
 مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام جدید 
وام ضروری ۱۲ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق  )سه شنبه ششم 

اردیبهشت ماه( ۱۴۰۱ خبر داد. 
محمود مرتضایی فرد: عنوان کرد از بزنشستگان کشوری می توانند  تا پایان اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۱. فقط از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری به 

نشانی sabasrm.ir نسبت به ثبت نام این وام اقدام کنند..

آغاز ثبت نام 
جدید وام ضروری 

بازنشستگان کشوری 
4

شماره 691
7 اردیبهشت1401 شهر

گذشته  روز  سیرجان  شهردار  کار  دفتر 
معترضانی  بود.  معترض  از  مملو  )سه شنبه( 
و  شدند  جمع  شهرداری  جلوی  ابتدا  که 
معترضان  یافتند.  راه  شهردار  اتاق  به  سپس 
ملک زاده اند  اراضی  زمین های  خریداران  همان 
روبرو  مشکل  با  پروانه  گرفتن  برای  هنوز  که 

هستند. 
بود  فصل  همین  در  پیش  سال  یک  درست 
در  ملک زاده  اراضی  مالکان  از  تعدادی  که 
شورای شهر جمع شده بودند و نسبت به رفتار 

تبعیض آمیز شهرداری اعتراض داشتند. 
اعتراض به اینکه پس از حل مشکالت حقوقی 
نفع  به  دادگاه حکم  اینکه  با  این زمین ها گویا 
این حال شهرداری  با  خرده مالکان جدید داده 
و  داده  و ساز  پروانه ساخت  آن ها  از  بعضی  به 
نمی دهد!  که  می گوید  و  نداده  دیگر  برخی  به 
برای مالکان معترض  نیز  بام دو هوا  این  دلیل 
به  مشخصی  جواب  هم  کسی  و  نبود  مشخص 

آن ها نمی داد.
بود  داده  قول هایی  سابق  شورای  اینکه  با 
حاال  و  نکند  وفا  یکی  خوبان  وعده  هزار  اما 
خریداران  مشکل  هنوز  سال  یک  گذشت  با 

زمین های ملک زاده به قوت خودش باقی ست.
ملک زاده  اراضی  کشیده ی  درازا  به  حکایت 
دهه  یک  از  بیشتر  که  است  قرار  این  از 
از  هکتار  نیم  و   37 ملک زاده  احمدعلی  پیش 
زمین هایش را به ۱3۰ نفر فروخت. چندی بعد 
دولت هستند  نام  به  اراضی  این  که  اعالم شد 
آن ها  روی  مالکیت  ادعای  شهرسازی  و  راه  و 
و  راه  اداره  از  ملک زاده  ادعا  این  پی  در  دارد. 
این  پای  آن پس  از  و  کرد  شهرسازی شکایت 
شدن  خانه دار  امید  به  که  کسانی  و  پرونده 
کشیده  قضایی  مراجع  به  بودند  خریده  زمینی 

شد. نهایتا از آنجایی که این پرونده در دادگاه 
اعتراض  نرسید و در پی  نتیجه ای  به  سیرجان 
عالی  دیوان  شعب  از  یکی  به  پرونده  مالکان، 
کشور فرستاده شد و پس از سال ها شکایت و 

شکایت کشی رای نهایی صادر شد. 
رای  صدور  و  دادنامه  این  از  بخش هایی  در 
نهایی آمده است: »نظر به دادخواهی احمدعلی 
قضات  نظریه  در  که  گونه  همان  ملک زاده، 
و  قضایی  معاونت   ۴ شماره  کمیسیون  محترم 
دادرسی(  اعاده  پذیرش  )مبنای  قضاییه  قوه 
آمده است، از مجموع مدارک و مستندات ارایه 
سازمان  دولتی،  ارگان های  با  مکاتبه  و  شده 
اصالحات  اداره  و  طبیعی  منابع  شهری،  زمین 
تردیدی در  قضاییه  قوه  آرای  از  بعضا  و  ارضی 
در  و  مدت  طوالنی  تصرفات  و  بودن  ذی حق 
نتیجه مالکیت خواهان ها به اراضی مورد بحث 
در  معترضان  رای  بودن  مخدوش  و  نمی  باشد 
نقض رای دادگاه بدوی خواهان های اولیه محرز 

است.
ناحیه  از  دادرسی  اعاده  تجویز  به  توجه  با   
 ۴77 ماده  به  مستندا  و  قضاییه  قوه  ریاست 
دادنامه   ۱39۲ مصوبه  کیفری  دادرسی  قانون 
با  مطابق  نتیجتا  و  دادرسی  تقاضای  مورد 
از  صحیح  استنباط  و  قانونی  و  شرعی  موازین 
دالیل و مدارک ارایه شده، رای صادره تایید و 

ابرام  می گردد.«
پاس  کاری منظم!

مالکیت  که  حکم  همین  اساس  بر  حال 
تایید  و  اثبات  اراضی  بر  ملک زاده  احمدعلی 
صدور  درخواست  معترضان  است،  گردیده 
به  نیازی  معتقدند  و  دارند  را  ساخت  پروانه 
اجرایی شدن حکم و ابطال سند مالکیت دولت 

بر این اراضی وجود ندارد.
پیش  سال  از  شهرداری  حقوقی  واحد  اما   
به تداوم  با توجه  تاکنون نظر مخالف داشته و 

مشکل مالکان به نظر می رسد هنوز نظر مخالف 
نظر شده  اختالف  باعث  موضوع  و همین  دارد 

است. با اینکه شورا و شهرداری در 
طول این یک سال شاهد تغییرات 
و آمد و رفت مسووالن زیادی بوده 
زمان  گذشتن  وجود  با  اما  است 
زیادی از حکم دیوان عدالت اداری 
زمین های  کنونی  مالکان  نفع  به 
زیر  شهرداری  هنوز  اما  ملک زاده 
مالکان  این  برای  پروانه  بار صدور 
امید به خانه دار  نرفته تا همچنان 
شدن برای آن دسته از این مالکان 

که قصد داللی نداشته اند یک رویا بماند.
سابق  شهرداری  گویا  معترضان  گفته ی  به 

مشخص  و  کرده  صادر  هم  پروانه   5۰ نزدیک 
نیست چرا برای بقیه صادر نمی کند؟

از معترضان که در دفتر  یکی 
پیدا  حضور  فعلی  شهردار  کار 
می گوید:  سخن تازه  به  کرده 
به  قضایی  مرجع  »عالی ترین 
و  کرده  رسیدگی  موضوع  این 
و  اعتراض  برای  باالتری  مرجع 
این  ندارد.  وجود  حکم  تغییر 
رای قطعی و تغییر ناپذیر است. 
حاال چرا شهرداری نباید به این 
حکم دیوان عالی کشور استناد 

و صدور پروانه را بالمانع اعالم کند؟«
صدور  برای  شهرداری  شرط  این  بر  سابق 
بود که  این  اراضی  این  برای  پروانه ساختمانی 
سند مالکیت دولت بر این اراضی باطل شود اما 
مالکان این شرط را نوعی سنگ اندازی  می دانند 
مجوزی  منزله  به  فقط  پروانه  صدور  که  چرا 
نمی  خواهیم  است: »ما که  و ساز  برای ساخت 

االن سند مالکیت بگیریم. 
از  و  بسازیم  را  مان  خانه  فقط  می خواهیم 
اجاره نشینی خالص شویم و تا ۱۰ سال آینده 

هم دنبال گرفتن سند نیستیم.« 
سیرجان  اسناد  ثبت  اداره  که  درحالی  انگار 
به ساخت و ساز  را مشروط  مالکیت  صدور سند 
در اراضی می داند و کار مالکان را به شهرداری 
این  دوباره  نیز  شهرداری  می دهد،  حواله 
و  می دهد  پاس  ثبت  اداره  به  را  معترضان 
این  بودن  دولتی  سند  اول  باید  می گوید 

زمین ها در اداره ثبت  ابطال شود!
انبوه ساز! مافیای 

معترضان رویاروی میز کار شهردار ایستاده اند 
قرار  را خطاب  کریمی پور  برخی شان شخص  و 
دنبال  زمین ها  این  در  شهرداری  که  داده اند 
اینکه  با  می کند  چرخ  الی  چوب  که  چیست 
سرانه ی کوچه و خیابان و فضای سبزش را در 

این اراضی گرفته است؟! 
برخی زمزمه ها بین معترضان از موش دواندن 
برخی انبوه سازان در این قضیه حکایت دارد و...

شهردار اما به معترضان قول پیگیری می دهد 
تهران  به  فردا  همین  که  می گوید  سفری  از  و 
می کند فقط به منظور پیگیری حل این مشکل!

گرچه به نظر نمی رسد معترضان حرف شهردار 
را باور کرده باشند. یکی از معترضان می گوید: 
شورا و شهردار سابق هم از همین جور قول ها 
می داد که ظرف یک هفته کار ما را درست کند 

اما دیدیم که سالی گذشت و فرجی نشد.

اعتراض دوباره مالکان زمین های ملک زاده و یک مشکِل کش آمده؛  

قصهحسینُکردواراضِیملکزاده

  واحـد حقوقـی شـهرداری از سـال پیـش تاکنـون نظـر مخالـف داشـته و با 
توجـه به تداوم مشـکل مالـکان به نظر می رسـد هنوز نظـر مخالـف دارد و همین 
موضـوع باعـث اختـاف نظر شـده اسـت. بـا اینکـه شـورا و شـهرداری در طول 
این یک سـال شـاهد تغییـرات و آمـد و رفت مسـووالن زیـادی بوده اسـت اما با 
وجـود گذشـتن زمان زیـادی از حکم دیـوان عدالـت اداری به نفع مالـکان کنونی 
زمین هـای ملـک زاده اما هنوز شـهرداری زیـر بار صـدور پروانه برای ایـن مالکان 
نرفتـه تـا همچنان امید بـه خانه دار شـدن برای آن دسـته از این مالـکان که قصد 

داللـی نداشـته اند یک رویـا بماند.

     حسام الدین اسالملو

خبــر
امتحاناتنهاییدانشآموزانازیکمخردادآغازمیشود

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: یکم خرداد ۱۴۰۱، زمان آغاز امتحانات نهایی دانش آموزان است.
 محسن زارعی، در خصوص زمان برگزاری امتحانات نهایی سال جاری گفت: یکم خرداد ماه آغاز امتحانات نهایی 
دانش آموزان امتحانات نهایی امسال در چهار شاخه نظری خواهد بود که از یکم لغایت بیست و هشتم خرداد به 

صورت حضوری در سراسر کشور برگزار می شود.
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مجتمع صنایع الستیک سیرجان در نظر دارد؛ مقـدار120تُنمفتول5ونیمومقـدار
50تُنفنر3درجه2را از طریق مزایده به فروش برساند.

لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند  جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به 

آدرس: سیرجان- بلوار شهید عباسپور، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان اشتغال، 

مجتمع صنایع الستیک سیرجان مراجعه نموده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن های : 09177977175و42300022  )034(تماس حاصل نمایند.

مجتمع صنایع الستیک سیرجان

 

جناب آاقی 

سهراب  بهاء الدینی

ضایعه درگذشت مرحوم احسان بهاء الدینی
 چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند،ولی 

در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. 

نموده،  عرض  تسلیت  محترمتان  خانواده  و  شما  به  را  مصیبت  این 

از درگاه خداوند متعال  برای ایشان رحمت و مغفرت و برای شما و 

سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم

دمرییت بازار مبل امام علی )ع( سیرجان

فرماندار ویژه شهرستان سیرجان

به سالمتی تمام کسانی که شبانه روز خود را 

وقف کردند تا همگان شبانه روزی امن داشته باشند

جناب رسوان امیر شهریاری پور
انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان

 رییسپلیساطالعاتوامنیتعمومیفرماندهیانتظامیشهرستانسیرجان
 که بیانگر تعهد و کارامدی و لیاقت و شایستگی برجسته آن برادر گرامی در صحنه 
های خدمت صادقانه در جهت امنیت به نظام مقدس و وطن اسالمی است را تبریک 
داریم  مسئلت  منان  خداوند  درگاه  از  را  شما  و سربلندی  موفقیت  و  نموده   عرض 

)تالش های کوچک و بزرگ شایستـه ستایش است (

دمرییت بازار مبل امام علی )ع( سیرجان


