن خود کردند .وی افزود :جا دارد از زحمتها

اما امان از آنچه در داخل آن مکعب مستطیل
سرمان آمد .معجونی عذابآور از گرما و صندلی
ناراحت و عدم تهویه و نور نامناسب که برای
فراری دادن هر تماشاگری کافی بود .یکی از
درهای ورودی کنده شده بود و به جای آن بنر
مچالهشدهایراآویزانکردهبودند.ساختمانیکه
بیشتر به یک انباری میمانست تا پالتوی تئاتر.
اما بدتر از محل اجرا ،خود اجرا بود .باورم نمیشد
که گروهی دارند نمایشنامه «خشم و هیاهو»ی
مهرداد رایانیمخصوص را اجرا میکنند ،اما با
عوض کردن چند کلمه و پس و پیش کردن
چند جمله ،اسمش را گذاشت هاند«بازنویسی».

و حمایتهای محمد جواهری
مدیر عامل باشگاه فرهنگی
ورزشی گلگهر و عابدینی
تشکر و قدردانی کرد.
همچنین تیم هیئت
اسکواش سیرجان با حمایت
باشگاه فرهنگی ورزشی گل
نالمللی یزد جونیور با شش ورزشکار
گهر در مسابقات بی 
شرکتکرد.کهدراینبازیهاازستایشباسفهرجانیبازیکن

میزانسنهای اجرای رایانیمخصوص را مو به
مو کپی کردهاند ،و اسم خودشان را گذاشت هاند
«کارگردان» .حرکت و میمیک و حتی صدای
بازیگران اجرای تهران را تقلید میکنند و به
خودشان میگویند «بازیگر» .در هیچ کجا
اسمی از نویسنده و کارگردان اصلی این نمایش
آوردهنشدهبود.یعنیدراینشهرکسینم یداند
که اسم این کار سرقت ادبی و هنری است و
جرم محسوب میشود؟ پیش از این کپیهای
ناشیانهای از «مضحکه شبیه قتل» (حسین
کیانی)و«اتاقورونیکا»(رضاثروتی)درسیرجان
دیده بودم ،ولی آنها اوال گویا جوان بودند و ثانیا
حداقل اسمنویسنده را درست نوشته بودند.
وقتی پیشکسوت تئاتر یک شهر این چنین
باشد ،تکلیف جوانان معلوم است .آیا شورای
نظارت بر نمایش و کارشناسان اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی سیرجان متوجه نشدهاند که این
نمایشنامه و این اجرا ،دزدی است؟ اگر متوجه
نشدهاند وای بر نادانی آن شورا و آن اداره ،و اگر
متوجه شدهاند و باز هم به آن مجوز اجرا دادهاند،
وای بر سه لانگاری و شراکت در جرم!
چندی پیش ویدیویی از جوانکی سیرجانی
در فضای مجازی پخش شد که در آن جوانکی
دختر بچهای را به باد کتک و آزار گرفته بود.
خیلیازهمکارانودوستانسیرجانیمندلخور
بودند ،که این ویدیو آبروی سیرجانیها را برده.
حاال من از آن دوستان میپرسم :اینکه یک
جوان رفتار خشنی را انجام داده ،بیشتر به آبروی
ک جامعه
یزند یا پیشکسوت ی 
یک شهر لطمه م 
فرهیخته تئاتری ،که دست به سرقت ادبی و
هنری زده است؟
چهبالییبرسراینشهرآمدهکهنویسندگانش
ازباستانیپاریزیوسعیدیسیرجانیرسیدهاندبه
سارقان ادبی و هنری؟
*کارشناسمعدن/کارشناسارشدادبیاتنمایشی

باشگاه گلگهر به دلیل استعداد ،توانمندی و اخالق از سوی
رئیسفدراسیوناسکواشکشورتقدیرشد.

نمایندگی
سینمای هنر
و تجربه در
سیرجان

 پاسارگاد :نماینده سینمای هنر و تجربه در سیرجان مشخص شد و از هفته آینده فیلمها بصورت
منظم اکران میشود.رضا سیوند نماینده سینمای هنر و تجربه در سیرجان به پاسارگاد گفت :قرارداد سینمای
هنر و تجربه با من بعنوان نماینده رسمی شهرستان سیرجان در اواخر خرداد سال جاری بسته شد.به گفتهی
وی بر اساس این حکم روزهای شنبه در سانس  5تا  7اکران فیلم در سینما قدس امکان پذیر است و احتمال
میرودازهفتهآیندهنیزیکسانسدیگردرروزهایدوشنبهنیزاضافهشود.ویادامهداداولینفیلممستندبانام
«قاضیومرگ»بهکارگردانیحسینخادمیوتهیهکنندگیمهدیکوهیانشنبههفتهآیندهاکرانمیشود.

یادداشت
کنسرت و تئاترهایی با طعم پچپچه و جیغ

جیغ اگر بگذارد

 رضا مسلمیزاده
ظاهرا باید آرزوی نشستن
در فضایی ساکت و آرام و گوش
سپردن به نوا و نغمهی ساز و آواز را
ازخاطرببریم.اینآرزوییاستکه
فعال در سیرجان میسر نمیشود.
اینراپنجشنبهیگذشتهدرسالن
سینماباورکردم.ظاهراکنسرتهایموسیقیپاپذائقهی
مخاطبان هنر را تحت تاثیر قرار داده است .جیغ و سوت و
کف در کنسرتهای موسیقی پاپ بخشی از اجرا به شمار
میاید و اگر تماشاچیان ساکت و آرام به اجرای هنرمندان
گوش فرا دهند ،چیزی کم است .ظاهرا همین مشارکت پر
سروصدایبینندگانپاپبهکنسرتهایموسیقیسنتی
هم رخنه کرده و سکوت مورد نیاز را به کیمیا تبدیل کرده
است .شاید موسیقی سنتی در دنیای امروز ما غریبهای
است که با پالستیک چیپس و پفک و ِخ ِرچ ِخ ِرچ ،میانهای
ندارد.اصالمگرمیشودآدمدهنشنجنبدوصموبکمیک
جا بنشیند و فقط گوش بدهد و با بغل دستیاش حرف
نزند؟ پس چه از این بیرون رفتن؟ شما غمباد نمیگیرید
وقتی دوستتان را بعد از مدتها دیدهاید و کلی حرف
برایشداریدوحاالمجبورباشیدهیچنگویید؟اگرموسیقی
سنتی نمیتواند با کودکان و اطفال رابطه برقرار کند ،البد
یکجایشمشکلداردوگرنهایننورچشمیهاییکهتوی
سالنسینمابرایشماوگروهاجراکنندهاعصابینگذاشتند،
در کنسرتهای پاپ با چشمانی از حدقه درآمده مات و

برگزاریمسابقاتبيلياردبانوان

مبهوتِ سوت و کف و هورای بزرگترها بودند .همشهری
عزیزی که کودک دلبندت را با خود به کنسرت موسیقی
آورده بودی تا همنوا با هر آرشه کمانچه جیغ بکشد ،شبی
را که قرار بود از قیل و قال دنیا رها شویم و خود را به امواج
موسیقیبسپاریم،تباهکردی.مبارکتباشد.تنهاجملهای
کهدرپایاناجراتوانستمبهنوازندگانوخوانندهگروهبگویم
این بود :ماهم در مصیبت شما شریک بودیم .خوشبختانه
سیرجان اگر مخاطب حرفهای موسیقی سنتی کم دارد،
مخاطب خوبی برای دیدن تئاتر تربیت کرده است .این
مخاطب سرمایهی اصلی هنر تئاتر است که پیش از این به
حفظ و تعالیاش هشدار دادهام .جمعهشب در کنار بخشی
از این مخاطبان در پالتوی نمایش فرهنگسرای شورای
شهر ،شاهد اجرای تئاتر بودم .البته اگر گرما و کمبود
یالجملهمجالیبرایتنفسوتمرکزبرآنچهکه
اکسیژنف 
یداد ،جیغ اما همیشه غیرقابل تحمل است.
میگذشت ،م 
درفاصله 24ساعتجیغازصندلیتماشاگرانبهصحنهی
اجرا نقل مکان کرده بود .شاید بقایای جیغهای شب قبل،
مرابیشازپیشحساسکردهبودوآستانهتحملمراپایین
آورده بود و آنچه که اکنون به عنوان نارضایتی از صدای
بازیگران مینویسم با اغراق همراه باشد .امیدوارم دوستان
از بنده دلگیر نشوند اما سنت و رویهای غلط در تئاتر ایران
جیغ را مجاز و مشروع شمرده است چندانکه هر چه
جیغتان گوشخراشتر باشد ،اعتبار و ارزش هنری کارتان
بیشتر است .پنجشنبه و جمعهای که گذشت میتوانست
بهترباشداگرجیغمیگذاشت.

خبر

 پاسارگاد :براي اولين بار مسابقه ايت بال بانوان
سيرجان به مناسبت والدت حضرت معصومه (س) و روز دختر
در تاريخ  ١٤-١٣تير ماه با شركت  ٣٢نفر از بانوان ورزشكار
سيرجان در باشگاه فرهنگي ورزشي گلگهر برگزار شد .به
گزارش پاسارگاد در پايان سونیا خراساني مقام اول ،درنا و دنیا
سون به ترتيب مقام دوم و سوم و فرزانه موسایی مقام چهارم
مسابقات را كسب كردند.امير شريفي رئیس هيئت بيليارد و
بولينگ شهرستان افزود :سيرجان داراي پتانسيل بااليي در اين
رشته فراموش شده دارد كه ما راهي را شروع كرديم و با تمام
توانبهپايانمیرسانیم .ويهمچنينازبرگزاريكالسهاي
آموزشي بيليارد آقايان و بانوان براي اولين بار در سيرجان،
فعال شدن دو باشگاه حرفهاي در سيرجان خبر داد.

برگزاری دوره آموزشی خبرنویسی و عکاسی فوتبال
به همت باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر
به گزارش«روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان» دوره آموزشی خبرنویسی و
عکاسی فوتبال به همت این باشگاه و با همکاری هیئت فوتبال شهرستان برگزار شد.
این دوره آموزشی روزهای پنجشنبه و جمعه ،سیزدهم و چهاردهم تیرماه با حضور  ۴۹شرکتکننده و
در دو بخش خبرنویسی و عکاسی ورزشی به مدرسی مهدی امیرپور و فرشاد عباسی برگزار شد.
در این دوره مهدیامیرپور روزنامهنگار و مشاور رسانهای؛ سردبیر سایت آیاسپورت و دبیر ورزشی
روزنامه سازندگی در کارگاه صبح پنجشنبه به بیان مفاهیم ورزش فوتبال ،آموزش واکنش خبرنگار ورزشی

نسبت به اتفاقات فوتبالی به خصوص حواشی لیگبرتر ،تنظیم خبر ورزشی و زدن تیتر به آموزش خبرنگاران
پرداخت .او در این کارگاه با تاکید به خبرنگاران و شرکتکنندگان سیرجانی گفت :سیرجانیها باید در
مطالب و تیترهایشان از واژهها و اصطالحات سیرجانی و بومی استفاده کنند .او همچنین در کارگاه عصر
از شرکتکنندگان خواست ایدههایی در جهت رابطهی نزدیکتر و بهتر تیم فوتبال گلگهر با مردم و جامعه
بدهند ،بهطوری که مردم این تیم را از خودشان بدانند و سیرجان به یک شهر کامل فوتبالی تبدیل شود .او
سپس با بحث راجع به ایدهها ،از ایدههای خوب استقبال و آنها را جهت اجرا کردن به روابطعمومی باشگاه

گلگهر ارایه داد .امیرپور در کارگاه صبح جمعه هم به نحوه تنظیم و ویراستاری اخبار ورزشی پرداخت.
کارگاه عکاسی نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه ،سیزدهم و چهاردهم تیرماه با حضور فرشاد عباسی
عکاس باسابقه ورزشی برگزار شد .وی عکاسی است که کار خود را در نشریات هفتگی آغاز کرد و سپس با
روزنامههای ورزشی نظیر صبح ورزش تا خبر ورزشی ،جهان فوتبال ،نود ،تماشا و  ...همکاری دایمی داشته و
در حال حاضر نیز در روزنامه همشهری مشغول به کار است .در این کارگاه به صورت تئوری و عملی اصول
عکاسی در ورزشگاه و رشته فوتبال آموزش داده شد.

در دهه کرامت صلوات و درود میفرستیم به
خورشید عالمتاب طوس ،امامرضا(ع) ،کریمه
ل بیت ،عاصمه تشیع حضرت معصومه(س)
اه 
و جاللت حضرت احمدبنموسی شاهچراغ(ع)

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه  971889بایگانی اجرای احکام شوراها بر اساس صدور اجراییه محکوم علیه جواد شیبانی تذرجی محکوم به پرداخت اصل خواسته مطالبه وجه در
حق محکوم له محمدرضا جهانشاهینسب گردیده که محکوم علیه یک عدد مبل قالی 6نفره و یک عدد کمد لباسی معرفی که محکوم له تقاضای فروش فوق را از طریق اجرای احکام شوراها
نمودهاندکهتوسطکارشناسرسمیدادگستریبازدیدواموالفوقواقعمیباشدکهبهمبلغ 91/000/000ریالارزیابیوتعیینقیمتگردیدهومالمعرفیشدهدرروزچهارشنبهبهتاریخ
 1398/04/26ساعت 11ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام شوراها به فروش میرسد .برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10.درصد قیمت پیشنهادی
فیالمجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینههای اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز میگردد .متقاضیان میتوانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش
 10درصد مبلغ پیشنهادی که واریز به شماره حساب 2171293825007سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز گردد داخل پاکت دربسته حداکثر تا قبل از زمان برگزاری مزایده از طریق
پست سفارشی به این اجرا ارسال و یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها نمایند و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه چهارشنبه 1398/04/26میباشد .در صورت برنده شدن و
مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو
انصراف  10درصد واریزی به نفع دولت ضبط میشود.

آگهــی المثنــی شــرکت ســیرجان نیلــی ســپهر شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1096و شناســه ملــی  10860533192به اســتناد
درخواســت هیئــت مدیــره مــورخ  1398/02/09بــا توجــه بــه عــدم
اقــدام متقاضــی در مهلــت مقــرر جهــت درج آگهــی شــماره 1899
مــورخ  83/1/25لــذا بدینوســیله مجــددا متــن آگهــی مذکــور بــه
شــرح ذیــل جهــت درج در روزنامــه رســمی ارســال میگــردد :آگهــی
تصمیمات در شــرکت ســیرجان نیلی ســپهر ســهامی خاص ثبت شــده
بــه شــماره  1096بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بــه
طــور فوقالعــاده و هیئتمدیــره مورخــه  83/1/5و 83/1/18

محمــود زینلــی نایبرییــس هیئتمدیــره و مهــر شــرکت دارای
اعتبــار و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای منفــرد هــر یــک از اعضــای
هیئتمدیــره و مهــر شــرکت دارای اعتبــار خواهــد بــود  -2آقــای
منصــور امینعباســی بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای محمدرضــا آژ
بــه ســمت بــازرس علیالبــدل شــرکت بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب
شــدند  -3روزنامــه کرمــان امــروز جهــت نشــر آگهیهــا و دعوتنامــه
هــای شــرکت انتخــاب شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()522284

تغییــرات ذیــل در شــرکت یــاد شــده بــه وجــود آمــده اســت :
 -1بــا نقــل و انتقــال  30ســهم از ســهام شــرکت موافقــت در نتیجــه
آقــای غالمرضــا صفــاری به ســمت رییس هیئتمدیــره و آقــای محمود
زینلــی بــه ســمت نایــب رییــس هیئتمدیــره و آقــای مجتبــی زینلــی
بــه ســمت مدیرعامــل و آقــای عبــاس عســکرینیا بــه ســمت عضــو
و خانــم نجمالملــوک صفــاری بــه ســمت عضــو اصلــی هیئتمدیــره
شــرکت بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند و حــق امضــای کلیــه
اوراق و اســناد رســمی و تعه ـدآور بانکــی شــرکت بــا امضــای منفــرد
آقــای مجتبــی زینلــی همــراه بــا مهــر شــرکت یــا امضــای منفــرد آقــای

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  980374بایگانــی اجــرای احــکام شــوراها
بــر اســاس صــدور اجراییــه محکــوم علیــه اکبــر شــریفیمقدم محکــوم بــه پرداخــت
اصــل خواســته مبلــغ  47/371/494ریــال در حــق محکــوم لهــا محمدمهــدی غیاثــی
و علــی ابراهیمیپــور کانــی گردیــده کــه محکــوم لهــا یــک عــدد ســیمکارت بــه شــماره
( 09133451893کارکــرده) معرفــی کــه محکــوم لــه تقاضــای فــروش فــوق را از طریق
اجــرای احــکام شــوراها نمودهانــد کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بازدیــد و
امــوال فــوق  -----میباشــد کــه بــه مبلــغ  25/000/000ریــال ارزیابــی و تعییــن
قیمــت گردیــده و مــال معرفی شــده در روز شــنبه به تاریــخ  1398/04/22ســاعت 11
ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام شــوراها بــه فــروش میرســد .مزایــده از
قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالترین قیمت را پیشــنهاد
نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصراف
پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز میگــردد.
متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ
پیشــنهادی کــه واریــز بــه شــماره حســاب  2171293825007ســپرده دادگســتری نزد
بانــک ملــی واریــز گــردد داخل پاکــت دربســته حداکثر تا قبــل از زمــان برگــزاری مزایده
از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و یا تحویــل دفتر اجــرای احکام شــوراها
نماینــد و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه شــنبه 1398/04/22
میباشــد .در صــورت برنــده شــدن و انصــراف  10درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط
میشــود .مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد.
قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -یداهلل سپهری

