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 گروه خبر
نمایندهمردمسیرجانوبردسیرروزیکشنبهدرنطق
پیش از دستور در مجلس شورای اسالمی ضمن تسلیت
شهادتحاجقاسمسلیمانیازمشکالتحوزهیانتخابیهاش
ت
گف .
شهباز حسنپور در صحن مجلس شورای اسالمی
کالمش را با این عبارت آغاز کرد:
بسماهللقاصمالجبارین
و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیلاهلل امواتا بل احیاء
عندربهمیرزقون
اوسپسکرمانیبودنخودرامتذکرشدوگفت«:مردم
عزیز و شریف من از خط ه دالورپرورکرمان با شما سخن
میگویم .من از مهد شیران و دلیران من از طرف همرزمان
سربازان والیت حاج قاسم و سردار حسین پورجعفری عزیز
و بیش از 6000شهید خطه کرمان با شما سخن میگویم».
حسنپور سپس شهادت حاج قاسم سلیمانی را
اینچنینتسلیتگفت«:شهادتسردارسرافرازاسالم،شیر
زمان ،مالک دوران حاجقاسم سلیمانی را به پیشگاه ولیعصر
و الزمان ارواحنا فدا ،مقام معظم رهبری آیتاهلل العظمی
خانوادهای ،خانوادهی ایشان ،فرزندان عزیر و برادران صبورش،
مردمسرافرازایرانوهمهیآزادمردانعرصهیحقوحقیقت
تبریکوتسلیتعرضمیکنم».
او با بیان اینکه سردار سلیمانی به آرزوی دیرینهی
خودش رسید ،گفت «:برای فرمانده دالوری چون او مرگ
در خانه و بستر گرم و نرم ننگ بود ،اکنون که بار دیگر دست
خونریز آمریکا از پرده بیرون آمد و جنایتی دیگر را علیه
ملتهای مسلمان ایران و عراق رقم زد ،بر آن باشیم تا با اتحاد
و همبستگی هرچه بیشتر با دیگر ملتهای آزاده یکبار برای
همیشهتکلیفآمریکارادرمنطقهوجهانیکسرهکنیم.چرا
که خانواده ،همرزمان و مردم کشور به کمتر از مرگ ترامپ
ملعونراضینیستند.اینکهدشمندونباناجوانمردانهترین
شکل ممکن از سر ترس و بزدلی دستشان به خون عزیزان
این سرزمین رنگین شده است .هرچند که هلهله و جشن
دشمنبرپاباشدامابهاینکوردالنمیگوییموثابتخواهیم
کرد راه حاج قاسمسلیمانی و شهدای این خطه ادامه خواهد
داشت .مردم دنیا م یدانند که سپهبد اسالم قاسم سلیمانی،
داعشی را پاک کرد که ساخته شدهی دست دولت آمریکا
و همپیمانان شیطانیاش در منطقه بود و میلیاردها دالر از
بودجهایناستکبارجهانیصرفپرورشاینگروهظالمشده
بود ،اما با پاکسازی داعش تمام سرمایهگذاری دولت آمریکا
از بین رفت».
حسنپورتاکیدکرد«:حاجقاسمعزیزمالکرهبربود،
وای به حال ما اگر علی زمانه را تنها بگذاریم ،هرچند شهادت
اینسرداررشیداسالمهمچونعمرپربرکتشموجباتحادو
یکدلی ملت شریف ایران گردیده است اما بر همهی ما واجب
است همچون حاجقاسم سرباز مطیع و جان بر کف والیت
باشیم».

او ادامه داد«:از خون حاجقاسم و حاجقاسمها شجرهی
طیبهی انقالب اسالمی ما بارور خواهد بود و ثمرهی خون این
شهداامثالشهیدحججیهاخواهدبودوآمریکایجنایتکارو
انگلیسروباهصفتوفرزندخبیثشاناسرائیلجنایتکارتاوان
سنگینی پس خواهند داد .همچنین بر خود واجب م یدانم
سالروز شهادت سرلشکر منصور ستاری به همراه  5تن از
فرماندهاننیرویهواییارتشجمهوریاسالمیایرانوشش
تن از خدمه پرواز سانحه هوایی اصفهان را گرامی بدارم و از
تکتک مردمان نجیب و با بصیرت کشورمان بخاطر حضور
حداکثریدرگرامیداشتحماسه 9دیماهتشکرکنم».
حسنپور گفت«:خداوند را شاکرم که به این بندهی
حقیر خود توفیق خدمت به مردمان دیاری را داده است
که اسوه صبر و پایدار یاند و خاک را به سرانگشتان همت
و غیرتشان به کیمیایی تبدیل کردهاند که امروز آوازه و
شهرتشان تا آنسوی مرزهای تصور و اندیشه رفته است.
خداوند را شاکرم که قریب  12سال از عمرم را توانستم
دوشادوش بزرگمردان و شیرزنان خطه همیشه پاینده
سیرجان و بردسیر ،گامهای پیشرفت و توسعه را یکی پس
ازدیگریبرداریموآغازگردورانجدیدگهرباریبرایفرزندان
ارزشمنداینسرزمینباشیم».
حسنپور سپس به دولت و وزرا در باب حل مشکالت
حوزهانتخابیهاشتذکردادوگفت:تذکراتبندهبهعلتکمبود
وقتدر 30صفحهتقدیمهیئترییسهمجلس،دولت،وزرای
محترمخبرگزاریهایشهرستان،استان،وکشورقرارخواهد
گرفتبهامیدتوجهوحلبخشیازاینمشکالت.امیدوارمبه
نحوشایستهبتوانیمبهمشکالتاساسیمردمخصوصاامنیت،
اشتغال،معیشت،مسکن،درمان،رفاهاجتماعی،دانشگاهیان،
فرهنگیان ،بخشفرهنگی ،کشاورزی ،ورزش ،جوانان ،بانوان،
روستاییان ،عشایر ،امور زیربنایی و سایر نیازهای اساسی
حوزههای انتخابیهام شهرستانهای سیرجان و بردسیر و
شهرهایخواجوشهر،بلورد،نجفشهر،زیدآباد،هماشهر،پاریز،
دشتکار ،نگار ،گلزار و الل هزار و سایر دهستان ها و بخشهای
مرکزیسیرجانوبردسیربپردازیم» .تذکراتدیروزنماینده
شوپرورش
مردم سیرجان و بردسیر در سه حوزه درمان ،آموز 
و عمران و راه و شهرسازی خالصه شد:
 حوزه درمان:
حسنپور گفت :به نمایندگی از مردم شهرستانهای
سیرجان و بردسیر به شما میگویم که در اجرای اصل 43
قانون اساسی کوتاهیهای بسیاری در این شهرستانها از
جانبمسئوالناجراییدولتانجامشدهاست.
بنده از همین تریبون مجلس به صراحت اعالم
میکنم که بسیاری از روستاهای سیرجان و بردسیر حتی
از ابتداییترین امکانات بهداشتی و درمانی برخوردار نیستند.
تعدادی از بخشهای این دو شهرستان عزیز ،فاقد داروخانه،
اورژانس ،و سایر شاخصهای سالمت میباشد .آیا فکر
نمیکنید وقتش رسیده است که فکری به حال مردمان
ساکناینروستاهاوشهرهابایدکرد؟»

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در نطق دیروزش در مجلس گفت:

راه حاج قاسمسلیمانی
ادامه خواهد داشت
 مردم سیرجان و بردسیر در سه حوزه درمان،
شوپرورش ،عمران و راه و شهرسازی مشکل دارند
آموز 

حسنپور سپس وزیر بهداشت را خطاب قرار داد و
گفت«:جناب دکتر نمکی بزرگوار ،امروز که به لطف پروردگار
وعزمراسخمردمانایندوشهرستانقطارتوسعهوپیشرفت
در حوزه صنعت و معدن روی ریل موفقیت قرار گرفته
است ،آیا پسندیده است که در حوزه بهداشت و درمان جزو
شهرستانهایکمترتوسعهیافتهباشد؟
با توجه به اقدامات در خور توجهی که در چندسال
اخیر در شهرستانهای فو قالذکر انجام شده است اما هنوز
هممیبینیمآنگونهکهبایستهوشایستهاستبهخودکفایی
درمانینرسیدهایموبسیاریازشهروندانمحترمسیرجانیو
بردسیری برای درمان به شهرها و استانهای همجوار رجوع
میکنند».
وی افزود« :جهت جلوگیری از اطاله کالم به صورت
مختصریبهذکربرخیازکمبودهایدیگرمیپردازم:
باتوجهبهزیرساختهایقابلقبولآموزشی،متاسفانه
رشتههایپزشکی،دندانپزشکیوداروسازیدردانشگاههای
این دو شهرستان وجود ندارد که در صورت حل این مشکل،
نیازبهحضورفوقتخصصهادرحدقابلقبولیمرتفعمیشود.
در حوزه خدمات درمانی همچون پلیکلینیکها و
خدمات جراحی ،بخش مراقبتهای ویژه ،درمانهای نوین
و خدمات چندتخصصی به شدت احساس نیاز میکنیم .به
عنوان مثال در خصوص سوانح سوختگی ،آنژیوگرافی قلب
و مواردی از این دست نیازمند ایجاد بخشهای تخصصی
هستی .م
در حالیکه در خصوص افزایش تختهای درمانی
اقدامات خوبی با همکاری مسئوالن انجام شده است که جا
دارداززحماتاینبزرگوارانتشکرنمایماماباتوجهبهجمعیت
رو به رشد و پدیده مهاجرپذیری شهرستانهای سیرجان و

بردسیر،همچنانباکمبودتختدرمانیمواجههایم.
نظر به مسایل پیشآمده درحوزه بهداشت و سالمت
مواد غذایی که امروز تبدیل به یکی از جدیترین دغدغههای
هممیهنان عزیزمان شده است ،از تکتک مسئوالن ذیربط
تقاضا دارم کنترل و نظارت ویژهای در این خصوص داشته
باشیدوتمهیداتالزمرااتخاذکنید.
مجددبااشارهبهمفاداصل 43قانوناساسیجمهوری
اسالمی ایران و اوضاع معیشتی قشرهای آسیبپذیر جامعه
و نیز افزایش بیرویه هزینههای بهداشت و درمان ،از جناب
وزیرمحترمبهداشت،درمانوآموزشپزشکیتقاضامیکنم
تدبیریاندیشیدهشودتادرتمامحوزههایبهداشتودرمان،
خدمات رایگان و یا بسیار ارزان در دسترس عموم افراد جامعه
قرارگیرد».
شوپرورش:
 حوزهآموز 
نمایندهمردمسیرجانوبردسیرگفت«:موضوعبعدی
صحبتهای بنده که یکی از شاخصهای بسیار با اهمیت
توسعهیافتگی و جزو مهمترین حوزههای راهبردی کشور
شوپرورشاست.ملتعظی مالشانایران،
میباشد،حوزهآموز 
امروزچراغراهمادرتمامعرصهها،منویاتمقاممعظمرهبری
است و همانگونه که مستحضرید از نگاه ایشان آموزش و
پرورش انقالبی باید نگاه مجموعهای و یکپارچه به تعلیم و
ِ
شدبستانی تا دانشگاه داشته باشد این مهم باید
تربیت از پی 
دریکایکعناصرموجوددرآیندتعلیموتربیتازکتاب،معلم
و دانشآموز گرفته تا مدرسه ،تربیت ،معلم ،خانواده و . .مورد
توجهباشد».
شوپرورش دومین وزیر محوری سخنان
وزیر آموز 
شوپرورش جناب آقای دکتر
حسنپور بود«:وزیر محتر آموز 
محسنحاجیمیرزایی،ازآنجاییکهسهعنصرمدرسه،معلم

وکتابهایدرس یانقالبیعناصرمهمتشکیلدهندهدستگاه
عظیم تعلیم و تربیت است ،اینجانب به عنوان منتخب مردم
شهرستانهایسیرجانوبردسیردرمجلسشورایاسالمی
از جنابعالی تقاضا دارم بار دیگر شنونده مشکالت مردمی
باشیدکهازدامانسرزمینشان،بزرگمردانوشیرزنانبزرگی
پا گرفته است که امروز ایران اسالمی به وجودشان افتخار
میکند».
او سپس گفت« :آقای دکتر حاجیمیرزایی باور
بفرمایید زیبنده نیست معلمی که وظیفهی بزرگ تربیت
نسلی انقالبی و موثر را بر عهده دارد ،ذهنش درگیر مسایل و
مشکالتعدیدهمعیشتیواقتصادیباشد.بااینکهبندهبارها
پیگیر حل مشکل رتبهبندی این عزیزان بودهام ،اما هربار به
دالیل نامعلوم این مهم به تاخیر افتاده است .چرا باید هنوز
مشکل معلمان ح قالتدریسی برخی مدارس شهرستان
سیرجانوبردسیریکیازمسایلمهمآموزشیباشد؟»
وی افزود« :گرچه در برخی از شاخصها سرانه
قابلقبولی داریم اما ما سیرجانیها و بردسیریها نیز
میخواهیم فرزندان عزیزمان در مدارسی رشد و پرورش پیدا
کنند که از امکانات مناسبی برخوردار باشند.گرچه ما بیکار
ننشستیم و در حوزه افزایش مدارس و کالسهای درسیمان
بهدستبوسیخیرینمدرسهسازرفتهایموبخشیازنیازهای
جدیدرحوزهتعلیموتربیتفرزندانمانرامرتفعکردهایم».
از نظر حسنپور کمبود معلم یکی از مشکالتی است
که بارها همشهریان و هموالیتیهایم از بنده خواست هاند تا به
دنبال پیگیری و رفع آن باشم؛« به واهلل قسم شرمم میآید
وقتی میبینم کودکی به خاطر نداشتن معلم و یا مدرسه در
روستایشان ،رنج و مرارت میکشد .به واهلل قسم قلبم به درد
میآید وقتی میبینم کودکی نمیتواند لوازمتحریر مناسب

تحصیلشتهیهکند.بهواهللقسمهمهیمادرمقابلهرکدام
ازاینکودکانمسئولیم».
او گفت«:وزیر محترم آموزش و پرورش جناب دکتر
حاجیمیرزایی ،شهبازحسنپور این بنده حقیر خداوند در
پیشگاه کبریایی حضرت حق سوگند یاد کردهام تا زمانی که
جان در بدن دارم ،برای رفع مشکالت مردم شهر و کشورم
تالش کنم .اگر امروز صدای بنده را میشنوید بدانید تا زمانی
شوپرورش حوزه
که کوچکترین مشکلی در حوزه آموز 
انتخابیهام باشد دایما مرا در راهروها و اتاقهای وزارتخانهتان
خواهید دید که آمدهام دل دانشآموز یا معلمی را شاد کنم و
مشکالتشانراحلنمایم.بنابراینازشمامیخواهمکههمین
امروزپاشنههایکفشمانرابرکشیموآستینهمتمانراباال
بزنیمچراکهرهبرمعظمجمهوریاسالمیایرانفرمودهاند:در
عرصهیتربیت،جنگرابایدجدیگرفت».
 عمران ،راهوشهرسازی:
بخش پایانی سخنان حسنپور در خصوص مسائل و
مشکالت حوزه عمران ،راه و شهرسازی بود؛« در خصوص راه
و شهرسازی جناب مهندس محمد اسالمی وزیرمحترم راه
و شهرسازی با توجه به حوزه گسترده وظایف و اختیارات
وزارتخانه متبوع شما ،به اختصار در رابطه با هریک از
سازمانهای زیرمجموعه شما مواردی را خدمتتان متذکر
میشوم و به ذکر مسایل شهرستانهای سیرجان و بردسیر
میپردازم».
 زمینومسکن:
او از زمین و مسکن به عنوان بزرگترین مشکل یاد
کرد؛«به واقع یکی از بزرگترین مشکالت موجود در حوزه
انتخابیه اینجانب که در سراسر کشور نیز یکی از بزرگترین
مشکالتمردماست.مسئلهتامینزمینومسکنارزانقیمت
ونیزهزین هبسیارباالیاجارهبهایخانههایاستیجاریاست.
اینکهشهرهاییهمچونسیرجانوبردسیرکهدرحالرشدو
توسعههستندوباپدیدهمهاجرپذیریمواجهشدهاند،یکیاز
تبعاتشافزایشقیمتزمینومسکنواجارهبهاست.چراباید
قشرآسیبپذیرویاجوانهاییکهمیخواهندتشکیلخانواده
بدهند،هموارهزیرفشارزیاداینقیمتهاینجومیکمرخم
کنند؟بندهبهعنوانیکیازنمایندگانمجلسشورایاسالمی
به شدت به عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص
عدموجوداستراتژیهایاسالمیحمایتیونظارتیکافیدر
امرزمینومسکنارزانقیمتانتقاددارم».
حسنپورگفت«:لطفامردمراازاینوضعیتنامناسبی
که در حوزه زمین و مسکن به وجود آمده است ،نجات دهید
وضعیت راکد صنعت ساختمانسازی ،صنعتیسازی و
انبوهسازیبایدتکانیبخوردتاچرخهایاینصنعتبهحرکت
درآیند و به تبع آن زمینه اشتغال جوانان متخصص ،تامین
مسکن ارزانقیمت برای تمام اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر و
کاهشقیمتهاینجومیزمینومسکنرافراهمسازید».
اوسپسخواستههایشرااینچنینمطرحکرد:
لطفابرایاتمامپروژههاینیمهتماممسکنمهرتدبیری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم زهــرا شــهیدی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی شــماره
 210ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  14708فرعــی
از  5087اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــهنــام خانــم زهــرا شــهیدی 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 این صورت
پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه
نــام مالــک صــادر خواهــد شــد 582 .م.الــف تاریــخ انتشــار1398/10/16 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای امیــن کوچکــی آبــاده وکیــل غالمعبــاس رفعتی بــا ارایــه دو برگ استشــهادیه
از دفتــر اســناد رســمی شــماره  75ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ پــاک  42فرعــی از  2179اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام
آقــای غالمعبــاس رفعتــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیده اســت که
بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده
 120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکس
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 پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند
مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهد شــد .ضمنا ششــدانگ در رهــن بانک
ســپه میباشــد 580 .م.الــف تاریــخ انتشــار1398/10/16 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای ایــرج رفعتــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره
 75ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  41فرعــی از
 2179اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام آقــای ایــرج رفعتــی 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

بیاندیشید.باتوجهبهافزایشجمعیتوجلوگیریازتحمیل
بارترافیکیبیشتربهمعابرشهریموجود،میطلبدبرایبهبود
اوضاعشهرهایجدیددردستورساختقراربگیرد.
با اینکه مدتی است پدیده زمینخواری در ادبیات
مسئوالن ک مرنگ شده است اما فرصت را غنیمت میشمارم
و بار دیگر از تمام مسئوالن ذیربط میخواهم با پدیده
زمینخواری ،فساد سوداگران و دالالن زمین و مسکن به
جدبرخوردنمایید.طبقکارشناسیهایبهعملآمدهتوسط
صاحبنظرانومدیرانشهری،اصالحطرحجامعوتفصیلی
شهریدرخصوصتراکمشهریبایدبازنگریشود.
 راهداری و حمل و نقل جادهای:
نمایندهمردمسیرجانوبردسیرازمشکالتراهداری
و حم لونقل گفت« :وزیر محترم راه و شهرسازی اگر اطالع
ندارید بنده به شما میگویم که در شهرستان سیرجان و
بردسیرچیزیبالغبر 10هزاررانندهوماشینسنگینجادهای
وجود دارد و این یعنی ما یکی از شهرستانهای مطالبهگر
در خصوص کمکاریهای سازمان راهداری و حم لونقل
جادهایهستیم.سالهاستاتحادیهانجمنصنفیکارگری
رانندگان حمل و نقل جادهای سیرجان و بردسیر ،مطالباتی
ازمسئوالنسازمانتاندارندکهمشخصنیستبهچهدلیل
انجامنمیشود.
تمام رانندگان جادهای از عدم اجرای قانون نحوه
نرخگذاری حم لونقلجادهایناراضیهستند.چراقانون
تن کیلومتر رعایت نمیشود؟ چرا بر میزان کمیسیون
شرکتهای حمل بار نظارت نمیشود؟ و خواستههای
بسیار دیگری که امیدوارم گوش شنوا و عزم راسخی
برای حل آنها داشته باشید ».وی افزود«:درخصوص
راههای موصالتی شهرستانهای سیرجان و بردسیر که
بهواسطهموقعیتجغرافیاییورونقفعالیتهایصنعتی
و معدنی ،روزانه شاهد تردد میلیونها خودروی سبک و
سنگیناست.هموارهکیفیتراههاوآسفالتموردانتقاد
جدیمسافرانورانندگانبودهاست.بااینکهدرسالهای
اخیر وضعیت راهها در حال بهتر شدن هست اما ترمیم و
روکش آسفالت بسیاری از راهها باید در دستور کار قرار
گیرد.یکیازمشکالتشهرستانسیرجانکهمتاسفانه
باعثتصادفاتزیادوازدستدادنتعدادیازهمشهریان
عزیزمان شده بلوار شاهد است که نباید به عنوان یک
کمربندیمورداستفادهقراربگیرد.
اعتباراتکافیبرایاحداثتقاطعهایهمسطحباتوجه
به نقاط کور ترافیکی و احداث پارکینگهای طبقاتی در
شهرستانهایسیرجانوبردسیروجودندارد.بااینکهبیشاز
 40سالازپیروزیشکوهمندانقالباسالمیایرانمیگذرد،
اما هنوز تعداد زیادی از راههای روستایی این دو شهرستان با
توجهبهزیرسازیهایانجامشده،آسفالتنشدهاند.
بیش از هر زمان دیگری نیازمند اختصاص قیر
یارانهایجهتآسفالتمعابرشهریوروستاییدرچهارچوب
شهرداریهاودهیاریهایایندوشهرستانهستیم».

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 پس از
ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالک
صــادر خواهــد شــد 579 .م.الــف تاریــخ انتشــار1398/10/16 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم مریــم کوچکــی آبــاده بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی
شــماره  75ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  43فرعــی
از  2179اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام خانــم مریــم کوچکــی آبــاده
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی
مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانون
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 این صورت
پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه
نــام مالــک صــادر خواهــد شــد 578 .م.الــف تاریــخ انتشــار1398/10/16 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم حکیمــه نبــوی مکیآبــادی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد
رســمی شــماره  210ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک
 2905فرعــی از  2313اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام خانــم حکیمــه
نبــوی مکیآبــادی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه
علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120
آییننامــه 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 پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند
مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد .ضمنــا منافــع متعلــق بــه خانــم
رخســاره عربــی مکیآبــادی میباشــد 574.م.الــف تاریــخ انتشــار1398/10/16:
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

