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گزارش پاسارگاد ازاعتراضات برخی ازغرفهداران میدان میوه و ترهبار

ایران جزو  ۲۰کشور اول دنیا
در تولید زبالههایپالستیکی

مصائب میدان جدید ترهبار

 گروه خبر
مامور پلیس اماکن میگوید
طبق دستور دادستان آمده تا
به افرادی که سد معبر کردهاند،
اخطار بدهند .زنداقطاعی وقتی
به هر غرفهداری که میوههایش
را خارج از غرفه گذاشته
میرسد ،دوربین گوشیاش
را رو به او میگیرد و دستور
دادستان را تکرار کرده و تاکید
میکند که فیلمت را برای
دادستان گرفتم تا بداند که
اخطار ابالغ شده است.
برخی از غرفهداران به این
تصمیم معترض هستند و
معتقدند رییس جدید اتحادیه
با دادن اطالعات غلط،
دادستان را مجاب کرده است.
پلیس اماکن اما تاکید دارد
تنها دلیل دستور دادستان،
جلوگیری از ایجاد سدمعبر در
میدان و تضییع حقوق سایرین
است.
رییس جدید اتحادیه و
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
تعدادی از غرفهداران موافق
نیز همراه پلیس اماکن هستند .هربار در بین سخنانش به پاسارگاد میگوید:
جمعیت همراه پراکنده میشود ،رییس غرفهداران مجبور هستند از فضای
اتحادیه نهیب میزند که کجا میروید؟ روبهروی غرفههاشان نیز استفاده کنند
برگردید تا بدانند شما هم از سدمعبر زیرا مساحت غرفهها استاندارد نیست.
قنبری میگوید در هر غرفه تنها سه
شاکی هستید.
اکثر افراد از دستور پلیس تمکین خودروسنگین حامل میوه میتوانند
میکنند اما برخی نیز معترض هستند .توقف کنند .درحالیکه مثال یک
معترضان میگویند که رییس اتحادیه میداندار  ۶بار خودرو دارد .اگر میداندار
با ایشان دشمن است و به همین مجبور باشد که تنها  ۳کامیون بار بیاورد،
دلیل با وجود داشتن سابقه طوالنی در در نتیجه میوه کمتری وارد شهرستان
میدانداری ،یا صاحب غرفه نشدهاند و میشود که پیامد آن ،کمبود میوه و
یا غرفهای پرت نصیبشان شده .یکی گرانی قریبالوقوع آن خواهد بود.
قنبری معتقد است رییس جدید
از ایشان زمینی خالی با ورودی باریک
را که به درد غرفه نمیخورد به ما نشان اتحادیه کامال هدفدار تحت عنوان
میدهد و میگوید اینجا را به اسم سدمعبر از دادستان درخواست ورود
غرفه میخواهند به من بدهند .زمینی کرده و هدف وی ،سوءاستفاده از
سرشار از زباله که به دلیل نبود سرویس بازار فروش میوه است و در این میان
بهداشتی عمومی ،تبدیل به مکانی برای دادستان نیز بدون آنکه نیت واقعی
قضای حاجت برخی خریداران میوه شده رییس اتحادیه را بداند ،دستور به برخورد
داده است.
است.
کاهش بار میوه با هدف گرانکردن
 هدف رییس جدید اتحادیه،
سوءاستفاده از بازار فروش میوه میوه اتهام بسیار سنگینی است اما
نجمی؛ رییس جدید اتحادیه پیش از این
است
در میان اعتراضهای این عده ،یک نیز به اصرار ما برای انجام مصاحبه دست
جمله بیشتر از همه توجه را جلب رد زده است .بنابراین تنها راه ،مراجعه به
میکند .جملهای که گوینده آن مرتضی دادستان است.
 برای ما قانون مالک است
قنبری؛ رییس سابق اتحادیه است .او

اعتراضی نیز وجود دارد ،باید از طریق
مراجع قانونی و مرتبط موضوع پیگیری
شود .دادستان در ادامه میگوید :برخی
از معترضان میخواهند خالف نقشههای
مورد تایید نظام مهندسی که میدان بر آن
مبنا ساخته شده ،در معابر مستقر شوند و
فعالیت صنفی داشته باشند که طبیعتا این
موضوع به هیچوجه پذیرفته شده نیست.
زیرا حضور در معبر ،سد معبر ایجاد کرده
که میتواند مخاطراتی برای مراجعان داشته
باشد و حوادثی را رقم بزند.
او میگوید که مالک دادستانی،
نقشهها و مجوزهایی است که از طرف
مراجع رسمی صادر شده است .طبیعتا
دوستان ما در پلیس اماکن با درخواست
اتحادیه ،اجازه نمیدهند افراد خالف
ضوابط در میدان فعالیت کنند .دستور
صادره نیز در همین راستا و برای جلوگیری
از ایجاد مزاحمت ،تصادف یا حادثه و یا
بروز مشکل در عبور و مرور بود.
نیکورز در مورد ایرادات مطرح
شده از سوی معترضان نسبت به نقشه
میدان ،میگوید :ممکن است اشکاالت
مهندسی وجود داشته باشد اما ما
مرجع تایید و اجرا نیستیم .این نقشه
توسط نظام مهندسی تایید و بر همین
مبنا شهرداری پروانه صادر کرده است.

به طور کلی میتوان گفت دادستان
سیرجان نظر معترضان یا به عبارت
ض ایشان را قبول
خودش ،روش اعترا 
ندارد ،هرچند تاکید دارد منکر وجود
مشکل نیز نیست .قاضی محسن
نیکورز در پاسخ به پاسارگاد پیرامون
صدور دستور یاد شده ،با اشاره به
کشوقوسهای فراوان تغییر مکان
میدان میگوید :موضوع انتقال
میدان تبدیل به گره کور شده بود اما
بحمداهلل با جلسات و پیگیریهای
فراوان فرمانداران سابق ،رؤسای اتحادیه
و اداره صمت و برخی اعضای شورای
تامین ،ظرف  ۱۱ماه از تغییر و تحول
در اتحادیه ،میدان احداث شد .در این
میان برخی میدانداران به نحوه تقسیم
غرفهها معترض هستند .آنها میگویند
غرفههایی که در ورودی و نقاط خوب
میدان است ،نصیب دیگران شده و
غرفههای دور از دسترس یا به قول
خودشان غرفههایی که در نقاط کور
هستند ،نصیب ایشان.
نیکورز تاکید میکند :مسئله
اینجاست که این موضوع به تصمیمات
داخل اتحادیه مربوط است و دادستانی،
فرمانداری یا مراجع مشابه اختیار تقسیم
غرفه و جانمایی را ندارند .بنابراین اگر

اگر نواقصی وجود دارد باید
از طریق فنی پیگیری شود اما
آنچه فعال مورد حمایت ما
است ،نقشه تایید شده و دارای
پروانه است.
معترض
میدانداران
معتقدند تصمیم دادستانی
ناخواسته موجب کاهش
ورودی میوه به شهرستان و
افزایش قیمتها میشود و
عدهای اجرای این نقشه را
تعقیب میکنند اما نیکورز
میگوید :هیج کمبودی
وجود ندارد .اگر هر فردی
به حق خودش قانع باشد
طبیعتا این اتفاق نمیافتد.
ما قاعدهای داریم که هیچ
شخصی نمیتواند حق خودش
را موجب اضرار به غیر قرار
دهد .اگر قرار باشد هر
غرفهداری بیاید و فضای متعلق
به عموم را به خود اختصاص
دهد که طبیعتا موجب ایجاد
نارضایتی ،حادثه و در مجموع
تضییع حق دیگران میشود.
احتمال هم دارد که نواقصی در نوع
طراحی غرفهها وجود داشته باشد؛ کما
اینکه بخش عمدهای از میدان مورد
استفاده نیست اما میدانداران میتوانند
با تعامل و همفکری مشکالت را رفع
کنند .در حقیقت درخواست من از
بزرگواران فعال در میدان این است که
مطالبات و یا پیگیری رفع مشکالت را از
طریق اتحادیه و اتاق اصناف با مدارا و
گفتوگو حل کنند.
دادستان در پاسخ اگر هدف دادستانی
صرفا اجرای قانون و جلوگیری از سد معبر
بود ،چرا همین اخطار به خودروهای
شخصی داخل میدان که سدمعبر ایجاد
کردهاند ،داده نشده ،گفت :این موضوع
باید مدیریت شود .البته امکان برخورد
با موارد ثابت سدمعبر راحتتر است تا
خودروی شخصی که فقط دقایقی توقف
میکند .با این وجود اتحادیه در این
مورد هم باید ورود کرده و به وضعیت
انتظام و انسجام ببخشد .منتها آنچیزی
که اتحادیه درخواست کرده بود ،برخورد
با سدمعبر توسط میوهفروشان بود .اگر
در مورد بینظمی خودروهای شخصی و
غیرشخصی ،گزارشی به دست ما برسد
یا شهروندان درخواست کنند ،ما قطعا
ورود پیدا خواهیم کرد.

به استقبال روز جهانی بدون پالستیک

خونهدارو بچهدارزنبیل رو وردارو بیار
 پاسارگاد
زنبیل قرمز پالستیکی مادرها و
مادربزرگها را هنوز همه به یاد داریم؛
نانوایی میخواستی بروی ،سبد قرمز را
برمیداشتی ،دربقالی و میوهفروشی و ...نیز.
ماست یا شیر اگرقراربود بخری یک دبه هم
همراه سبد میکردی.
خاطره یا نوستالوژی که حاال هم میتواند
دوباره رقم بخورد و هزینهی چندانی ندارد.
سبد و زنبیل هم که همه جا گیر میآید،
چوبی یا پارچهایاش که باشد بهتر هم
هست .زنبیلی که اگرفرهنگ استفاده از آن
دوباره جا بیفتد ،یکتنه مصرف نایلونهای
پالستیکی را به شدت کاهش میدهد.
بیستویکم تیرماه روز جهانی بدون
پالستیک است .روزی برای آگاهیبخشی
دربارهی حفظ محیط زیست .محیط زیستی
که جدای از قربانی شدنش در تغییرات
اقلیمی ناشی از دستکاریهای انسان در
ِ
طبیعت و غیرقابل تحمل کردن زیستگاهها،
رفتهرفته چهرهی زشتی هم به خود میگیرد.
طرف جادهها نقش
آن قدر پالستیک در دو ِ
بسته که گمان میکنی طبیعت یک لباس
را هراه سیاه و سفید پوشیده است.
فرنوش حمیدپور مدرس جامعهشناسی
به مناسبت روز جهانی بدون پالستیک
دربارهی این که سهم زنان خانهدار در مصرف
بیرویه پالستیک چقدر است.

 زنان خانهدار چقدر در مصرف
بیرویهی پالستیک یا کاهش آن نقش
دارند؟
در این زمینه کار تکبعدی فرهنگی
روی زنان خالی از اثربخشی نیست اما بهتر
است تنها روی این بخش از جامعه متمرکز
نباشیم که سهم باقی جامعه پنهان شود.
صنایع ،انجمنها ،رسانهها ،مصرفکنندگان
دیگر .اگر چندبعدی کار بشود تاثیر بیشتری
دارد .مثل نهادینه شدن فرهنگ استفاده از
کمربند که برای آن روی همهی گروههای و

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای علــی شــیرزاد احــد از ورثــه و وکیــل ورثــه مرحــوم
باباجــان شــیرزاد بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  194ســیرجان مدعــی اســت کــه
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  208فرعــی از 4572
اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام مرحــوم باباجــان
شــیرزاد 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

اقشارجامعه کارفرهنگی شد تا بستن آن به
عنوان یک ضرورت جا افتاد.
 اما زنان میتوانند چوب الی این
چرخه بگذارند .اینکه همراه داشتن سبد
را برای خرید خانه الزامی کنند .از آن به
بعد قانون عرضه و تقاضا خود به خود کار
میکند .با پایین آمدن تقاضا ،عرضه هم
کم میشود و درنهایت پالستیک کمتری
در طبیعت رها میشود .در این چرخه
زنها نقش کلیدی دارند .از چه طریقی
میشود روی زنان خانهدار اثر گذاشت

که این عادت کنار گذاشته بشود؟
ابتدا باید مصرف خانوارها را زیر ذرهبین
قرار بگیرد؛ چرا مصرف میکنند؟کجاها
بیشتر مصرف میکنند؟ صحبت که از
مصرف میکنیم طیف بزرگی را زیر ذرهبین
میبریم .وقتی فقط یک طیف را هدف قرار
میدهیم ناخواسته این مقاومت را در آنها
ایجاد میکنیم که چرا فقط ما .این طورقشر
مورد هدف حتا پیشنهادهایی مثل جایگزینی
سبد و کیسه پارچهای را جدی نمیگیرد.
مصرف هر کاالیی المانهای فرهنگی

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 1120 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/04/21 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرســتان ســیرجان

خاص خودش را دارد .آدمها با مصرفشان
ابراز وجود میکنند .ریشههای مصرف کجا
هستند؟ در جامعهشناسی جوامع امروز
باید بگوییم شده «من مصرف میکنم ،پس
هستم ».مصرف توانسته با هویت افراد یکی
بشود.
 نقش آگاهیبخشی در این زمینه
چقدرمهم است که جدی گرفته نشده؟
به سهم همهی اقشار باید توجه داشت.
تا امروز فقط با فعالیتهای گروههای
محیط زیستی یک حساسیت ایجاد شده
که بله این پالستیکها تجزیه نمیشوند و
توی طبیعت میمانند و به دامان خودمان
برمیگردند .اما این فقط در سطح یک
حساسیت عمومی باقی مانده و جریان
نشده .جریانسازی وقتی اتفاق میافتد که
باقی گروهها نیز نقش خودشان را به عهده
بگیرند؛ رسانهها ،صنایع و قانونگذار.
سیاستگذاری کالن کشوری در تصویب و
اجرای قانون برای کنترل مصرف غیرضروری.
نقش رسانهها که باید بسیج اجتماعی ایجاد
کنند .بدون سیاستگذاری کالن این جریان
ازسطح خرد به سطح باال نمیرسد .استفاده
از همهی ظرفیتها الزم است .مثال نقش
صنایع باید رصد بشود .چقدر توانستهاند
فرهنگ نه به پالستیک رو جا بیندازند و
یا در تولید از یک جایگزین برای پالستیک
استفاده کنند.

 پاسارگاد
بر اساس آمارهای جهانی ایران جزو ۲۰
کشور اول دنیا در تولید زبالههایپالستیکی
است و ساالنه حدود  ۴میلیون تن زباله
پالستیکی تولید میکند و به گفته معاون
آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان
حفاظت محیط زیست از زبالههای تولید
شده در کشور نیم میلیون تن به کیسه
پالستیکی اختصاص دارد یعنی هر ایرانی
روزانه بهطور متوسط سه کیسه پالستیکی
مصرف میکند که  ۹۶درصد آن مستقیم
وارد سطلهای زباله میشود.
به گزارش ایسنا ،براساس آمار
« »World Population Reviewدر
سال  ۲۰۲۱ایران در رتبه  ۱۷تولید زبالههای
پالستیکی قراردارد.
بر اساس این گزارش تقریبا ۵۰۰
میلیارد کیسه پالستیکی در مقیاس جهانی
استفاده میشود و آلودگی پالستیکی یک
فاجعه جهانی است که حاصل دست بشر
است .پالستیکها موادی هستند که تجزیه
آن بیش از  ۴۵۰سال تخمینزده شده
است و طی این مدت تنها براثر عوامل
طبیعی به ذرات ریز و کوچک موسوم به
میکروپالستیکها تبدیل میشوند .این
مواد اکنون حتی در مرتفعترین نقطه جهان
یعنی قله اورست نیز یافت شده است .از
این رو ( ۱۱جوالی) مصادف با  ۲۱تیر ماه به
دلیل جلب توجه مردم جهان به آسیبهای
زیستمحیطی مصرف پالستیک روز جهانی
«بدون پالستیک» نامگذاری شده است
انواع پالستیکها از جمله کیسههای
پالستیکی به دلیل ترکیباتشان تجزیه ناپذیرند
و صدها سال بدون آنکه تجزیه شوند در
ی میمانند و مواد شیمیایی آن
محیط باق 
بهتدریج به خاک و آب راه پیدا میکنند و
عالوه بر آلوده کردن آن ،حیوانات را قربانی
میکنند و در نهایت وارد زنجیره غذایی
انسان میشوند .میکروپالستیکها (اشیای
پالستیکی با قطر کمتر از  ۵میلیمتر) پدیده
زندگی مدرنیته امروزهستند که متوسط عمر
مفید هر کیسه پالستیکی در ایران تنها ۱۲
دقیقه است این در حالیست که طی دو
سال گذشته با شیوع بیماری کووید ۱۹ -
درجهان استفاده ازلوازم بهداشتیپالستیکی
از جمله دستکش همچنین ظروف یکبار
مصرف بیش ازپیش افزایش یافته است.
میکروپالستیکها به تمامی نقاط
جهان -در برف های نزدیک قله کوه اورست،
بلندترین کوه جهان کشف تا عمیق ترین
نقطه زمین موسوم به خندق "ماریانا" ،به
مناطق خشکی ،هوا و ذخایر غذایی راه پیدا
کرد ه و حتی بخشی از بارش باران شدهاند و
محققان به وجود این ذرات ریز و خرد در
بافتها و اعضای بدن انسان و حتی وجود
آنها در جفت جنینهای متولد نشده نیز پی
بردهاند .در مطالعهای که در سال  ۲۰۱۸انجام
گرفته بود مشخص شد میکروپالستیکها از

روده انسان عبور میکنند و این ذرات بسیار
ریز میتوانند به ریهها نفوذ کنند و عاملی
برای ابتالی انسان به انواع بیماریها از جمله
سرطان باشند.
همچنین بررسی صدها مطالعه
نشان میدهد کیسههای پالستیکی و
بستهبندیهای انعطاف پذیر ،کشنده ترین
مواد پالستیکی موجود در اقیانوسها
هستند که باعث از بین رفتن موجودات
دریایی از جمله نهنگها ،دلفینها ،الک
پشتها و پرندگان دریایی در سراسر کره
زمین میشوند .تورهای ماهیگیری دورریخته
شده و دستکشهای پزشکی و پالستیکی
در مقایسه با سایر زبالههایی که روانه
اقیانوسها شدهاند و حیوانات به اشتباه
آنها را میبلعند ،بسیار کشندهاند.
به گفته محققان ،بلع مواد پالستیکی
بزرگترین عامل تلف شدن موجودات دریایی
و  ۸۰گونه جانوری مختلف در دنیا است
که بنابر اعالم کارشناسان تلف شدن بر اثر
بلعیدن هر یک از این مواد پالستیکی با
سرعت اتفاق نمیافتد و احتماال بدون درد
نیست .این یک روش بسیار وحشتناک
مردن است.
بررسی کارشناسان در سال  ۲۰۱۶نشان
داد که نزدیک به  ۱۱میلیون تن پالستیک
در اقیانوس ها رها میشوند و سال گذشته
نیز نتایج یک تحقیق نشان داد حجم
پالستیکهای وارد شده به اقیانوسها تا
سال  ۲۰۴۰میالدی سه برابر افزایش پیدا
میکند و تا سال  ۲۰۵۰از تعداد ماهیها
فراترمیرود.
ب ه منظور کاهش پراکنش
میکروپالستیکها الزم است مصرف
پالستیک را در سطح جهان کاهش دهیم
و به سمت استفاده از محصوالت جایگزین
که دوستدار محیط زیست هستند گرایش
پیدا کنیم .به همراه داشتن یک ساک
خرید پارچهای ،استفاده از بطری آب چند
بار مصرف ،اجتناب از قاشق و چنگالهای
یک بار مصرف از جمله راهکارهای کاهش
مصرف و تولید زبالههایپالستیکی هستند.
سال گذشته پیام جوهرچی  -معاون
دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت
محیط زیست -از تدوین الیحهای  ۱۲بندی
برای کاهش مصرف کیسههای پالستیکی در
کشورخبرداد .موارد پیشنهادی در این الیحه
شامل ممنوعیت تولید کیسههای پالستیکی
نازک و فرصت چندساله به صنایع برای تولید
کیسههای زیست تخریبپذیربود .این الیحه
در مرداد ماه اصالح و قرار شد به کمیسیون
امور زیربنایی هیئت دولت ارسال شود.
حسین عبیری گلپایگانی -فعال محیط
زیست -نیز اظهار کرده بود که بهمنظور
کاهش مصرف کیسههای پالستیکی الزم
است سیاستهای بازدارندهای مانند افزایش
قیمت کیسههای پالستیکی اعمال و این
اقالم تا حدی از دسترس عموم خارج شود.

جوابیه

ایشان هیچگونه حقی برای اظهارنظر ندارد
 پاسارگاد
پس از چاپ مطلب هفته گذشته
پاسارگاد با عنوان« آه شکار زندگیام را
گرفت» اداره محیطزیست سیرجان به آن
واکنش نشان داد و مدعی بود اظهارات
آقای مجتبی نخعی درست نمیباشد .این
اداره با ارسال متن جوابیهای از همکاران
محیطزیستشان دفاع کرد .متن این
جوابیه به شرح زیر است:
با سالم و احترام
در خصوص گفتوگوی منتشر
شده با مجتبی نخعی مورخ ۱۴/۰۴/۹۸
تحت عنوان «آه شکار زندگیام را گرفت»
خواهشمند است موارد مطروحه زیر را
منعکس نمایید:
 با نشستن در خانه و گمانهزنینمیتوان مدعی شد که در فالن منطقه
وضعیت شکار و صید چگونه است ،اگر
کسی مدرک و مستنداتی دارد با ارایه به
اداره حفاظت محیط زیست و یا دیگر
مبادی ذیصالح قانونی اقدام نماید تا
همچون دیگر پروندهها رسیدگی شود.
 -چنانچه این فرد در لباس محیطبانی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم فاطمــه قاســمینژاد رائینــی بــا ارائــه دو بــرگ
استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  150ســیرجان
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  41فرعــی
از  1743اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام خانــم
فاطمــه قاســمینژاد رائینــی 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

مشغول به همکاری با ماموران محیط
زیست شهرستان دیگری باشد هیچگونه
حقی برای اظهارنظر در مورد دیگر
شهرستانها را بدون ارایه سند معتبر ندارد
که خالف آن از دو حال خارج نیست :یا
با شکارچیان غیرمجاز همکاری دارد و یا
قصد تخریب اداره حفاظت محیط زیست
سیرجان را دارد که هر دو تخلف محسوب
می شود.
 نامبرده در طول دو سال گذشتههیچ گونه همکاری با اداره حفاظت محیط
زیست سیرجان نداشته و یا کارت همیار
محیط زیست برایش صادر نگردیده است.
 در پایان ضمن تشکر از تمامیرسانه و نشریات محترم تقاضا داریم قبل
از نشر هرگونه اخبار و گزارشهای مربوط
به محیطزیست شهرستان ،با این اداره
مکاتبه نموده و پس از اطمینان از صحت
خبر اقدام الزم را به عمل آورند تا نشر
اکاذیب صورت نگیرد.
با تشکر؛ علیاکبر رسولیان
رییس اداره حفاظت محیط زیست
سیرجان

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 1122 .م.الــف
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