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 زهرا خواجویینژاد
«نمیتوانیمبگوییممهاجرتصرفاخوب استیاصرفا
بد است .اگر مهاجرت هوشمند و هدفمند باشد خوب
است اما اگربصورت کورو ناشناخته باشد و فقط به امید
آسیبزاست».
زندگی بهترو بدون برنامه اتفاق بیفتد قطعا 
اینها را معاون سیاسی فرمانداری سیرجان میگوید .سید
رحیم رضوی معتقد است که منطقه گلگهردرکنارهمه
توسعهای که برای سیرجان داشته ،مشکالت و معضالتی
هم به وجود آورده است .شرکتهای منطقهی گلگهر
روی گرانی اجارهخانه ،قیمت میوه ،قیمت بلیط هواپیما...
کامال تاثیرمستقیم دارند و یک بار دیگر هم گفتم کال
سیرجان شهرگرانی است.
با توجه به مهاجرپذیربودن سیرجان ،مهاجران
چهتاثیراتیبرشهرسیرجاندارند؟
باالخره هر توسعهای یک سری مسایل و مشکالتی
هم دارد .یعنی نمیشود گفت که ما توسعه داشته باشیم
اما مشکالتش رانداشتهباشیم .گلگهردرسیرجانهمین
وضعیت را دارد .با حجم سرمایهگذاری که انجام داده،
نمیتواند فعالیتهایش فقط به نیروهای بومی شهرستان
منوط شود باالخره نیازمند یکسری متخصصان است
که از شهرهای دیگر به سیرجان بیایند .حاال گذشته از
متخصصان یکسری کارهای سخت و طاقتفرسا وجود
دارد که اصال در استان کرمان و استانهای همجوار
توانایی انجامشانوجودندارد.یکی ازشرکتهایمنطقهی
گلگهر حدود دو سه سال پیش میخواست لولهگذاری
انجام دهد و برای این کار نیازمند یکسری تخصصها
بود که این نوع تخصص را فقط مردمان شهری اطراف
دزفول و مسجد سلیمان داشتند .آن سال حدود -200
 300نفر از آن شهر به سیرجان آمده بودند و این کار را
درطول  11-10ماه انجام دادند .همین مهاجرانی که آمده
بودند چون فرهنگشان یک مقداربا ما متفاوت بود رفته
بودند خوابگاهی را اجاره کرده بودند و یکسری مسایل
و اختالفات فرهنگی با ساکنان آن محل پیدا کرده بودند
و کارشان به نزاع کشیده بود .به هر حال مهاجرت مقوله
پیچیدهای است و این مسایل و مشکالت در آن وجود
دارد.
تعداد افراد غیربومی ساکن سیرجان چه تعداد
است؟
طبق سرشماری سال 95جمعیت شهرستان سیرجان
 324هزار نفر اعالم شد .افراد غیربومی ساکن سیرجان
چون برای سرشماری از طریق سایت میبایست ثبتنام
انجام شود ،با کدملی شهر خودشان ثبت نام میکردند و
قاعدتا درشهرخودشان هم سرشماری شدند .برای همین
آمار دقیقی که بگوییم این تعداد افراد غیربومی ساکن
سیرجان هستند ،نداریم .از طرفی رقم و آمار مهاجران
شناور است .مثال شرکت جهانفوالد پروژهای دارد و
حدود  900-800نفر به سیرجان میآیند و پس از چندین
ماه میروند ،بعد پروژه فاضالب شروع میشود ،بعد
از اتمام این پروژه میبینی فصل برداشت پسته شروع
میشود کما اینکه سال قبل که محصول پستهمان خیلی
زیاد بود تعداد کارگران مهاجرمان هم خیلی زیاد بود و
حدود  4-3ماه درشهرستان حضورداشتند .درحالی که
امسال به دلیل کم بودن محصول پسته تعداد کارگران
غیربومی هم کمتر بود .ما بنا و مالکمان را گذاشتهایم
 324هزارنفردرشهرستان سیرجان شهروند وجود دارد؛
چه بومی چه غیربومی .اینها افرادی هستند که روی

توگوی پاسارگاد با معاون سیاسی فرماندارپیرامون آسیبهای مهاجرت
گف 

سیرجان شهرگرانی است

سیرجانسرشماریشدند .اعتقادداریمحداقل
 20هزارنفری افراد غیربومی درسیرجان ساکن
هستند .البته براساس خدماتی که شهرستان
در حوزه درمانی ،آموزشی ،ایاب و ذهاب
و خدماتی و ...میدهد ،گویای آمار بیشتر از
این تعداد است .در حال حاضر تعداد زیادی
ازشهروندان شهرهای هم جوارما مثل بافت،
شهربابک و ...ساکن سیرجان هستند اما در
زمان سرشماری اکثراین افراد درشهرخودشان
سرشماری شدند .درواقع االن براساس
سرشماری امکانات به شهرهایشان میدهند
اما خدماتشان را ازسیرجان دریافت میکنند.
آماری ازشاغالن بومی و غیربومی در
گلگهردارید؟
اقدامات خیلی خوبی از سال  96در
سیرجان انجام شد .کارگروهی تشکیل شد،
نماینده و فرماندار وقت در این کارگروه
تالش کردند و دو راهکار را مدنظر قرار دادند؛
اول اینکه جذب نیروی بدون آزمون ممنوع
است و با این مصوبه دست خیلی ازمدیران و
مدیرعاملها که میخواستند اقوام و خویشان
خود را سرکار ببرند ،بسته شد و همه افراد
حداقل میبایست در آزمون شرکت کنند.
راهکار دوم این بود که اولویت اول ،دوم و عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
سوم با کدملی صرفا سیرجان یعنی 306و307
بود و واقعا این کار عملی شد و جلوی نیروی غیربومی است یا افرادی که برای ساخت نیروگاههای برق از سایر
افسارگسیخته در شرکتهای اقماری ،معدنی گرفته شد استانها میآیند ،مثل شرکت مبنا ،شرکت گهرانرژی .این
و این چیزی که ما میبینیم و دوستان گلگهرمیگویند ،افراد میآیند نیروگاه را میسازنند و بعد از دو سه سال
تقریبا چیزی حدود  75تا  80درصد نیروها بومی هستند .میروند .درواقع نیروهای غیربومی هم که در سیرجان
حدود  10درصدی بومی استان هستند و فقط  10درصد از وجود دارد واقعا کارشان تخصصی است و تعدادشان
سایرنقاط کشورهستند .من دراین جایگاه روزانه میبینم انگشتشمارو حضورشان موقتی است.
 افغانستانیها هم جزو ساکنان غیربومی
افراد از شهرهای دیگر به فرمانداری ،دفتر نماینده ،شورا و
شهرداری ،اداره کارمیروند و اینقدراصرارمیکنند که یک سیرجان محسوب میشوند ،آماری از افغانستانیها
گواهی برایشان امضا کنیم که این افراد به عنوان بومی مجازو غیرمجازدرسیرجاندارید؟
آمار افغانستانیها قابل انتشار نیست .ما یک تعداد
شهرستان تلقی شوند تا دریکی ازشرکت های پیمانکاری
دسته دو یا دسته سه گلگهر مشغول به کار شوند .افغانستانیهای مجازداریم که دارای کارت اقامت ،کارت
درواقع با این مصوبه جلوی جذب افراد غیربومی تا حدود کار هستند و اگر خدای نکرده یکسری مشکالت و
زیادی گرفته شده است و افراد غیربومی هم که گرفته چالشهای امنیتی داشته باشند ،به راحتی به شورای تامین
میشوند به دلیل این است که واقعا بعضی ازتخصصها نامه م یزنیم و دستور قضایی میگیریم و از شهرستان
در سیرجان وجود ندارد و شرکتها مجبورند برای اینکه سیرجان طرد میشوند .اما یکسری افغانستانیهای
کارشان نخوابد چنین نیروهایی بگیرند .مثال تعداد افراد غیرمجاز هم وجود دارند که اینها بعضا در بعضی از
با تخصص جوشکاری آرگون یا جوشکاری در ارتفاع ،در فصول سال مثل برداشت پسته یا ایام تابستان که کارهای
سیرجانانگشتشمارهستند.بااینکهرییسفن یوحرفهای ساختمانی زیاد است ،وارد شهرستان میشوند که آمارشان
دورههای آموزشی جوشکاری را در سیرجان برگزار کرد تا هم شناورهست .بهصورت مستمردرشورای تامین طرح
شهرستاندراینزمینهخودکفاشود اما استقبال آنچنانی از مصوب میکنیم و نیروی انتظامی هم افغانستانیهای
آن نشد .واقعا شرکتها مجبورند دراین دو سه تخصصی غیرمجاز را دستگیر و تحویل اردوگاه مراقبتی ماهان
که نیرو کم دارند ،از شهرهای اطراف و استانهای دیگر میدهد و اگر مدارک هویتی نداشته باشند ،قطعا از مرز
نیرو بیاورند .یا مثال یک نمونه حفاری وجود دارد که در کشورخارج میشوند.
طی تحوالت دوماهه اخیری که در افغانستان
سیرجان نیرویی که بتواند این کاررا انجام دهد وجود ندارد
و تخصصاش مربوط به گروهی در گنبدکاووس استان پیش آمد آیا حضور  افغانستانیهادرسیرجان بیشتر
گلستان است .البته تمام این افراد کارهایشان موقت شده است؟

امـالک امیـرکبیـر

منزل  8قصب درب ساختمان  3سال ساخت بلوار چمران  4میلیارد
منزل  12قصب تربلکس  700متر زیربنا نوساز ولیعصر
منزل  12قصب  460متر زیربنا بر کوچه  35متری تجاری کوچه دکتر
طاهری  7میلیارد
منزل  11قصب درب حیاط نوساز  170متر زیربنا شیک کلید نخورده
 4/200میلیارد

مقداری آمار ورود افغانستانیهای غیرمجاز به کشور
بیشترشده است و ازطرفی جنس این مهاجرتها هم فرق
کرده است.یعنیقبال اگرمافقطمهاجرت افغانستانیهای
غیرمجاز مرد داشتیم االن بهصورت خانوادگی میآیند.
تعدادی هم خانم هستند که در افغانستان شاغل بودند
و طبق قوانین دولت جدید شاید خانمها نتوانند کارکنند
و همراه خانوادهشان مهاجرت کردهاند .از سوی معاونت
امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور یکسری
دستورالعمل هایی در خصوص این گروه از مهاجران به
ما ابالغ شده است.
چهدستورالعملهایی؟
گفتند با همکاری کمیسیاری سازمان ملل متحد یک
مدتی این افراد تحت نظر باشند و حضور داشته باشند
تا ببینند تحوالت افغانستان به چه شکل پیش میرود.
درخواست هایی ازاین نوع افغانستانیها برای
سکونتو کاردرسیرجانداشتهاید؟
تا االن نه درخواستی برای اشتغال و سکونت دایمشان
و نه برای اینکه اقامتشان قانونی شود وجود ندارد .چون
این افراد برای قانونی شدن اقامتشان حتما باید درسایت
آمایش سرزمینی که ازسوی وزارت کشور اعالم میشود،
ثبتنام کنند .این سایت فعال بسته است و افرادی کارت
آمایش دارند که سالیان سال در سیرجان ساکن بودند
یعنی از همان دوره اول آمایش سرزمینی که حدود 20
سال پیش است ثبت نام کردند و فعال فقط همین افراد
جزو افغانستانیهای مجازدرسیرجان شناخته می شوند.
تا االن هیچ افغانستانیهای مجازی به آمار اضافه نشده

اجارهای

آپارتمان واقع در خیابان نصیری شمالی
طبقه اول تک واحد اختصاصی جهت مطب
یا دفتر شرکت اجاره داده میشود.
09131401530

است .به هرحال خیلی از این افراد مسلمان هستند فعال
من باب حسن همجواری و برادری و طبق عواطف انسانی
این افراد را پذیرش کردیم اما هیچ کار قانونی برایشان
انجام نشده است .همهشان هم تحت کنترل هستند.
آماری از این دسته از افغانستانیها که به
سیرجان آمدندهمدارید؟
در سیرجان خیلی آمارشان نگرانکننده نیست .این
افراد بیشتر در استانهای سیستا نوبلوچستان ،خراسان
جنوبی ،خراسان رضوی و ...تقریبا در حاشیه  100تا 150
کیلومتری ازمرزساکن شدهاند .چون امید دارند اتفاقاتی
بیفتد و دوباره به سرزمینشان برگردند.
از نظر شما مهاجرتها چه حسنها و
آسیبهاییبرایسیرجانبههمراهدارد؟  
اول باید ببینیم مهاجرت صورت گرفته از چه جنسی
است .یک بارمیبینی فردی که مهاجرت میکند ،دغدغهی
کاردارد و میگوید درفالن شرکت کاربرایم فراهم شده و
به سیرجان میآید .همین جوری که خیلی ازسیرجانیها
در تهران ،کرمان ،بندرعباس و ...مهاجرت کردهاند .این
نوع مهاجرت خیلی هم خوب است؛ هم برای خودشان
و هم برای شهری که به آن مهاجرت کردهاند .حتما به کار
و تخصص ایشان نیاز است .در کنار این دسته یکسری
مهاجرانی هستند که به امید بهبود زندگی بهتر مهاجرت
کردهاند .همین جور به قول معروف بدون برنامهریزی
سرشان را پایین انداختهاند و وارد یک شهرمثل سیرجان
شدهاند .نه کار درستی دارند و نه مسکن مناسبی دارند.
اینها وقتی بیحساب و کتاب وارد سیرجان شدهاند،

برای ما مشکلساز میشوند؛ موضوع اول
اینکه این گروه مسکن ندارند بنابراین میآیند
حاشیه شهر ساکن میشوند یا یک آلونکی
بهصورت غیرمجاز با بلوک میسازنند یا داخل
چادر هستند یا چندنفرشان میآیند یک
خانهای در محالت حاشیهای اجاره میکنند.
این افراد همسرانشان دستفروشی میکنند
یا به همراه بچههایشان تکدیگری میکنند.
بچهها رهاشده هستند و به بزه روی میآورند و
زمانی وارد یک محیطی مثل سیرجان میشوند
و به همین دلیل یکسری تضاد طبقاتی ایجاد
میشود و این موضوع باعث میشود قشر
ضعیف نمیتواند تحمل کند و برای اینکه
بتوانند این کمبود را جبران کنند به بزه مثل
فروش مواد مخدر ،اعمال خالف ،چاقوکشی،
دعوا ،روی میآورند .بنابراین نمیتوانیم بگوییم
مهاجرت صرفا خوب است یا صرفا بد است.
اگرمهاجرت هوشمند و هدفمند باشد خوب
است اما اگر بهصورت کور و ناشناخته باشد
و فقط به امید زندگی بهترو بدون برنامه اتفاق
آسیبزاست و تمام شهرهایی که
بیفتد ،قطعا 
درحال توسعه هستند متاسفانه با این معضل
مواجه هستند .البته فرمانداری درکنارنهادهای
فرهنگی مثل شهرداری سعی کنیم درحاشیه
شهر برای این افراد کالس آموزشی بگذاریم،
میتوانیم فرهنگسرا ایجاد کنیم ،میتوانیم محیطهای
ورزشی ایجاد کنیم ،میتوانیم ازطریق آموزش و پرورش
کاری کنیم که حداقل فرزندانشان از تحصیل محروم
نشوند .هرچند نمیتوانیم آسیبها را متوقف کنیم اما
حداقل میتوانیم آمارمعضالت و چالشها را کمترکنیم.
یکی از مشکالت و معضالت شهر سیرجان
افزایش بیحساب و کتاب اجارهخانهها و ملک است،
نظرشمادراینزمینهچیست؟
من هم موافق این قضیه هستم و ما هیچوقت
چشممان را بر روی واقعیت نمیبندیم .همین امروز
داشتیم با آقای فرماندارراجع به بحث کرایهخانهها بحث
میکردیم ،درچهارسال گذشته خیلی دراین زمینه تالش
کردیم خیلی جلسه برگزارکردیم هم با اتحادیه امالک هم
با آقای دادستان ،هم با افرادی که در این قضیه تاثیرگذار
هستند و به این نتیجه رسیدیم که واقعا این چیزی که
شما میگویید حقیقت دارد .همکاران خود ما و خیلی از
افرادی که درشهرمیشناسیم و مستاجرهستند میگویند
امسال کرایه ازدو برابرهم بیشترشدهاند و صاحبخانهها
هم میگویند ،دوست دارید خانه را بگیرید و میبینی حاضر
است خانهاش چندینماه خالی باشد اما در نهایت یکی
از شرکتهای در منطقهی گلگهر کرایه کند .چون این
شرکتها به نیروهای غیربومیشان میگویند بروید یک
خانهای را پسند کنید و هزینهاش با ما ،در نهایت هم
ک سال اجاره را شرکت جلوتر بدون
پول رهن و حتی ی 
چانه زدن میدهد .این میشود عامل یک معضل خیلی
بزرگ درسیرجان .ما خیلی بررسی کردیم ،متاسفانه قانون

دعوت به همکاری

به یک نفر منشی ساده جهت کار
در دفتر ساختمان نیازمندیم.
09135020121

منزل  12قصب نوساز  170متر زیربنا کلید نخورده تکمیل شهرک
صدف  2/500میلیارد
زمین  7/5قصب سه نبش  4طبقه پروانه ادامه کوچه دکتر ادیبپور
 1/700میلیارد
زمین  20قصب دونبش با چشمانداز عالی شهر پاریز  300میلیون
آپارتمان کرمان  145متر زیربنا  3خوابه  3سال ساخت بلوار کشاورز
نقدی یا معاوضه با سیرجان

مغازه  25متر روبررو پارک هادی
 900میلیون یا معاوضه با باغ یا نقدی
خانه باغچه  75قصب دارای  40متر ساختمان  30درخت  4ساله روچون
پاریز (  2ساعت آب در هفته)  500میلیون

 110متر تجاری زیرزمین دو نبش بر خیابان امیرکبیر
 900میلیون
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09923963619 - 09132799667
09217593889 - 42205360

آگهی رای هیات
در اجــرای قانــون الحــاق مــوادی بــه قانون ســاماندهی و حمایــت از تولید
و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای ایــن قانون
طبــق بنــد  2مــاده  1ایــن قانــون متقاضــی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی
ســیرجان مبنــی بــر صــدور ششــدانگ یــک بــاب زمیــن محصــور پــاک
 572فرعــی از  1914اصلــی واقــع در هماشــهر ســیرجان بخــش 38
کرمــان بــه مســاحت  409/08متــر مربــع کــه پــس از رســیدگی هیــات
حــل اختــاف موضــوع مــاده  7آییننامــه اجرایــی قانــون فوقالذکــر
رای اصالحــی  1400/02/18 -8158بــه صــدور ســند صــادر و
بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم میرســاند ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ
انتشــار و الصــاق ایــن آگهــی چنانچــه کســی به تقاضــای نامبــرده معترض
اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و
از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت  1مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه
مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد
ســیرجان ارایــه نماینــد .چنانچــه ظــرف مــدت  20روز از انتشــار آگهــی
اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض
گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد
ســند مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد 1297.م.الــف
تاریخ انتشار :دوشنبه 1400/08/17

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه
جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330

سلطانی(قدیم)

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری،
صنعتی و غیره

با مجوز رسمی و بیمه معتبر
آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
09136473880
42252330
09139473880
سلطانی (قدیم)

نظام صنفی مشکل دارد .چون میگوید تعیین اجارهبها
بین مستاجر و موجر یک چیز توافقی است و بین این
دو نفرباید حل و فصل شود و چون قدرت دست موجر
است ،راهکاری وجود ندارد و نمیتوان مالک را مجبورکرد
که با فالن قیمت اجاره بده .همسایه ما در اردیبهشت
امسال یک واحد آپارتما ن  90متری را حدود  700میلیون
تومان فروخت و رفت در رفسنجان شهر همجوار ما
یک خانه ویالیی  12قصبی درب به حیاط را  700میلیون
تومان خریده است .شرکتهای منطقهی گلگهرنه فقط
روی گرانی اجارهخانه ،بلکه روی قیمت میوه ،قیمت
بلیط هواپیما ...کامال تاثیرمستقیم دارند و یک بار دیگر
هم گفتم کال سیرجان شهر گرانی است .در کنار همهی
حسنهایی که توسعهیافتگی و صنعتی شدن دارد ،این
معضالت هم وجود دارد.
شرکتهای واقع در منطقهی گلگهر در قبال
فعالیتها و مشکالتی که برای سیرجان به وجود
میآورندمسئولیتهایاجتماعیهمدارند کهبهجزو
دو سه شرکت به نظرمیرسد بقیه کاری دراین زمینه
نمیکنند؟
به مراتب با شرکتها جلسه میگذاریم و تمام این
موضوعاتومشکالتو آسیبهای اجتماعیدراینجلسات
مطرح میشوند .الحق و االنصاف خود گلگهر و خیلی از
شرکتهای واقع درآن درباب مسئولیتهای اجتماعی تا االن
کارهای خوبی انجام دادهاند؛ چه درحوزه درمانی ،مثل کمک
چندین میلیاردی در دوره کرونا کردند یا کمک به ساخت و
تجهیزبخشها ،چه درحوزه فرهنگی اجتماعی؛ مثل برگزاری
نمایشگاه کتاب ،برگزاری جشنهای شبانه ،کمکهای ورزشی
که میشود و...اما معضالت یکی دوتا نیست.
مهاجرتها چقدر باعث ایجاد خردهفرهنگها
میشود؟
هرچقدر هم مهاجر داشته باشیم ،نمیتوانند که بر
جمعیت ساکن و بومی سیرجان غلبه کنند .حدود 30
درصد میتوانند باعث ایجاد خردهفرهنگها و تقابل
فرهنگی شوند البته وقتی عدهای از نقاط مختلف کشور
به تهران هم مهاجرت میکنند ،میبینیم درحاشیه تهران
ساکن شدند و کال حاشیه شهرهای بزرگ و صنعتی محل
سکونت مهاجران و تقابل فرهنگی است .اما اگرجمعیت
مهاجران به جمعیت بومی غالب شود میگوییم اثر
خردهفرهنگها خیلی زیاد بوده و مهاجرت اثرغالب داشته
است .درسیرجان نیزخرده فرهنگها را داریم اما هنوزبه
فرهنگ بومی و غنی ما غلبه نکرده است.
مهاجرتها چقدر باعث افزایش بزهکاریها
میشود؟
اولین چالشی که مهاجرت برای ما ایجاد میکند،
بزهکاری است .بزهکاری شامل دزدی و سرقت ،نزاع و
چاقوکشی ،خردهفروشی مواد ،شربخمر ،اعمال منافی
عفت ،تکدیگری و ...میشود .اگر مهاجرت بهصورت
کورباشد ،اولین معضلاش بزهکاری است .مردم بدانند
ما روی این آسیبها داریم کار میکنیم و اگر دغدغهی
ما نبود ،چنین اطالعاتی در دست نداشتیم .مرتب در
کارگروهها داریم بحث میکنیم ،درشورای فرهنگعمومی
زیاد بحث میکنیم که بتوانیم این چالشها و معضالت
را حل کنیم اما شهر واقعا گسترده است و چون یک
عقبافتادگی تاریخی ناشی ازاینکه شاید یک مقطعی کار
نشده باشد هم داریم .از طرفی سرعت توسعه از سرعت
فرهنگسازیبیشتربوده است.

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

ضایـعات و
آهـنآالت

نقــاشی
ساختمان

09223194846

09133456403
09132456684

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520
20
 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

آگهی رای هیات
در اجــرای قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولید
و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای ایــن قانــون
طبــق بنــد  2مــاده  1ایــن قانــون متقاضــی احمــد خواجویینــژاد فرزنــد
ســیفاهلل بــه شناســنامه  9و شــماره ملــی  3071504462مبنــی بــر
صــدور ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک  10183فرعــی از  5087اصلــی
واقــع در نجفشــهر ســیرجان بخــش  36کرمــان بــه مســاحت 356/88
متــر مربــع کــه پــس از رســیدگی هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده 7
آییننامــه اجرایــی قانــون فوقالذکــر رای 1400/03/01 -10044
بــه صــدور ســند صــادر و بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم میرســاند ظــرف
مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار و الصــاق ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه
تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت
اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریخ تســلیم ظرف مدت  1ماه دادخواســت
اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را
بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نماینــد .چنانچــه ظــرف مــدت 20
روز از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجع صالــح قضایی را
ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد.
 1298م.الــف تاریــخ انتشــار :دوشــنبه 1400/08/17

آگهی رای هیات
در اجــرای مــاده قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از
تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای ایــن
قانــون طبــق بنــد  2مــاده  1ایــن قانــون آقــای اســمعیل ســاالری فرزنــد
نعم ـتاهلل بــه شناســنامه  10857کــد ملــی  3070108660صــادره از
ســیرجان مبنــی بــر صــدور ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک  282فرعــی
از  4611اصلــی واقــع در نجفشــهر ســیرجان بخــش  36کرمــان بــه
مســاحت  254/67متــر مربــع کــه پــس از رســیدگی هیــات حــل اختــاف
موضــوع مــاده  7آییننامــه اجرایــی قانــون فوقالذکــر رای -10073
 1400/07/06بــه صــدور ســند صــادر و بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم
میرســاند ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار و الصــاق ایــن آگهــی
چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبا
بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت
 1مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و
گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نماینــد .چنانچــه
ظــرف مــدت  20روز از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع
صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر و
تســلیممیگــردد 1299.م.الــف تاریــخانتشــار:دوشــنبه1400/08/17

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

آگهی فقدان ســند مالکیت
خانــم معصومــه ســتوده بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  7ســیرجان مدعــی اســت کــه
ســند مالکیــت  12ســهم مشــاع از ششــدانگ پــاک 30
فرعــی از  1743اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه
نــام خانــم معصومــه ســتوده 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  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 بــه
نــام مالــک صــادر خواهــد شــد 1296 .م.الــف
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