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"خرید مجتمع های مسکونی در تهران، شیراز 
و مشهد تا سقف 100 میلیارد تومان" خبری بود 
شورای  علنی  ی  جلسه  از  گذشته  هفته ی  که 
شورای  اعضای  از  نفر   6 رای  با  کرد.  درز  شهر 
شهر سیرجان، مصوب شده که شهرداری بتواند 
تهران،  شهرهای  در  تومان  میلیارد   100 سقف  تا 
شیراز و مشهد مجتمع مسکونی خریداری کند. 
جلسه  این  در  شهرداری  نماینده  خبرها  بر  بنا 
پیرامون همین موضوع گفته: با توجه به سفرهای 
کاری و ماموریت های تعدادی از پرسنل شهرداری 
برای  باعث تحمیل هزینه هایی  در طول سال که 
مجتمع  خرید  پیشنهاد  می شود،  شهرداری 
است  شده  مطرح  شهر  سه  این  در  مسکونی 
در صحن  که  نامه شهرداری  متن  به  توجه  با  که 
قرائت شد جزئیات  علنی شورای شهر سیرجان 

پیشنهادی به شرح ذیل است:
در  واحدی   6 حداقل  مسکونی  مجتمع  خرید 
تا سقف ۵00 میلیارد ریال، خرید مجتمع  تهران 
مسکونی حداقل ۸ واحدی در مشهد و ۴ واحدی 
را  خود  دالیل  طرح  این  موافقان  که  شیراز  در 
بودجه ای  جاری  سال  در  کردند:  بیان  اینگونه 
محقق شده که با توجه به قراردادهایی که بسته 
شده ممکن است در پایان سال مبلغی در حساب 
شهرداری بماند و ما باید آن پول را صرف خرید 
نیافتد شاهد  اتفاق  این  اگر  که  کنیم  امالک  این 
انتقال بخشی از بودجه به سال آینده باشیم و از 
آنجا که با توجه به مدت زمان ۳ ماهه باقیمانده 
از سال نمی توان با این پول کار درآمدزایی کرد، 
پس عاقالنه است برای جلوگیری از انتقال آن به 

سال بعد این اقدام صورت گیرد.
مگر مهمانسراها شبی چند می گیرند؟

این موضوع که انگار از قبل با شوراییان هماهنگ 
شورا  در  را  مهمی  و  جدی  مخالفت  بود،  شده 
عنوان  به  که  کاظمی  نداشت، جز حجت  پی  در 
مخالف این طرح گفته بود: برای چه ۵۰ میلیارد 
مگر  بخریم؟  آپارتمان  تهران  در  و  بدهیم  تومان 
چند نفر از پرسنل شهرداری در سال به مأموریت 
بارز  نمونه  این  بنده  نظر  به  روند؟  می  تهران 

تضییع بیت المال است. 
با این پول می توان در همین شهر درآمد پایدار 
سفرهای  هزینه  آن  طریق  از  و  کرد  درست 
مأموریت ها را هم تأمین نمود. به گفته ی کاظمی 
این مبلغ حدود ۱۰ درصد کل بودجه امسال بوده 

که حق ۲۰۰ هزار نفر جمعیت این شهر است و 
این در حالی ست که شهر سیرجان پارکینگ الزم 
دارد، شهربازی می خواهد، پل عابر پیاده مجهز به 
پاسخ  در  ... وی همچنین  و  دارد  برقی الزم  پله 
باالیی خواهد  افزوده  ارزش  اینکه خرید ملک  به 
داشت، به صراحت اعالم کرده کار شهرداری خرید 
این  و فروش ملک نیست. حرف های کاظمی در 
باره قابل تامل است و شورا و شهرداری باید لحاظ 
از  این کار چیست؟ اگر هدف  از  کنند که هدف 
و  سفرها  وجود  دیگر،  در شهرهای  ملک  داشتن 
ماموریت ها کاری است، باید به این موضوع دقت 
شود که مگر در سال چند ماموریت داریم و مگر 
مهمانسراها شبی چند خرج روی دست شهرداری 
صد  باشد  نیاز  آن  جبران  برای  که  می اندازند 
میلیارد تومان پول روی دست شهرداری بگذاریم!
پیش پای خودتان برای ایجاد پارکینگ عمومی 

و گذر فرهنگی، تملک کنید
پول  ارزش  ملک، حفظ  از خرید  منظور  اگر  اما 
است، باز هم به این موضوع چند ایراد جدی وارد 
است . اول اینکه اخیرا دولت اصرار کرد، خواهش 
از  دست  اداره ها  و  نهادها  که  داد  دستور  کرد، 
خودرو  و  زمین  و  ملک  بازار  در  گری  واسطه 
عنوان  به  مردم  و  شود  ایجاد  ثباتی  تا  بردارند 
خریداران و فروشندگان واقعی این کاالها بتوانند 

نفسی تازه کنند. 
دوم اینکه اگر قرار بر تملک باشد، شهرداری در 
همین سیرجان خودمان ملک های زیادی را برای 
طرح  های مختلف بایستی تملک کند که نمی کند 
 و دست روی دست گذاشته و امروز و فردا می کند. 
یک نمونه اش خانه ی سنتی با ارزش معماری در 
نبش کوچه بادگیر چپقی است که وارثانش دنبال 
فروش آن هستند و هم سخن تازه تا حاال چند بار 
پیشنهاد خرید این ملک را به شهرداری داده است 
و هم مهمتر از همه اینکه این ملک در مجاورت 
منحصر به فردترین بادگیر جهان و نزدیک نماد 
سیرجان قرار گرفته است. نمادی که وقتی اسم 
سیرجان را در اینترنت جستجو کنید، نخستین و 
باالترین تصویر از شهر است  اما شرایط پیرامونش 

آبرومندانه نیست.
شهرداری برای ایجاد گذر فرهنگی و احیای بازار 
تملک  به  نیاز  امام)ره(  خیابان  اصالح  و  سنتی 

خیلی از خانه ها دارد.
برای ایجاد پارکینگ عمومی که نیاز این خیابان 
است باید بخشی از بافت فرسوده را تملک کند و 

نیز برای اجرای طرح گذر فرهنگی نیازمند تملک 
خانه ی سر نبش کوچه بادگیر چپقی است، برای 
گذر  در  ویژه اش  معماری  از  و  شود  حفظ  اینکه 
دادن  نشان  منظور  به  بشود  استفاده  فرهنگی 
شهر  قدیم  خانه های  معماری  هویت  از  بخشی 
خراب  خانه اش  سابقا  که  بادگیری  پیرامون  در 
و  تملک  از  بعد  شهرداری  خود  همچنین  شده. 

به  آن  از  می تواند  فاطمی نسب ها  خانه  ی  مرمت 
و  تجاری  استفاده  دستی  صنایع  فروشگاه  عنوان 
کسب درآمد کند، چون خانه هم مجاور بادگیر و 
محل رجوع گردشگران و هنردوستان است و هم 

درست روبروی بازار قرار دارد. 
محترم  شهرداری  و  شورا  که  است  درست 
اما  بوده  پول  ارزش  حفظ  فقط  دغدغه شان 

حفظ  برای  زیادی  بهتر  راه های  بفرمایید  باور 
به  دوستان  اگر  و  هست  بیت المال  پول  ارزش 
بار  یک  نیست  بد  دارند،  عالقه  هم  تهران گردی 
بازار و کاخ  تهران در مجاورت  خیابان ۱۵خرداد 

گلستان سری بزنند . 
همچین  یک  نیازمند  نیز  سیرجان  امام  خیابان 
آن  اجرای چنین فضایی هم  برای  است.  طرحی 

قدری باید تملک ملک اتفاق بیفتد که نیاز نباشد 
تملک کند.  برود شهرهای دیگر ملک  شهرداری 
چراغی که به خانه ی ما یعنی سیرجان رواست، به 
تهران و مشهد حرام است. باور بفرمایید. نیت  تان 
بگذارید  ولی  هستید  نیک  درست.  بوده،  خیر 
آیندگان شهر از شما بیشتر از این ها به نیکی یاد 

کنند.

تاملی در تصمیم شورا و شهرداری درباره خرید مهمانسرا در تهران و شیراز و مشهد؛

خرج که از کیسه سیرجان بَُود
      حسام الدین اسالملو
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بدینوسیله به اطالع  می رساند  در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در خصوص ششدانگ یک باب خانه 
پالک 9304 فرعی از 5087 اصلی واقع در نجف شهر سیرجان بخش 36 کرمان به 
مساحت 358 متر مربع مورد تقاضای ماهرخ جهن فرزند یداهلل، برابر رای هیات حل 
اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی  قانون فوق الذکر و به موجب بند ج ماده 7 
آئین نامه مزبور، رای مبنی بر صدور سند  صادر  گردیده و بدینوسیله به اطالع  عموم 
می رساند به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 
چنانچه شخصی به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی معترض است می بایست ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ انتشار یا الصاق این آگهی که برای یک نوبت منتشر یا الصاق 
می گردد اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان تسلیم و 
ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض، دادخواست اعتراض بر ثبت را به مرجع  صالح 
قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان ارائه 
نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی، اعتراض واصل نگردد و یا پس از 
گذشت مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
اسناد و امالک سیرجان ارائه شود، سند مالکیت به نام متقاضی صادر وتسلیم می گردد

شناسه آگهی: 1432174 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق 

بدینوسیله به اطالع  می رساند  در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در خصوص ششدانگ یک باب خانه 
پالک 10456 فرعی از 5087 اصلی واقع در نجف شهر سیرجان بخش 36 کرمان 
به مساحت 250 متر مربع مورد تقاضای اسداهلل مظفری مکی آبادی فرزند امان اهلل، 
برابر رای هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی  قانون فوق الذکر و 
به موجب بند ج ماده 7 آئین نامه مزبور، رای مبنی بر صدور سند  صادر  گردیده 
و بدینوسیله به اطالع  عموم می رساند به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون 
الحاق موادی به قانون ساماندهی چنانچه شخصی به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی 
معترض است می بایست ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار یا الصاق این آگهی که 
برای یک نوبت منتشر یا الصاق می گردد اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سیرجان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض، دادخواست 
اعتراض بر ثبت را به مرجع  صالح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار 
آگهی، اعتراض واصل نگردد و یا پس از گذشت مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، 
گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان ارائه شود، سند 

مالکیت به نام متقاضی صادر وتسلیم می گردد.
شناسه آگهی: 1432023 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق
 1401/09/24  – نامه 220611  وکالت  برابر  نژاد  اسماعیل  مصطفی  آقای 

دو  ارائه  با  پاریزی   طباطبائی  محمد  سید  آقای  از  سیرجان  خانه 45  دفتر 

اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که  از دفتر  استشهادیه  برگ 

سند مالکیت شش دانگ پالک  0فرعی از 5191  اصلی  واقع در بخش 36  

کرمان بنام آقای  سید محمد طباطبائی پاریزی  ثبت و سند مالکیت صادر و 

تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 

اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می 

شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 

ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

شناسه آگهی: 1431130 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای حبیب اله گلزاری برابر وکالت نامه از خانم ریحانه گلزاری  با ارائه 

دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است 

که سند مالکیت سه سهم و سه پنجم  سهم مشاع از 96 سهم  شش 

دانگ پالک  1778 فرعی از 2312  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان 

بنام  ریحانه گلزاری  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است 

که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 

120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر 

کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 

مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد

شناسه آگهی: 1432217 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حبیب اله گلزاری برابر وکالت نامه از خانم طاهره ایزدپناه  با ارائه 

دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است 

که سند مالکیت سه دانگ  مشاع از 96 سهم  شش دانگ پالک  1778 

فرعی از 2312  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام طاهره ایزد پناه  

ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود 

گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله 

یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 

انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر 

اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

شناسه آگهی: 1432220 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم فاطمه بیگلری پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 

شماره 149 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک  

4 فرعی از 2482  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم فاطمه 

بیگلری پور  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 

جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 

نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس 

مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 

اداره  این  انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به  از تاریخ  10 روز 

تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

شناسه آگهی: 1431128 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای حبیب اله گلزاری برابر وکالت نامه از خانم مرضیه گلزاری  با ارائه 

دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است 

که سند مالکیت سه سهم و سه پنجم  سهم مشاع از 96 سهم  شش 

دانگ پالک  1778 فرعی از 2312  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان 

بنام مرضیه گلزاری  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 

بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 

آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر 

کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 

مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد

شناسه آگهی: 1432215 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/07

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
جا

سیر
ی 

دار
هر

ه ش
ید

مزا
ید 

جد
ت

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/09/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایـده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبــه  تاریخ 1401/10/20

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/10/21 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی
 اجاره  یک باب رستوران در پایانه مسافربـری بعثـت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره  یک باب رستوران واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
5001091287000015  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مزایده محدود 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد 

)باقیمانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی واقع در تقاطع بلوار هجرت و خیابان وحید دارای کاربری 

مسکونی که فقط قابلیت الحاق به دو پالک 4145 فرعی از 5087 اصلی و پالک 20908 فرعی از 5087 

اصلی دارد ( را از طریق مزایده محدود  و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی setadiran.ir  بین دو پالک فوق به فروش برساند.شماره مزایده: 2001005674000005

تاریخ انتشار آگهی: 1401/09/30                                                                           تاریخ بازدید: 1401/10/01  الی  1401/10/18  
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/10/08 ساعت 12:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/10/19 ساعت 10
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/29 الی 1401/10/18 ساعت 14:00           تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/20 ساعت 12

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )ودیعه( 

ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند. 
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

قیمت پایه )ریال(مساحتمشخصات پالکردیف

101/3532/432/000/000  متر مربعباقی مانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی1

  عکس ها: سید محسن فروزنده                                      تملک خانه  ی تاریخی ارزشمند مجاور بادگیر چپقی برای استفاده در طرح گذر فرهنگی، پیشنهاد سخن تازه و دلسوزان شهر به شهرداری سیرجان

     کاراهایی که شهرداری تهران پیرامون خیابان مجاور بافت بازار قدیم شهر انجام داده است


