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 حمید بلوردی
سالهاست میدان میو هوترهبار در
محلی اجارهای متعلق به بنیاد فاطمیه در
حال فعالیت است .میدانی که امکانات
اولیه از جمله سردخانه و پارکینگ ندارد
و غرفهداران را با مشکالت گوناگونی
روبهرو کرده است .برای حل این معضالت
ل قبل زمینی در اختیار اتحادیه
چند سا 
صنف میوه و ترهبار سیرجان واگذار شد و
در همان زمان تعهد  ۶ماهه برای ساخت
میدان میوه و ترهبار جدید داده شد .سالها
از آن زمان میگذرد اما هنوز این پرونده راه
به جایی نبرده و در پیچ و خم دادگاهها و
شکایت قرار گرفته است.
 میدان میوه وترهبار آبرومندی برای
سیرجان خواهم ساخت
 15سال پیش ،آن زمان که مختار
شکوهمند رییس وقت اتحادیه میدانداران میوه
وترهبار سیرجان ،وعده و نوید ساخت میدان
میوه وترهبار آبرومندی برای سیرجان ظرف
مدت شش ماه را در نشریه نگارستان رسانهای
نمود ،هیچگاه فکر نمیکرد پانزده سال متوالی
نشریات منتقد سیرجانی ،پاسارگاد ،نگارستان،
سخن تازه ،عصر سیرجان و شهروند سالم
به کرات گزارشهایی با عناوین «سرنوشت
نامعلوم میدان ترهبار»« ،وعدههای سرخرمن»،
«زیر پای تره میدان ترهبار»« ،عقبگرد
فرماندار و بازگشت به نقطه صفر»« ،پانزده سال
کشمکش و ندانمکاری»« ،خطر خلع ید اتحادیه
میدانداران» تحت عنوان هشدار ،به اطالع مردم
و مسئوالن برسانند و اینگونه از ماجراهای پشت
پرده انتقال میدان ترهبار پرده بردارند.
 پیشینه انتقال میدان ترهبار به
محل جدید
سال  ۱۳۸۳اتحادیه میدانداران
میوهوترهبار سیرجان که در راس خود حاج مختار
شکوهمند را به عنوان رییس به همراه داشت،
طی یک مزایده از سوی شهرداری صاحب
زمینی به مساحت پنج هکتار برای انتقال میدان
ترهبار از محل فعلی واقع در بلوار مالکاشتر به
محل جدید واقع در جاده بندرعباس شد .رییس
وقت اتحادیه خوشحال از این رویداد ،همکاران
مشغول به کار در میدان ترهبار را به همراه
اعضای جدیدی که در سال  ۸۲طی مصوبه
کمیته فرمانداری به این مجموعه پیوسته بودند
و جا و مکانی برای کسب وکار خود نداشتند را
دعوت به پرداخت وجه زمین مذکور نمود تا با
پرداخت ثمن معامله ،کلنگ ساخت و احداث
میدان جدید بر زمین زده شود.
 تشکیل کمیته واگذاری غرفهها
قصور و کوتاهی جمعی از میدا نداران
قدیمی در جهت تامین و پرداخت منابع مالی بها
زمین ،منجر به ورود مجدد فرمانداری به ماجرای
انتقالمیدانترهباروتشکیلکمیتهایبهنامکمیته
واگذاری غرفههای میدان ترهوبار شد تا مردم و

توضیحاتی پیرامون به تاخیر افتادن ساخت میدان ترهبار سیرجان؛

چرا ساخت میدان ترهبار بالتکلیف ماند؟

مسئوالن بیش از این تاوان بیمسئولیتی جمعی از
اعضا قدیمی را پس ندهند و در ادامه ،شهر صاحب
یک میدان میوهوترهبار آبرومند شود .مهندس
حسن رحیمی سرپرست وقت فرمانداری در راس
کمیته مذکور قرار گرفت تا در کنار اعضای کمیته
موصوفیعنیروسای کمیسیوننظارت،بازرگانی،
اتاق اصناف و اتحادیه میدا نداران مقدمات واگذاری
و جابهجایی میدان در دستور کار مقامات ارشد
شهرستانواقعشود.کمیسیونواگذاریغرفههای
میدان ترهبار در اولین جلسه رسمی چاره کار را
در حفظ زمین و تسریع در انتقال میدان از محل
فعلی به محل جدید ،پذیرش اعضا جدید با اولویت
ایثارگران و دریافت مانده بدهی زمین از آنان
دانستند .پذیرش اعضا جدید میدان میوه وترهبار
و دریافت مانده بدهی زمین مذکور از آنان ،نقش
ایثارگران را در نهایی شدن خرید و تملک زمین
مذکور برجسته نمود .مختار شکوهمند رییس
وقت اتحادیه میدا نداران بالفاصله و در اندک زمان
ممکن با همکاری و پیگیری ایثارگران اتحادیه و
مساعدت مهندس محمدتقی میرشاهی ،مدیر
امور آب و فاضالب سیرجان موفق به دریافت امتیاز
آب ،انتقال و بهرهبرداری از شبکه توزیع آب در
میدان جدید شد.
 بنای ناسازگاری با اتحادیه گذاشته
شد
در این میان رییس فعلی اتحادیه
میدانداران ،نامی آشنا و گرهخورده به پرونده
افسانهای میدان ترهبار که با تشخیص و تصویب
کمیسیون فرمانداری ،صاحب نیم غرفه در
میدان جدید شده بود با مراجعه به مسئوالن
وقت اتحادیه(آقایان شکوهمند و نجمی) که
از اعضا کمیته وکمیسیون واگذاری غرفهها در
فرمانداری بودند ،خواستار اختصاص یک غرفه
کامل به جای نیم غرفه واگذار شده به وی
شد .درخواستی که با مخالفت کمیته واگذاری
غرفهها روبهرو و سرآغازی برای ایجاد یک کالف
سردرگم شد .ماجرایی که در غفلت و تساهل
و تسامح مسئولین وقت ،انتقال میدان را از
مسیر اصلی منحرف نمود .در پی رد درخواست
مرتضی قنبری از سوی کمیته واگذاری غرفهها،
یارکشی زیرکانه وی از جمع نیم غرفهایهای
میدان را در پی داشت تا به بهانه حقطلبی،
سد راه کمیته مذکور در عملیات ساختوساز و
انتقال میدان جدید شوند و اینگونه بود که در
ابتدا بنای ناسازگاری با اتحادیه تحت مدیریت
شکوهمند ،نجمی و مخالفت با حضور و ورود
اعضا جدید و ایثارگرانی را سر داد که به جای
آن میبایست خرید نهایی زمین ،انتقال و
بهرهبرداری از شبکه توزیع آب را مدیونشان
باشد .در این میان شکوهمند که خود را عشایری

تا از پای بنشیند
رییس فعلی اتحادیه میدان میوه و ترهبار
این بار با طرح شکایت از آقایان حسن رحیمی
سرپرست وقت فرمانداری ،منصور زیدآبادی
رئیس وقت بازرگانی ،اسماعیل خواجویی رئیس
وقت اداره اصناف و مختار شکوهمند رئیس وقت
اتحادیه میدان میوه و ترهبار ،آنان را متهم به انتقال
مال غیر کرد و در همین راستا سی و پنج نفر از
اعضا جدید و ایثارگر را متهم به تصرف عدوانی
کرد .شعبه سوم دادسرای انقالب اسالمی سیرجان
خواستهو شکایت رییس فعلی اتحادیه میدا نداران
را مورد بررسی قرار داد تا قاضی سعید جوهر
همزمان با رد خواسته وی ،کمیسیون واگذاری
غرفههاومختارشکوهمندراصالحبرتصمیمگیری
و هرگونه اقدام در زمین جدید میدان ترهبار بداند.
حکم صادرشده به تایید دادستان رسید تا این بار
هم با اعتراض رییس کنونی اتحادیه میدان میوه
و ترهبار ،حکم صادر شده سر از شعبه یکصد و یک
جزایی سیرجان در آورد .آنجایی که قاضی انجمروز

صادق ،بیباک و شجاع میدانست ،زیادهخواهی
را واژهای پسندیدهتر از حقطلبی برای رییس
فعلی اتحادیه میدانداران و یارانش برشمرد و در
این کشمکش نابرابر ترهای برای او و یارانش خرد
نکرد و آنها را به مسئوالن قضایی ارجاع داد.
 در دفاع از حقوق ایثارگران و
جانبازان پا پس نمیکشم
رییس سابق اتحادیه میدان میوه و
ترهبار این بار و با صراحت در جمع مسئوالن
وقت و در دفاع از حقوق ایثارگران گفت« :اگر
تیرباران هم شوم ،ذرهای در دفاع از حقوق
ایثارگران و جانبازان پا پس نمیکشم و تسلیم
زیادهخواهی همکاران قدیمیام نخواهم شد».
مقاومت شکوهمند و نجمی در اوج ناسازگاری
و کارشکنی قنبری ،منجر به ساختوساز بیست
و چهار غرفه در میدان جدید شد.
 ادعاهای رییس فعلی اتحادیه
میدانداران در دادگاه تجدیدنظر رد شد
پیشرفت کار و موفقیت ،عزم وی را
برای انسداد راه دو چندان کرد تا با دویست
و هفده سفر هوایی ،ریلی و زمینی به تهران
رویای شکست مدیران اتحادیه را تحقق بخشد.
وزارتخانههای صنعتومعدن و کشور ،میزبان
شکایت قنبری از مسئوالن وقت واگذاری
غرفههای میدان ترهبار (رحیمی ،زیدآبادی،
خواجویی ،شکوهمند و نجمی ) شدند .تا جایی
که با اعزام بازرسان ویژه از وزارتخانههای مذکور
به کرمان و سیرجان در دستور کار قرار گرفت.
اعزام بازرسان و بازپرسی و تحقیق از مسئوالن
وقت نیز نتیجهای جز تایید اقدام و عمل

کمیسیون واگذاری غرفهها که در فرمانداری
مستقر بود به همراه نداشت و در همین راستا از
مختار شکوهمند تقدیر و ادعاهای رییس فعلی
اتحادیه میدانداران و یارانش رد شد.
 ایثارگران بیکار ننشستند
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و
کشمکش قنبری و مقاومت شکوهمند ،ورود
شورای تامین شهرستان را رقم زد تا طی یک
مصوبه و برای آرامش بیشتر شهر عملیات
انتقال و ساختوساز میدان موقتا متوقف شود.
ایثارگران هم که نظارهگر این کشمکش و مصوبه
شورای تامین بودند بیکار ننشستند و در دفاع
از حق و حقوق خود ،شکایتی را در دادیاری
شعبه چهارم دادسرای انقالب مطرح کردند
تا مجوز ادامه ساختوساز را دریافت نمایند.
شعبه چهارم در ابتدای امر استعالم و بررسی
شکایت و خواسته ایثارگران را به ماموران گمنام
امام زمان (عج) سپرد تا با استعالم از آن اداره،
حکمی عادالنه و به حق صادر نماید .استعالم
و گزارش آن اداره حقانیت ایثارگران را محرز
و حکم ادامه ساختوساز ایثارگران توسط
شعبه چهارم دادسرای انقالب اسالمی صادر و
به تایید دادستان وقت شهرستان رسید .با تایید
حکم قاضی پورعلی دادیار شعبه چهارم توسط
دادستان ،ماموران انتظامی نیز با هماهنگی
شورای تامین ،مامور به اجرای حکم و دفاع از
ساختوساز ایثارگران شدند.
 باز هم شکوهمند متولی زمین و
واگذاری غرفهها معرفی شد
تلخکامی رییس حال حاضر اتحادیه

جناب آقای مهندس عباس سلطانی
مدیرعامل محترم شرکت آرمانگهر

و جناب آقای محمد سلطانی
درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و خانــوادهی آن مرحــوم تســلیت عــرض
میکنــم و از درگاه خداونــد بــرای آن مرحــوم آمــرزش و بــرای بازمانــدگان صبــر
و اجــر مســئلت دارم.

رضا فتحینژاد چنار ،فروشگاه پیچ و مهره رضا

جناب آقای مهندس عباس سلطانی
مدیرعامل محترم شرکت آرمانگهر

و جناب آقای محمد سلطانی

درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و خانــوادهی آن مرحــوم تســلیت عــرض
میکنــم و از درگاه خداونــد بــرای آن مرحــوم آمــرزش و بــرای بازمانــدگان صبــر
و اجــر مســئلت دارم.

سیدمحمود هاشمیمدنی
فروشگاه بلبرینگ و کاالی صنعتی هاشمی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم قزبــس قاسمینســب احــدی از ورثــه مرحــوم زینبالســادات موســوی بــا ارائــه دو
بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  202ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت ســه دانــگ پــاک  2359فرعــی از  2312اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه
نــام زینبالســادات موســوی 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  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 بــهنــام مالــک صــادر خواهــد
شــد.
تاریخ انتشار :دوشنبه 1397/11/01

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم زهراالســادات موســوی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی
شــماره  202ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ پــاک  2359فرعــی
از  2312اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام خانــم زهراالســادات موســوی 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  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 بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار :دوشــنبه
1397/11/01

میدانداران از حکم صادره ،اعتراض وی و ورود
به حوزه قضایی و گرفتن یک وکیل باسابقه و
مجرب را در پی داشت و زمانی این تلخکامی
ادامه یافت که قاضی زینالدینی قاضی شعبه
سوم حقوقی سیرجان هم با رد شکایت و
خواسته وی و یارانش ،شکوهمند و کمیسون
واگذاری غرفهها را متولی زمین جدید و مجاز
به هرگونه تصمیم ،اقدام و واگذاری غرفهها در
میدان جدید دانست.
 قضات دادگاه تجدیدنظر شکایت
رییس فعلی اتحادیه را بیهوده دانستند
داستان این اختالفات و کارشکنیها سر
دراز دارد و به همین جا خاتمه نیافت .قنبری باز
هم از پای ننشست تا رویای شکست شکوهمند
را اینبار در دادگاه تجدیدنظر استان و با اعتراض
به حکم شعبه سوم حقوقی دادگستری سیرجان
جستجو کند .در همین راستا دستور پیگیری و
اعتراض به حکم شعبه سوم حقوقی سیرجان را
به وکیل کهنه کار خود اعالم تا پرونده خاص
میدان ترهبار سیرجان سر از کرمان و شعبه
پنجم دادگاه تجدید نظر استان در آورد .این بار
هم باز هم همچون قبل روزگار قرار خوشی با
رییس فعلی اتحادیه میدانداران نداشت .قضات
دادگاه تجدید نظر استان نیز پس از بررسیهای
دقیق و حساب شده شکایت و اعتراض او را از
اساس بیهوده دانستند و با تایید حکم شعبه
سوم سیرجان قرار عدم استماع دعوی را صادر
نمودند.
 حکم شعبه پنجم دادگاه تجدید
نظر استان هم برای رییس فعلی کافی نبود

با تایید حکم شعبه سوم و قطعی نمودن رای ادعا و
خواسته رییس فعلی اتحادیه میدان میوه و ترهبار و
یارانش را وارد ندانست.
 پرونده میدان ترهبار به سرانجام
میرسد؟
حال سوال اصلی اینجاست ،عبور معاونت
عمرانی فرماندار و متولیان اصناف در سیرجان
از احکام قضایی سیرجان و استان و دور زدن
قانون با تشکیل کارگروه غیرقانونی که با
نادیده انگاشتن احکام قضایی و نقشه مصوب
وزارت کشور و حمایت از اقدامات خودسرانه
اتحادیه فعلی و عبور از ساختوساز ایثارگرانی
که با آن همه هزینه سرسامآور و براساس
پروانه ساختمان و نقشه مصوبی که با نظارت
سازمان نظام مهندسی به تایید شهرداری،
شورای اسالمی شهر و وزارت کشور رسیده
است جای چه محلی از اعراب دارد؟ آیا تدبیر
مسئوالن اجرایی و احترام به احکام قضایی صادر
شده شهر و استان و رعایت حقوق ایثارگران راه
را هموار و پرونده پانزده ساله میدان ترهبار را
مختومه خواهد کرد؟ و یا با بیتدبیری و عبور
از احکام و دستورات قضایی ،پروندهای جدید
روی میز قضا و دیوان عدالت اداری را شاهد
خواهیم بود.

نقشه تایید شده اولیه ساختوساز میدان ترهبار توسط سازمان نظام مهندسی،
شهرداری ،شورای شهر و وزارت کشور

جناب سرگرد محمد محمودآبادی

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم
روحــی شــاد و آرام طلــب میکنیــم.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

جناب آقایان
فرنام ،فرزام و فرهام سلجوقی

مصیبــت درگذشــت پــدر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای آن مرحــوم غفــران الهــی
و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان ســامتی و صبــر خواســتاریم.
مدیران ،دبیران و دانشآموزان مجتمع آموزشی جهاندانش

همیاری اجتماعی از
شاخصههای جامعه مهدوی
است .در برخی نقاط کشور
دمای هوا به زیر صفر رسیده
است .با کم کردن درجه
وسایل گرمایشی ،گرما را به
آنها هدیه دهیم.
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی مزایده مرحله اول اموال غیر منقول (فروش ملک مشاع)
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  951249اجرایــی شــعبه ســوم حقوقــی دادگســتری
ســیرجان حســب دســتور ریاســت محتــرم آن شــعبه مبنــی بــر فــروش ملــک مشــاع بــا پــاک
ثبتــی  3052فرعــی از  2112اصلــی ملکــی خانــم مریــم حسـنزاده( بــه میــزان یــک دانــگ)
ســحر و فاطمــه زرندی(هــر کــدام دو دانــگ) محمدمهــدی و محمدمحســن و محمدجــواد و
محمدعلــی همگــی زرندی(هــر کــدام چهــار ســهم مشــاع از نــود و شــش ســهم ششــدانگ)
در مجمــوع ششــدانگ بــه اســتثنا ثمنیــه اعیانــی میباشــد -1 .عرصــه ملکــی بــا کاربــری
مســکونی  252متــر مربــع  -2اعیانــی همکــف بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  130متــر
مربــع  -3محوطهســازی بــا فــرش موزاییــک و نمــای ســیمان  -4حقاالمتیــاز آب و بــرق و
یــک خــط تلفــن کــه ارزش ششــدانگ واحــد ویالیــی فوقالذکــر بــا کاربــری مســکونی و عرصــه
ملکــی و قدمــت اعیــان و موقعیــت بــه انضمــام کلیــه متعلقــات و ملحقــات واقــع در ســیرجان

اطالعیه

آخرین مهلت ثبتنام آزمون سراسری حفظ و
مفاهیم قرآن کریم پنجم بهمن ماه در سایت
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روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

آگهی بهکارگیری
نیرو به صورت قراردادی
دهیــاری شــریفآباد از توابــع بخــش مرکــزی
شهرســتان ســیرجان بــه اســتناد مــاده  1و 4
آییننامــه اســتخدامی دهیاریهــای کشــور بــرای
تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز بــه تعــداد
 1نفــر از بیــن متقاضیــان بومــی بخــش و دارای
مــدرک تحصیلــی کارشناســی عمــران یــا معمــاری
بــا حداکثــر  27ســال ســن بــرای کارشناســی و
 30ســال ســن بــرای کارشناســی ارشــد بــا لحــاظ
طــول مــدت خدمــت نظــام وظیفــه بعــد از برگــزاری
آزمــون و مصاحبــه تخصصــی و تاییــد صالحیــت
توســط هســته گزینــش اســتانداری و همچنیــن
بــا در نظــر گرفتــن ســایر شــرایط بــه صــورت
قــراردادی دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد .لــذا
دارنــدگان مــدرک تحصیلــی فــوق میتواننــد
جهــت تکمیــل فــرم ثبتنــام و ارایــه مــدرک تــا
پایــان وقــت اداری مــورخ  97/11/09امــور
دهیاریهــای بخشــداری مرکــزی مراجعــه نماینــد.

امور دهیاریهای بخش مرکزی سیرجان
خیابــان شــهید نظــام احســایی داخــل کوچــه کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری جمعــا
بــه مبلــغ ( 3/134/000/000ریــال) ســه میلیــارد و صــد و ســی و چهــار میلیــون ریــال
ارزیابــی گردیــده مضافــا اینکــه ایــن ملــک خالــی از ســکنه میباشــد .لــذا ملــک فوقالذکــر
در تاریــخ شــنبه  1397/11/27ســاعت  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 واریــزگــردد .متقاضیــان خریــد میتواننــد بــه آدرس اعالمــی مراجعــه
و از امــاک یــاد شــده بازدیــد نماینــد و متقاضیــان پیشــنهادهای خــود را بــه اجــرای شــعبه
ســوم حقوقــی دادگســتری ســیرجان ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده روز
شــنبه مورخــه  1397/11/27میباشــد .در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد
میگــردد .عابــدی -اجــرای احــکام شــعبه ســوم حقوقــی دادگســتری ســیرجان

