
مدیرکل راه وشهرسازی جنوب استان:اگر کمیته های برنامه ریزی فرماندار های 
جنوب موافقت کنند با ساخت کمربندی مشکلی نداریم

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان:

راه اندازی هزار طرح اشتغال گلخانه ای 
در جنوب کرمان

رییس اداره ورزش و جوانان عنبرآباد:

 بازی های بومی ویژه بانوان
در عنبرآباد برگزار شد

شهرهای جنوبی 
کمربندی ندارند

رییس انجمن ملی سیب زمینی خبر داد:

آغاز روند کاهشی قیمت سیب زمینی

 معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

۱۰۲ میلیارد تومان هزینه 
طرح تحول سالمت در جنوب شد
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شهرک بدون زیرساخت در اسفندقه
 رییس آبفار جیرفت: بنیاد مسکن بدون توجه به زیرساخت ها 

اقدام به واگذاری شهرک ها کرده است
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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دختران مجازی!
امیر ناظمی

یادداشت مهمان

برابــری بــرای جوامــع مختلــف از مســاله  زنــان 
بــرای  اولیــن کســانی کــه  می شــود.  آغــاز 
رویــای عدالــت و حقــوق عادالنــه در مقابــل 
ــان بودنــد  مــردان مســلط صحبــت می کننــد، زن
و هســتند. واقعیــت انکارناپذیــر تاریخــی در 

ــه... ــت ک ــان آن اس جه

کهنوججیرفت
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آگهی مزایده امالک 
مازاد بانک کشاورزی 

اردیبهشت ۹۸
صفحه 4

ادامه در صفحه 3
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م
رییـس انجمن ملی سـیب زمینـی گفت: با توجه به برداشـت 
محصـول از مناطـق جیرفـت، هرمـزگان، کرمـان و دزفـول و 
عرضـه بـه بـازار پیـش بینی می شـود که قیمت سـیب زمینی 
در بـازار کاهـش یابد.بـه گـزارش بولتـن نیـوز رحیـم نیـازی با 
اشـاره بـه دالیل گرانی قیمت سـیب زمینـی در بـازار اظهار کرد: 
توقـف برداشـت محصول بـه سـبب بارندگی های اخیـر، بروز 
مشـکالت در سیسـتم حمل و نقل جاده ای و تعطیلی نیروی 
کار در بخـش سـورتینگ از جملـه علل افزایش قیمت سـیب 
زمینـی طـی روز های اخیر در بازار به شـمار مـی رود.وی با بیان 
اینکـه قیمـت سـیب زمینی در بـازار متعـادل می شـود، افزود: 
بـا توجـه به برداشـت محصـول از مناطـق جیرفـت، هرمزگان، 
کرمـان و دزفـول و عرضـه بـه بـازار پیـش بینـی می شـود کـه 
قیمـت سـیب زمینـی در بـازار کاهـش یابد.نیـازی ادامـه داد: 
بـه  از 15 فروردیـن  بـا ممنوعیـت صـادرات سـیب زمینـی 
کشـور های عـراق، ترکیـه، ترکمنسـتان و حـوزه خلیـج فارس 
قیمـت رونـد کاهشـی بـه خـود گرفتـه اسـت.رییس انجمـن 
ملـی سـیب زمینی بـا اشـاره بـه دالیـل اختالف قیمت سـیب 
زمینـی از عمـده فروشـی تـا خـرده فروشـی گفت: فقـدان یا 
کمبـود نظـارت دسـتگاه های نظارتـی موجـب شـده تا سـیب 
زمینـی در خرده فروشـی ها بـا نرخ های باالتـری در بازار عرضه 
شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه حداکثر اختـالف قیمت عمده 
فروشـی تا خرده فروشـی باید 10 تا ۲0 درصد باشد.براسـاس 
آمـار تولیـد، سـیب زمینـی مـورد نیـاز کشـور تامیـن اسـت و 
کمبـودی در ایـن زمینـه نداریـم.وی صـادرات سـیب زمینی را 
یکـی از راهکار هـای تعـادل قیمـت در بـازار برشـمرد و گفت: با 
توجـه بـه آمـار تولید و مصرف داخل، بخشـی از سـیب زمینی 
تولیـدی بـرای تنظیـم بـازار باید بـه بازار های هدف صادر شـود 
کـه متاسـفانه وزارت صمـت بـدون هماهنگـی بـا وزارت جهاد 
کشـاورزی، صـادرات را ممنـوع اعـالم کـرده اسـت.با توجـه به 
آنکـه سـیب زمینی کشـت بهـاره از مناطق خوزسـتان و دزفول 
و سـپس گـرگان، قصـر شـیرین وهمـدان بتدریـج وارد بـازار 
می شـود، از ایـن رو پیـش بینـی می شـود کـه رونـد کاهـش 

قیمـت در بـازار آغاز شـود.

مجیـد خوبـی زاده، گفـت: در سـال جـاری پرونـده اخذ 
مجـوز فعالیـت 4۶ کانـون فرهنگـی هنـری مسـجد به 
سـتاد عالـی کانـون های مسـاجد کشـور ارسـال شـد و 
تاکنـون از ایـن تعداد ، مجوز فعالیـت 11 کانون فرهنگی  
هنری مسـجد صادر شـده اسـت.»مجید خوبـی زاده« 
گفـت: بـا توجه به گسـتردگی جنوب کرمـان و به منظور 
ایجـاد توازن و عدالت در تأسـیس کانون های مسـاجد 
در ایـن منطقـه لـذا در سـال جـاری اولویت و سیاسـت 
کاری ایـن دبیرخانه را متمرکز شـدن بـر روی اخذ مجوز 
تأسـیس کانـون هـای فرهنگـی و هنـری در مسـاجد 
روسـتاها، مناطق محروم و سـنی نشـین قرار دادیم. در 
سـال جـاری  بـه منظور اخذ مجـوز تأسـیس 4۶ کانون 
فرهنگی هنری مسـاجد در جنوب کرمـان، پرونده های 
ایـن کانـون هـا بـه سـتاد عالـی کانـون هـای فرهنگـی 
هنـری مسـاجد کشـور ارسـال شـد.وی، اضافـه کـرد: 
تاکنـون از ایـن تعـداد، مجـوز 11 کانـون فرهنگی هنری 
مسـاجد صادر شـده اسـت. سرپرسـت دبیرخانه کانون 
هـای مسـاجد جنوب کرمـان، با بیان ایـن مطلب که در 
ابتـدا مجوز موقت یک سـاله بـرای کانون هـا صادر می 
شـود، اظهـار کرد: پـس از گذرانـدن دوره آموزشـی، طی 
مراسـمی حکـم مسـوولیت و مجـوز موقت یک سـاله 
فعالیـت ایـن کانـون هـا بـه مدیران مسـوول اهـدا می 
شـود.چنانچه در مـدت یـک سـاله فعالیت ایـن کانون 
هـا، سـتاد عالی کانـون های فرهنگی و هنری مسـاجد 
کشـور و بـه دنبـال آن دبیرخانـه کانـون هـای مسـاجد 
جنـوب کرمان، از عملکرد آنها راضی باشـد، مجوز دائمی 

ایـن کانـون ها صـادر می شـود.

در راسـتای اجـرای طـرح تحول سـالمت بیـش از 10۲ میلیارد 
تومـان در بخـش هـای بهداشـت و درمـان هفـت شهرسـتان 
جنـوب کرمـان حـوزه دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت هزینه 
شـده اسـت.به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبسـتان از کرمان 
جنـوب، » دکتـر نـادر پورجمالـی« معـاون توسـعه و مدیریت 
منابع دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، ظهر امروز در سـخنان 
پیـش از خطبـه هـای نمـاز جمعـه جیرفـت، ضمـن تبریـک 
هفته سـالمت، با اشـاره به اقدامـات دانشـگاه در اجرای طرح 
تحـول سـالمت به منظـور ارتقای خدمـات بهداشـت و درمانی 
در جنـوب کرمـان، گفـت: در حال حاضـر 39۲ خانه بهداشـت 
در حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت فعال هسـتند که از 
ایـن تعـداد ۲08 خانـه بهداشـت در جهت اجرای طـرح تحول 
سـالمت احـداث شـده اسـت. نادر پـور جمالـی، بـه فعالیـت 
1۲7 مرکـز جامـع خدمـات سـالمت شـهری و روسـتایی و 
پایـگاه بهداشـتی در جنـوب کرمـان، اشـاره کـرد و افـزود: 45 
مرکـز و پایـگاه و ۲ مرکـز درمـان بسـتر بـا اجرای طـرح تحول 
سـالمت در منطقه احداث شـده اند و 5 سـاختمان تسـهیالت 
زایمانـی نیـز در حـال احـداث اسـت. راه انـدازی اتـاق عمـل 
بیمارسـتان های رودبار جنـوب و قلعه گنج، راه انـدازی اتاق ال 
دی آر در بیمارستان های کاشانی و 1۲ فروردین کهنوج، توسعه 
اورژانس بیمارسـتان های امام خمینی جیرفـت و 1۲ فروردین 
کهنوج تجهیز، راه اندازی کلینیک ویژه جیرفت و پیشـرفت 90 
درصـدی کلینیک ویژه کهنوج از جمله این اقدامات اسـت.وی، 
بـه راه انـدازی مرکز معاینه چشـم نـوزادان نارس، تجهیـز و راه 
انـدازی بخـش جدید دیالیز با 18 تخت در جیرفت و سـاخت 
مرکـز غربالگـری کهنوج اشـاره و بیـان داشـت: در حال حاضر 
زایمـان هـای بدون درد در بیمارسـتان منوجان انجام می شـود 
و در آینده نزدیک بخش تاالسـمی در بیمارسـتان های رودبار 
جنـوب و قلعه گنـج راه انـدازی می شـوند.پور جمالـی، افزود: 
تعمیـر و بازسـازی بخش های ۶ بیمارسـتان منطقـه، محوطه 
سـازی بیمارسـتان امام جیرفت و در حال اقدام بودن محوطه 
سـازی بیمارسـتان 1۲ فروردین کهنوج، مصوب شـدن ساخت 
بیمارسـتان ۲۲0 تختخوابی کهنوج از دیگر خدمات در راسـتای 
ارائـه خدمـات سـالمت به مـردم جنـوب کرمان اسـت.معاون 
توسـعه و مدیریـت منابـع دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، با 
اشـاره به احداث مراکز بهداشت شهرسـتانهای رودبار، فاریاب، 
عنبرآبـاد، جیرفت و قلعه گنج، تصریح کرد: در راسـتای اجرای 
طـرح تحـول سـالمت بیـش از 10۲ میلیـارد تومـان در بخش 
های بهداشـت و درمان هفت شهرسـتان حوزه دانشـگاه علوم 

پزشـکی جیرفت هزینه شـده اسـت.

رییـس هـالل احمر کهنـوج از فوت یـک آقا حدودا 55 سـاله 
در اثـر سـقوط از دره در شهرسـتان کهنـوج خبـر داد.بـه گزارش 
خبرگـزاری صـدا و سـیما، درویشـی از حادثه سـقوط یک فرد 
اهـل روسـتای کوتـک شهرسـتان کهنـوج در دره خبـر داد و 
افـزود: ایـن حادثه در سـاعت ۲3:50 دقیقه شـب گذشـته در 
پـی تمـاس شـهروندان و اعـالم نیـاز به گـروه امـداد و نجات 
اطـالع داده شـد.وی افـزود: با همکاری بخشـداری چاه مرید 
و هیئـت کوهنـوردی بالفاصلـه گروه امـداد و نجـات و تعدادی 
از کوهنـوردان، بـه محـل اعزام شـد .در این حادثه یـک آقا 55 
سـاله کـه برای جمع کـردن داروی گیاهی آویشـن به ارتفاعات 
و منطقـه معـدن کـوه سـرخ کوتـک رفتـه بـود  از ارتفاعـات به 
پاییـن دره و عمـق 13متری سـقوط کرده و نقش زمین شـده 
بود.معاینـات اولیه مشـخص کرد، هیچ گونـه عالئم حیاتی در 
ایـن فـرد دیده نمی شـود و ایـن فرد روی برانـکارد مخصوص 
ثابـت شـده و بـه ارتفاعـات پایین تـر انتقال یافت، کـه پس از 
معاینـات توسـط عوامـل اورژانس مشـخص شـد، جـان خود 
را از دسـت داده اسـت.این فـرد تحویـل عوامـل انتظامی شـد 
و عملیـات در سـاعت 14:00 بـه پایـان رسید.درویشـی گفـت: 
از همشـهریانی کـه بـرای کوهنـوردی و یـا تفریح بـه ارتفاعات 

مراجعـه مـی کنند، درخواسـت کـرد، که تنهـا به کـوه نروند.

آغاز روند کاهشی 
قیمت سیب زمینی

صدور مجوز فعالیت 
11 کانون فرهنگی 

هنری مساجد

1۰2 میلیارد تومان 
هزینه طرح تحول 

سالمت در جنوب شد

مرگ یک کهنوجی 
بر اثر سقوط از دره

خبر

خبر

شرق و جنوب کرمان نیازمند 
توانمندسازی اقتصادی هستند

راه اندازی هزار طرح اشتغال 
گلخانه ای در جنوب کرمان 

باال رفتن آستین همت کهنوجی ها 
برای پاکسازی محیط زیست 

محمدمهـدی زاهـدی دیـروز  در 
همایـش علمـی گنـج سی سـاله 
مرکـز  سـالگرد  بـا  همزمـان 
کرمان شناسـی اظهـار داشـت:وی 
افـزود: کرمانی هـای زیـادی داریـم کـه کرمـان 
را نمی شناسـند و بـر عکـس افـرادی داریـم کـه 
در ایـن اسـتان نیسـتند امـا کرمـان را به خوبـی 
موسـس  افضلی پـور  مرحـوم  و  می شناسـند 
دانشـگاه شـهید باهنر کرمان جزء همیـن افراد 
اسـت و زمانـی ایشـان کرمـان را شـناخت کـه 

توجهـی بـه کرمـان وجـود نداشـت.
وی تصریـح کـرد: آیـت هللا سـیدیحیی جعفری 
نماینده سـابق ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمـان فـردی فرهیخته و یکی از مفاخر اسـتان 
کرمـان اسـت و امیدواریـم زندگـی ایشـان بـه 
تصویر کشیده شـود و از مرکز  کرمان شناسی در 

ایـن زمینـه اقدام کنـد تا همگان بداننـد در عصر 
جدید بزرگانی مثل ایشـان، سردارسلیمانی و ... 

دارد. وجود 
زاهـدی ابـراز داشـت: در برخی از مناطق اسـتان 
به ویژه در شـرق و جنوب نیازمند توانمندسـازی 
در زمینـه اقتصـادی هسـتیم و افـراد در ایـن 
مناطـق از وضـع اقتصـادی مطلوبـی برخـوردار 

. نیستند
عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلس 
بـا اشـاره به اینکـه توانمندسـازی بایـد در زمینه 
فرهنگـی و اقتصـادی صـورت گیـرد، گفـت: بـا 
توجـه بـه منابعـی کـه در اسـتان کرمـان وجـود 
دارد، می طلبـد برنامه ریـزی صحیحـی صـورت 
گیـرد تـا فـردی از ایـن اسـتان دیگـر محتـاج 
کمیتـه امـداد و بهزیسـتی نباشـد و بـه لحـاظ 

اقتصـادی بـه جایـگاه و شـأن خـود برسـند.

امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
کرمـان  اسـتان  )ره(  خمینـی 
اجـرای  ابتـدای  گفـت:از 
تاکنـون  اشـتغال  طرح هـای 
به منظـور  گلخانـه ای  اشـتغال  طـرح  هـزار 
حمایـت  تحـت  خانوار هـای  توانمندسـازی 
توسـط این نهاد در جنـوب کرمان راه اندازی 
شـده اسـت و کمیتـه امـداد بـا راه انـدازی 
بـه  کوچـک  و  خـرد  اشـتغال  طرح هـای 
دنبـال ایـن اسـت کـه خانواده هـای تحـت 
حمایـت بتواننـد روی پـای خود بایسـتند.. 
جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش  بـه 
 10۲ گفـت:  صادقـی؛  یحیـی  کرمـان   از 
500 خانـوار تحـت حمایـت کمیتـه  هـزار و 
دارنـد کـه ۶5  قـرار  اسـتان کرمـان  امـداد 
درصـد ایـن خانوار هـا سرپرسـت و نـان آور 

بـر  تأکیـد  بـا  هسـتند.وی  زنـان  خانـواده 
نیسـت  فقـر  مولـد  امـداد  کمیتـه  اینکـه 
افـزود:  دارد،  مختلفـی  دالیـل  فقـر  و 
به منظـور حـل  و  تـوان  حـد  در  همـه  بایـد 
مشـکالت و هم چنیـن حـل معضـل فقـر در 
جامعـه تـالش کنیم.صادقـی بابیـان اینکـه 
رویکـرد اصلـی کمیته امـداد توانمندسـازی 
حمایـت  تحـت  و  نیازمنـد  خانواده هـای 
اسـت گفـت: ایـن نهـاد بـا ایجـاد اشـتغال 
خانواده هـا  ایـن  توانمندسـازی  دنبـال  بـه 
اسـت.وی ادامـه داد: کمیتـه امـداد اسـتان 
کرمـان ازجملـه دسـتگاه های برتـر در ایجاد 
اشـتغال اسـتان اسـت و بـر اسـاس رصـد 
و اعـالم دسـتگاه های مربوطـه بیـش از 90 
امـداد  کمیتـه  اشـتغال  طرح هـای  درصـد 

هسـتند. پایـدار  و  اصالـت  دارای 

پـاک،  زمیـن  روز  مناسـبت  بـه 
از توابـع بخـش چـاه  دره درگـز 
مرید شهرسـتان کهنوج با حضور 
داران  دوسـت  انجمـن  اعضـای 
محیـط زیسـت کلمـرز و کوهنـوردان کهنـوج، 
از زبالـه پاکسـازی شـد. بـه گـزارش باشـگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، حسـین عبداله زاده 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  ،رییـس 
و  دیدنـی  مناطـق  شهرسـتان کهنـوج گفـت: 
گردشـگری کهنـوج ماننـد دره درگـز از جملـه 
مکان هایـی اسـت که نیـاز به پاکسـازی دارد و 
حضـور مردم در این مراسـم نمادیـن می تواند 
باعـث فرهنگسـازی در محیـط کوهسـتان و 
محیط زیست شود.حسـین عبداله زاده افزود: 
در این برنامه بسـیاری از مواد پسماندی بویژه 
پسـماند های پالسـتیکی که در مکان هایی دور 

از دسـترس ماننـد بـاالی صخره هـا و داخـل 
آبراهه هـا رهـا سـازی شـده بودنـد، بـا تالش، 
داران  دوسـت  انجمـن  اعضـای  کوهنـوردان، 
محیـط زیسـت کلمرز و مـردم شـریف کهنوج 
پاکسـازی گردیدنـد.وی بیان کرد: امید اسـت 
ایـن حرکـت فرهنگسـاز موجـب برانگیختـن 
حـس مشـارکت و ایجـاد همدلـی در رسـیدن 
بـه محیـط زیسـتی پـاک و عـاری از هرگونـه 
آالینـده باشـد.وی از تمام مـردم و عالقه مندان 
بـه محیط زیسـت درخواسـت کـرد: در صورتی 
کـه بـرای گذرانـدن تعطیـالت یا اسـتراحت به 
اماکـن عمومـی، پارک هـا و محیـط زیسـت 
کوهسـتان یـا در پارک مراجعـه می کنید حتما 
کیسـه زبالـه همـراه خـود داشـته باشـید و به 
فرزنـدان خـود نیـز رعایـت پاکـی محیـط را 

بدهید. آمـوزش 

همایـش گنـج سـی سـاله ویـژه سـالگرد سـی امین سـال 
فعالیـت مرکـز کرمـان شناسـی در تـاالر وحـدت دانشـگاه 
باهنـر کرمـان آغـاز بـه کار کـرد. بـه گـزارش خبرنـگار گـروه 
اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمان به مناسـبت 
سـی امیـن سـال  آغـاز بـه کار مرکـز کرمـان شناسـی  از 
دوم تـا پنجـم اردیبهشـت مـاه جـاری در دانشـگاه تهـران و 
باهنـر کرمان،همایـش  امـروز در محـل دانشـگاه شـهید  از 
شود.سـیدمحمدعلی  مـی  برگـزار  سـاله  ویـژه  گنـج سـی 
همایـش  ایـن  در  کرمانشناسـی  مرکـز  رییـس  گالب زاده 
بـا سـرافرازی در سـایه  امـروز مرکـز کرمانشناسـی  گفـت: 
بنیـاد ایران شناسـی خدمـات زیـادی ارائـه کـرده اسـت.وی 
افـزود: سـی سـال قبـل دانسـتیم کـه نـه تنهـا عـوام بلکـه 
خـواص هـم درک عمیقـی از واقعیت هـای کرمـان ندارنـد و 
هـم دانشـوران این دیـار بزرگ شـناخته نشـده اند.وی افزود: 
سـرافرازی مـردم این سـرزمین آوازه جهانـی دارد و علی رغم 
کویـر وخشـکی ، یـک چهـارم باغات کشـور در این سـرزمین 
ایجـاد شـده  و قنات هایش شـهره آفـاق اسـت.رییس مرکز 
کرمانشناسـی تصریـح کـرد:  گرچـه روزگاری  از سـر مـردم 
ایـن دیـار منـاره سـاختند، هرگـز سـر در مقابل سـتم و بیداد 
فـرو نیاوردنـد.گالب زاده اظهارداشـت : مـردم کرمـان اگرچـه 
تـاوان مهمان نـوازی لطفعلـی خان زنـد را بـا تقدیـم هـزاران 
جفـت چشـم بـه تاریـخ پرداختنـد، هرگـز سـر ارادت از کوی 
مهمـان بـر نداشـتند.گالب زاده گفـت: فرزنـدان خلف اسـتان 
کرمـان در طول هشـت سـال دفـاع مقدس نیز باشـکوه ترین 
حماسـه ها را آفریدنـد و خـواب را در پلک دشـمن شکسـتند.

وی افـزود: مردم اسـتان کرمـان در طول هزاران سـال افتخار 
آفریـده و در میـان هـزاران شـی کـه از کُنـار صنـدل جیرفـت 

بـه دسـت آمـد تنهـا یکـی ۲ خنجر بـر جـای مانـده و مابقی 
امکانـات و وسـایلی بـرای رفاه، آرامش و آسـایش انسـان ها 
بـوده اسـت کـه نشـان از مهمان نـوازی در دیـار کریمـان دارد.

رییـس مرکـز کرمانشناسـی بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای هر 
شهرسـتان اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: سـی  سـال قبـل 
خواسـتیم سـرزمین کرمان را معرفی کنیم امـا هیچ امکاناتی 
در اختیـار نداشـتیم .وی افـزود: درطـول تمـام سـال هایی 
کـه از تاسـیس مرکـز کرمانشناسـی می گـذرد ، ایـن مرکـز 
بـه زودی بـا تحوالتـی در زمینـه هـای مختلـف جـوان گرایی 
کـرده و فعالیـت خـود را ادامـه خواهد داد.عضـو هیات علمی 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان و نویسـنده کتـاب تمدن هـای 
نخسـتین کرمـان نیز در ایـن همایش گفت: برخی از اشـیای 
باسـتانی اسـتان کرمـان طـی سـال هـای گذشـته بـه غـارت 
رفـت و برخـی از گورهـای گورسـتان مطـوط آبـاد ویـران شـد 
لذا مسـئوالن از خواب غفلت بیدار شـده و پروفسـور یوسـف 
مجیـدزاده را برای حفاری جیرفت انتخـاب کردند.محمودرضا 
ماهـری افـزود: شـنیدن اخبـار ایـن تـاراج بسـیار ناگـوار بود 
و بـا تشـویق رئیس مرکز کرمانشناسـی سـال گذشـته کتاب 
و  تجدیـد چـاپ کردیـم  را  نخسـتین کرمـان  هـای  تمـدن 
کتابـی بـا همکاری باستانشناسـان جمع آوری و توسـط مرکز 
کرمـان شناسـی منتشـر خواهـد شـد.وی بـا بیـان اینکـه تل 
ابلیـس، تپـه یحیی، شـهداد و کنارصندل براسـاس تحقیقات 
باستانشناسـی قدیمـی ترین محوطه های باسـتانی اسـتان 
کرمـان بودنـد اضافـه کـرد: تـل ابلیـس بـه عنـوان قدیمـی 
تریـن منطقـه اسـتان کرمـان در هـزاره پنجـم قبـل از میـالد 
بزرگتریـن مرکز دنیا بوده اسـت.این باستان شـناس و مورخ 
کرمانـی گفـت: تپـه یحیـی قدیمـی تریـن مرکـز شـهری در 

اسـتان کرمـان بـوده و در زمـره نخسـتین شـهرهای جهـان 
اسـت و تجـارت خوبـی بـا جهـان از طریـق مهر های سـنگ 
صابـون در جریـان بود.وی بیان کرد: شـهر پیشـرفته شـهداد 
در اوایـل هـزاره سـوم ق.م مرکـز هنـر و فلـزکاری بی نظیـر 
داشـته اسـت.ماهری گفت: چهارمین محوطـه کرمان از نظر 
تاریخـی کنارصنـدل بـوده کـه در ایـن منطقه ظروف سـنگی 
بـا نهایـت زیبایی حکاکی شـدند و مجسـمه هـای بزرگی در 
آن کشـف شـده اسـت. فدایـی اسـتاندار کرمـان نیـز در این 
همایـش با اعـالم اینکه 30 سـال پیش مرکز کرمانشناسـی 
با همت بزرگان کرمان شـکل گرفت  اظهارداشت:سـی سـال 
دوم بـا جدیـت بایـد بـه توسـعه فرهنگـی کرمـان پرداخـت.

وی افـزود: توسـعه اقتصـادی تنها شـاخص کیفیـت زندگی 
نیسـت توسـعه فرهنگـی بنیـان جامعـه را درسـت می کنـد.

فدایـی با اشـاره بـه اینکه مـا منابع زیـادی در کرمـان داریم 
اظهـار کرد:مرکـز کرمانشناسـی از مـکان هایی اسـت که باید 
کارهـای تحقیقاتـی بیشـتری انجـام بدهـد تا کرمـان بزرگ 

جایـگاه واقعـی فرهنگـی خـود را بدسـت آورد.

مدعـی  کـه  کسـی  آن  گفـت:  جیرفـت  جمعـه  امـام 
انقالبی گـری هسـت چـه در لبـاس اصولگرایـی و چـه در 
لبـاس اصالح طلبـی، امـا از پرتـو سوءاسـتفاده  از بیت المـال 
تمـام فرزندانـش شـاغل و خـود و خانـواده اش دارای خانـه 
و ماشـین هسـتند، اینهـا افـراد منفعت محورنـد. بـه گزارش 
خبرگـزاری فارس از جیرفت، حجت االسـالم رضا سـعادت فر 
ظهـر امـروز در خطبه هـای نمازجمعـه ایـن شهرسـتان اظهار 
داشـت: سـوال مـردم ایـن اسـت کـه بـا وجـود ایـن همـه 
چـرا  امکانـات  و  الهـی  نعمت هـای  فعالیـت،  بودجـه، کار، 
طعـم شـیرین خدمـات نظـام کمتـر احسـاس می شـود؟ 
بایـد پاسـخ داد که بـا شـناخت از گروه های تاثیرگـذار درون 
نظـا در گروه بنـدی ابتدایـی، مـردم از اصولگـرا، اصالح طلب، 
واقـع  در  ولـی  می برنـد  نـام  راسـت  و  چـپ  کارگـزاران، 
انقالبـی و غیـر  بـه صـورت  تقسـیم بندی گروه هـای نظـام 
انقالبـی اسـت.امام جمعـه جیرفـت ادامه داد: گـروه انقالبی 
در واقـع گـروه خدمت رسـان، والیتمـدار، اسـتفاده  حداقلـی 
داشـتن  و  اسـت  منجـی  ظهـور  زمینه سـاز  و  بیت المـال  از 
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در  جمعیـت  نفـر  1۲0هـزار  از  بیـش  بـا  رودبارجنـوب 
330کیلومتـری جنـوب کرمان و مسـیر ترانزیتی اسـتان های 
بـه  و  شـده  واقـع  هرمـزگان  و  وبلوچسـتان  سیسـتان 
ایـن  از  زیـادی  روزانـه خودروهـای سـنگین  دلیـل  همیـن 
شـهر عبـور مـی کننـد کـه باعـث ترافیـک شـدید می شـود.

برخـی از مـردم این شـهر می گوینـد: باالبودن حجـم ترافیک 
خودروهـای سـنگین باعـث بـروز تصـادف و بـه خطـر افتادن 
و  می شـود  رودبـاری  دانش آمـوزان  ویـژه  بـه  مـردم  جـان 
ترافیـک و  بـار  بـه کـم کـردن  احـداث کمربنـدی می توانـد 
بـه کامیون هـا کمـک کند.یکـی  بـار  نقـل  سـرعت حمـل و 
از شـهروندان رودبـاری به»کاغذوطن«می گوید:»ایـن  دیگـر 
شـهر دارای یـک خیابـان اصلـی اسـت و مـردم ایـن منطقـه 
هـم روزانـه بـرای انجـام کارهـای خـود از خودروهـای سـبک 
زیـادی اسـتفاده می کنند کـه در روزهای عـادی باعث ترافیک 
می شـوند امـا در فصـل بـار شـاهد ترافیـک در حجـم باالیـی 
هسـتیم که متاسـفانه آمار تصادف را هم باال می برد.«سـالمی 
افزود:»سالهاسـت مـردم ایـن شهرسـتان خواسـتار سـاخت 
کمربندی در شـهر هسـتند اما مسـووالن هیچ توجهی به این 
موضـوع نمی کننـد نمی دانیـم دلیـل ایـن مسـاله چیسـت.« 

کمربندی و ارتباط مستقیمش با اقتصاد شهرها
یک کارشـناس شهرسـازی به»کاغذوطن«گفت:»عبور مسـير 
جاده هـا از داخـل شـهرها همـواره بحث های متعـددی همراه 
داشـته ، از يك سـو عبـور جـاده از محـدوده شـهری باعـث 
اشـتغال و رونـق اقتصـادی می شـود به طوريكـه واحدهـای 
خدماتی زيادی در حاشـيه مسـير با ارائه خدمات به مسافران 
و راننـدگان وسـایل نقليـه عبوری كسـب درآمـد می كنند و به 

نوعـی در چنيـن شـهرهايی بخش قابـل توجهی از اشـتغال و 
اقتصـاد محلـی وابسـته بـه عبـور ترافيـك از داخـل محـدوده 
شـهری اسـت از سـوی ديگـر عبـور ترافيـك از داخـل شـهرها 
همـواره تبعـات منفی نظيـر حـوادث و تصادفات ناگـواری در 
پی داشـته آنچنان كـه تجربـه و آمارهـا نشـان می دهـد بـدون 
اسـتثناء در تمامـی شـهرهايی كـه دارای چنيـن موقعيتـی 
هسـتند تلفـات جانی زيـادی به همـراه دارد .البته افـرادی كه 
كسـب و كار و درآمدشـان در حاشـيه مسـير بـوده و بـه عبـور 
ترافيك از داخل شـهر وابسـته اسـت معموال با احداث كنارگذر 
مخالـف بـوده و در برابـر تغييـر مسـير مقاومـت می كننـد، از 

طـرف ديگـر عده ديگـری به ويـژه آنان كه داغ عزيـزی ديده اند 
بـا اسـتناد به خطراتـی كه عبور ترافيـك به دنبـال دارد از طرح 
رحیمـی  .«سـلیمان  می كننـد  حمايـت  احـداث كنارگذرهـا 
افزود:»ازحـدود پنجـاه سـال قبـل قوانینـی بـرای عبورومرور 

کامیون هـا، تریلرهـا و اتوبوس هـای عبـوری از داخـل شـهرها 
بـه تصویـب رسـید و بـرای ایـن خودروهای سـنگین سـاعت  
ومسـیری تعیین شـد کـه در آن زمـان حق عبور داشـتند ولی 
بـرای اتوبوس های گذری مسـیری از خیابان ها داخل شـهری 
بـدون تعییـن سـاعت تعییـن شـد .خوشـبختانه مسـووالن 
شـهر بـا پیشـنهاد مهندسـین مشـاور مبنی بـر سـاماندهی و 
رفـع ایـن معضـل  پیشـنهاد و مطالعـه ای انجام پذیـرد که در 
نهایـت بـا مطالعات بسـیار و تجربیـات از کشـورهای دیگر در 
ایـن مورد پیشـنهاد تعیین مسـیری بـه نام کنارگذر شـهری یا 
خیابـان کمربنـدی شـد کـه در ایـن راسـتا جـاده و یـا خیابان 
کمربنـدی و یـا کنارگذر شـهری نام گرفت و بـه تدریج در اکثر 
شـهرهای بزرگ و متوسـط و حتـی کوچک طراحـی و به اجرا 
درآمـد کـه امـروز هـم در برخـی شـهرها در دسـت اجراسـت.

درطـول نـوار خیابـان کمربنـدی محل هایی جهت پیـاده کردن 
ویا سـوار کـردن مسـافران بین راهـی وکامیون هـا وتریلرهادر 
نظرگرفتـه شـد.و بـا احداث ایـن خیابان احداث فروشـگاه ها، 
رسـتوران ها وحتـی هتل هـا ومسـافرخانه هـا در نـوار وکنار آن 
رونـق گرفـت و یـک اقتصـاد خـرده فروشـی شـهری بوجـود 
آمـد. مسـافران با توقف کوتاه مدت نسـبت بـه خرید تنقالت 
و یـا نوشـابه وخـوراک وحتـی سـوغات اقـدام می کردنـد .

کـه  شـد  تاسـیس  فروشـگاه هایی  مراکـز  ایـن   درکنـار 
سـوغات و ره آورد آن شـهر وسـایر مناطـق را عرضـه می کـرد 
اقتصـاد خـرد کنـار شـهری  ایـن پروسـه  بـه  کـه می تـوان 
ایـن کنارگذرهـا کسـب وکار وفعالیـت  نـوار  نامیـد.در طـول 
اقتصـادی کوچـک رونـق خاصـی داشـته وهنـوز هـم ایـن 
برخـی  اقتصـاد کنـار شـهری در مبـادی ورودی وخروجـی 
گذرگاه هـا  هسـتند.احداث  فعالیـت  موجـودودارای  شـهرها 
اقتصـادی  اشـتغالی  درخـود  بسـیاری  تاثیـر  شـهری  کنـار 
وبکارگیـری افـراد بومـی داشـته اسـت و احـداث واحدهـای 
پذیرایـی وتجاری در این راسـته اعتبار بسـیار باالیـی پیدا کرد.   
شـبکه  جزیـی  کنارگذرهـا  ایـن  شـهرها  توسـعه  بـا 
یـک کنارگذردیگـر  شـهری  طراحـان  و  شـد  شـهر  درونـی 
و  توسـعه  پیش  بینـی  و  مطالعـات  بـه  توجـه  بـا 
شـد.« اجـرا  و  طراحـی  و  تعریـف  شـهر  بـرای  جمعیـت 

تهدید و فرصت ها برای شهرها
خیابان هـای   یـا  جـاده  قبـل  داد:»تامدتـی  ادامـه  رحیمـی 
و گاهـی  می کـرد  مشـخص  شـهررا  محـدوده   کمربنـدی 
طراحـان جـاده کمربنـدی را کـه ازیک طرف محدوده شـهر در 

نظرگرفتـه و در مقابـل بـا عمق الزمـه )حدود 50 متـر ( داخل 
محـدوده درنظـر می گرفتنـد و در واقـع خیابـان کمربنـدی 
معـرف محـدوده شـهر تـا عمـق 50 متـر محـدوده خدماتـی 
شـهرداری بـوده و اراضی در نوار ۲0 تـا 50 متری جهت احداث 
تاسیسـات رفاهـی - خدماتـی و تعمیرگاهـی اختصاص پیدا 

می کند.خیابان های کمربندی هر شـهر از شـهر به شـهر بعدی 
و از شـهر بعدی به شـهر بعدی  این روندادامه پیدا می کرد .«

این کارشـناس اضافـه کرد:»یکـی از اصول اولیـه برنامه ریزی 
شـهری و یـا کشـوری آن اسـت کـه شـهروندان بـا توجـه بـه 
.انتخـاب محـل شـروع  بهـره مندشـوند  ان  از  برنامه ریـزی 

مدیرکل راه وشهرسازی جنوب استان:اگر کمیته های برنامه ریزی فرماندار های جنوب موافقت کنند با ساخت کمربندی مشکلی نداریم

شهرهای جنوبی کمربندی ندارند

کمربنـدی شـهرها از دیـدگاه بسـیاری اهمیت ویـژه ای دارد که شـهرهای جنوبی اسـتان از 
داشـتن آن بی بهـره هسـتند.برخی از مـردم رودبارجنـوب در ایـن ایـام کـه فصـل پیک بار 
اسـت از ازدحـام کامیون ها و ماشـین های سـنگین در این شـهر ابـراز نگرانـی می کنند این 
در حالـی اسـت کـه برخـی دیگر هـم از این مسـاله به عنـوان فرصتـی اقتصادی اسـتفاده 
می کنند.سرپرسـت فرمانـداری رودبارمی گویـد در صـورت همـکاری مسـکن و شهرسـازی 

مشـکلی بـرای فراهم کـردن مـوارد الزم برای سـاخت کمربنـدی ندارد.

سـاردویی مدیرکل راه و شهرسـازی جنوب استان 
به»کاغذوطن«گفت:»ایـن کمیته هـا معمـوال در 
خردادمـاه برگزار می شـود که ما و سـازمان برنامه 
و بودجـه نیـز در آن عضـو هسـتیم و در صـورت 
موافقـت بـا این طـرح سـازمان برنامـه و بودجه 
اعتبـاری را بـرای آن در نظـر می گیـرد کـه پس از 

آن بـه مناقصـه گذاشـته و اجرایی می شـود.« 

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

یل
هل

س: 
عک
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یکشنبه  8 اردیبهشت 1398  کاغذ جنوب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابر رای 
شـماره 1397۶031901۲00۲477 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضی آقـای صفر آناهیـده فرزند غالمعباس بشـماره 
شناسـنامه 438 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک واحد کارگاه 
و ترمینـال ضبـط پسـته بـه مسـاحت 1500۶ متر مربع پـالک5073 
اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمـان بـه آدرس سـیرجان کیلومتـر 1۲ 

جـاده شـهربابک اراضـی سـلطان آبـاد خریـداری از مالکـی رسـمی 
آقـای علـی اکبـر اسـتوار محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م الف ۶7 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/01/۲4
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۲/08

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
مـاده 3  فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع  و سـاختمانهای 
قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 1397۶031901۲003۶۲4 
هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای غالمرضـا منوچهـری فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 4 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ به مسـاحت 
13479/17 متـر مربـع پـالک 901-900 اصلـی واقـع در بخـش 38 کرمـان به 

آدرس سـیرجان هماشـهر یحیـی آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقای علی 
علـی پلوئـی  محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

م الـف 55- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/01/۲4
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۲/08

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت –رودبار جنوب 
مقتضـی اسـت خانـم خاتـون سـلیم زاده فرزنـد عبـدهللا  شـرح 
دادخواسـت تقدیمـی توضیـح داده شـادروان جـالل بامـری جـاز 
درتاریـخ1393/0۶/۲8 فـوت نموده شـده وارث عین فوت عبارت از: 

خاتون سلیم زاده فرزند عبدهللا به شماره ملی  53۶94740۶0         
موسی بامری جازفرزند جالل  به شماره ملی 53۶0079789
عیسی بامری جازفرزند جالل  به شماره ملی 53۶003488۲

فرزاد بامری جازفرزند جالل  به شماره ملی 53۶0301775

5-محمد بامری جازفرزند جالل  به شماره ملی53۶9517398
۶-زهرا بامری جازفرزند جالل  به شماره ملی 53۶038۶44۶
7-مریم بامری جازفرزند جالل  به شماره ملی 53۶9911541
8-الل بامری جازفرزند جالل  به شماره ملی 339۲50۲47۲

لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاص باشـد یک 

مـاه از نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – اسحاق فقیرشاهی  -  م الف :536

حصر وراثت –رودبار جنوب 
احترامـا ورثـه حیـن الفـوت مرحـوم احمـد رئیسـی مقـدم به 
شـماره ملـی 310004090۲فرزند خـدا داد یک نوبـت در روزنامه 
چـاپ نماییـد تـا چنانچـه ورثـه دیگـری باشـد بـه ایـن شـورا 

مراجعـه نماییدورثـه حین الفـوت عبارتنـد از :              
مریم رئیسی مقدم فرزندمحمد به ش م 31000۶7053همسر مرحوم 

اشرف رئیسی مقدم فرزنداحمد به ش م 3100070۶90
منصوررئیسی مقدم فرزنداحمد به ش م 3100070۶74

طهماسب رئیسی مقدم فرزنداحمد به ش م 53۶01۲8951

زهرارئیسی مقدم فرزنداحمد به ش م 3100070۶۶۶
عباس رئیسی مقدم فرزنداحمد به ش م 3100070۶58

سمیه رئیسی مقدم فرزنداحمد به ش م 53۶0334517
ثریارئیسی مقدم فرزنداحمد به ش م 53۶0۲۶53۶1

سهیالرئیسی مقدم فرزنداحمد به ش م 53۶01۲8941
10-زینب رئیسی مقدم فرزنداحمد به ش م 53۶0۲۶5353
11-نصرت رئیسی مقدم فرزنداحمد به ش م 53۶1۲8933

1۲-تیموررئیسی مقدم فرزنداحمد به ش م 3100070۶8۲
شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :538

اگهی حصر وراثت  
مقتضی سـلیم اسـت آقای امین احمدی راد شـرح دادخواسـت 
درتاریـخ   راد  احمـدی  سـینا  شـادروان  داده  توضیـح  تقدیمـی 

1397/09/01 فـوت نمـوده شـده وارث عیـن فـوت عبـارت از: 
1.زهرا پیری به ش م31503۲490   )مادرمرحوم (

۲.امین احمدی راد به ش م 3150099۲4۲)پدر مرحوم (

نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود  لـذا مراتـب یـک 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاص 
باشـد یـک مـاه از نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهی صـادر خواهد 

. شد 
رییس شورا حل اختالف زهکلوت –بخش جازموریان –محمد فروغی
م الف :54۰

حصر وراثت –رودبار جنوب 
بـه  توجـه  بـا  اسـت  خواهشـمند  احترامـا 
بـه  ریـگ  احمـدی  بسـی  دادخواسـت 
طرفیـت ورثـه مرحـوم بهـادر احمـدی بـه 
شـماره ملـی 301۶038۶783بـه خواسـته حصـر وراثت 
خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم در یـک نوبـت روزنامه 

چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثـه ای دیگـر یا وصیـت نامه 
ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعـه نمائید 
ودر غیـر اینصـورت گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهـد 

شـد .ورثـه :
31۶038۶791)همسـر  م  ش  بـه  ریـگ  احمـدی  بسـی 

) متوفـی 

حسین احمدی بونیگ فرزندبهادربه ش م 53۶03۶۶۲49 
رحیم احمدی بونیگ  فرزندبهادربه ش م 31۶038۶813

ابراهیم احمدی بونیگ فرزندبهادربه ش م 53۶0357134
کریم احمدی پونیگ فرزندبهادربه ش م 31۶038۶8۲1
صابراحمدی بونیگ فرزندبهادربه ش م 53۶035437۲

شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :537

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون آقـای حمیـد الـه یوسـفی پورمالـک یـک ونیـم دانـگ 
مشـاع از ششـدانگ پـالک ۶08فرعـی از 573- اصلـی واقـع 
در بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق 
شـده ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبـال 
ذیـل ثبـت 10598صفحـه ۲۲۶دفتر۶9امـالک محلـی جیرفت صادر وتسـلیم 
شـده اسـت بعلـت جابجای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای صدورسـند 
مالکیـت المثنـی پـالک فوق را نمـوده لذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب 
دسـتورتبصره یـک مـاده 1۲0آیین نامه – قانون ثبت مراتـب در یک نوبت آگهی 
میگـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت به 
ملـک مرقـوم ویـا وجود اصل سـند مالکیـت مورد ادعـا نزد خود می باشـند از 
تاریخ انتشـار آگهی )یک نوبت اسـت(ظرف مـدت 10روز مراتب را بـا ارائه اصل 
سـند مالکیـت یا سـند معاملـه کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان 
جیرفـت اعـالم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهی 
)10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهد بـود وایـن اداره وفق 
ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی بنام مالـک اقدام 

خواهـد نمـود /.م الـف :50
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت
دانـگ  ونیـم  یـک  پورمالـک  یوسـفی  آقـای مسـعود  چـون 
مشـاع از ششـدانگ پـالک ۶08فرعـی از 573- اصلـی واقـع 
در بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق 
شـده ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبـال 
ذیـل ثبـت 1059۲صفحـه ۲17دفتر۶9امـالک محلـی جیرفت صادر وتسـلیم 
شـده اسـت بعلت جابجـای مفقود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای صدورسـند 
مالکیـت المثنی پـالک فوق را نموده لذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب 
دسـتورتبصره یـک مـاده 1۲0آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبت 
آگهـی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود می 
باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یک نوبـت اسـت(ظرف مـدت 10روز مراتب را 
بـا ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک 
شهرسـتان جیرفت اعالم نمایند بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت مقرر در 
آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد بـود واین اداره 
وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک 

اقـدام خواهد نمـود /.م الـف :51
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 
1397۶031901۲00۲474 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای صفـر آناهیـده فرزند غالمعباس بشـماره شناسـنامه 
438 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ به مسـاحت 
30371 متـر مربـع پـالک5073 اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمـان 

بـه آدرس سـیرجان کیلومتـر 1۲ جـاده شـهربابک اراضی سـلطان آباد 
خریـداری از مالکـی رسـمی آقـای علـی اکبـر اسـتوار محـرز گردیـده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 
سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م الف ۶۶- تاریخ انتشـار نوبت اول : 

1398/01/۲4-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 1398/0۲/08
محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 
3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 
1397۶031901۲00۲47۶ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای صفـر آناهیده فرزند غالمعباس بشـماره شناسـنامه 
438 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه باغ به مسـاحت 
۲54۲3 متـر مربـع پـالک5073 اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمان 

بـه آدرس سـیرجان کیلومتر 1۲ جاده شـهربابک اراضی سـلطان آباد 
خریـداری از مالکـی رسـمی آقـای علـی اکبر اسـتوار محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م الف ۶8
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/01/۲4
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۲/08

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامه قانـون تعیین تکلیف 

وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره 1397۶031901۲00۲474 هیـات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای نعمـت هللا حلوائـی پـور فرزنـد 
دران بشـماره شناسـنامه 9951 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک 
قطعـه باغ مشـتمل بر خانه بـه مسـاحت 11013/3۲ متر مربع پالک 
1551اصلـی واقـع در بخش 38 کرمان به آدرس سـیرجان چهارگنبد 

آقـای غالمعلـی  مالـک رسـمی   از  روسـتای شـولک خریـداری 
آذرپیـکان و ضرغـام کامـکار محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـيد، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م الف 53
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/01/۲4
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۲/08

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت –رودبار جنوب 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان محمـد 
ناروئـی به خواسـته حصروراثت توضیح داده شـادروان فرشـاد 
ناروئـی فرزنـد محمدبـه شـماره  ملـی 53۶0۲7۲341در تاریخ 
1397/08/۲7 دربرخـورد اجسـام سـخت یـا تیـز فـوت نمـوده ووارث حیـن 

فوق عبارتنـد از :
عرشیا ناروئی فرزند فرشاد به ش م 53۶0785871پسر متوفی 

سمانه دانگاه فرزند بهزاد به ش م 53۶03۶۲۲51همسرمتوفی
خاتون ناروئی فرزند ریس به ش م 53۶9488053مادرمتوفی

محمد ناروئی فرزند شاهک به ش م 31۶0081893پدرمتوفی
لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از 

نشـر آگهـی به دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –م الف :539

آگهی ابالغ واحضار 
علـی  نقـد  فرزنـد  آکگونـی  مـرادی  علـی  آقـای 
مجهـول المـکان همسـر شـما برابر دادنامه شـماره 
97099734۲300155۶شـعبه اول دادگاه عمومـی 
)حقوقی(دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت با بذل مهریه وسـایر 
حقـوق مالـی خـود تقاضـای طـالق نموده لـذا الزم اسـت ظرف 

مـدت ده روز پـس از انتشـاراین آگهـی در دفتر خانـه به آدرس 
ذوالفاقرروبـروی  ابتـدای خیابـان  پاسـداران  –بلـوار  :جیرفـت 
اسـلحه ومهمـات حاضردرغیـر این صـورت طبق مقـررات اقدام 
بـه ثبـت خواهـد شـد واعتـراض بعـدی مسـموع نخواهـد شـد 
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ارسال کمک هاي نقدي و غير نقدي مجموعه 
راه وشهر سازي استان کرمان به خوزستان

محمولــه كمــك هــای اداره كل 
ــان  ــتان كرم ــازی اس راه وشهرس

ــود . ــی ش ــتان م ــی خوزس راه
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره 
ــه  ــن محمول ــان ای ــتان كرم ــازی اس كل راه وشهرس

ــی  ،  100  ــزار گون ــه، 30 ه ــت چكم ــامل 400 جف ش
ــت . ــارژی اس ــراغ ش ــتی  و 40 چ ــل دس بی

همچنیــن  ۶0 نفــر از كاركنــان ایــن اداره كل  یــك روز 
از حقــوق خــود را بــه ســیل زدگان اســتان خوزســتان 

اهــدا كردنــد .

دختران مجازی!
ادامه یادداشت

ــس از  ــد و پ ــاز کردن ــگ را آغ ــدا جن ــان ابت ــدا زن ابت
ــتان  ــد سیاه پوس ــت مانن ــر فرودس ــای دیگ آن گروه ه

موفــق شــدند!
در آمریــکا ابتــدا زنــان بــرای حــق رای یــا حــق 
تحصیــل جنگیدنــد، آنــان کــه پیــروز شــدند راه بــرای 
اقلیت هــا  ســایر  و  سیاه پوســتان  حقــوق  اعــاده  

شــد. امکان پذیــر 
ــه بــدون فرصت ســازی  ــه جامعــه ای عادالن رســیدن ب
نیســت.  امکان پذیــر  زنــان  بــرای  مناســب 
ــم  ــان علی رغ ــد زن ــرای رش ــه ای ب ــقف های شیش س

دارد. وجــود  همچنــان  تالش هــا 
هنــوز کــه هنــوز اســت در سراســر جهــان برخــورداری 
آموزشــی،  فرصت هــای  از  مــردان  و  زنــان 
مشــارکت های  و  بهداشــتی  بهره مندی هــای 
ــت  ــوز اس ــه هن ــوز ک ــت. هن ــان نیس ــادی یکس اقتص
بــه گــواه آمــار تفــاوت در تمامــی ســطوح و تقریبــا در 

تمامــی کشــورها وجــود دارد.
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات امــا یــک امــکان 
بی نظیــر در برهــم زدن ایــن وضعیــت اســت. فضــای 
مجــازی یــک پتانســیل ویــژه بــرای رســیدن بــه یــک 
می توانــد  چنــد  هــر  اســت؛  عادالنه تــر  وضعیــت 
ــه همــراه داشــته باشــد. مخاطــرات ویــژه ای را نیــز ب

فضــای مجــازی از یــک ســو زمینــه ای بــرای فرصــت 
بــه  بهتــر  دسترســی های  و  آموزشــی  عادالنه تــر 
آگاهی هــای بهداشــتی و دسترســی بــه خدمــات 
عمومــی اســت و در همــان حــال می توانــد زمینه ســاز 
ــات،  ــه خدم ــان ب ــی زن ــکاف در دسترس ــش ش افزای
زمینه ســاز  حتــی  و  جنســی  سوءاســتفاده های 

ــد. ــز باش ــردگی نی افس
رویدادهایــی از ایــن دســت فرصت هایــی هســتند 
بــرای  تصمیم گیــری  فعالیت هــا،  بازبینــی  بــرای 
برنامه هــای آینــده و نقــد خــود. امســال برنامــه  
ــرورش و  ــا کمــک آمــوزش و پ ــاوا« ب ــران در ف »دخت
ــال و  ــرکت های فع ــی از ش ــران و برخ ــهرداری ته ش

اســتارت آپی در بــاغ کتــاب برگــزار می شــود.
ــا هــدف  ــی ب در ماه هــای گذشــته سلســله رویدادهای
بــا  دختــران  بــرای  کارآفرینــی  چشم اندازســازی 
کمــک آمــوزش و پــرورش و ســازمان نظــام صنفــی 
برگــزار شــد. در حــدود 15 مدرســه در ایــن برنامه هــا 
مشــارکت داشــتند و دانش آمــوزان آن مــدارس در 
دوره هایــی ســه روزه بــر روی ایده هــای خالقانــه  
خــود گروه هایــی را شــکل دادنــد. گروه هایــی کــه 
ــی  ــد. مربیان ــان را می یافتن ــری از مربی فرصــت یادگی
کــه اغلــب از میــان مربیــان شناخته شــده و مدیــران 
کســب وکارهای اســتارت آپی بودنــد و بــر اســاس 
مســئولیت اجتماعــی خــود در ایــن برنامــه مشــارکت 

ــد. ــده بودن ورزی
ــده در برنامــه  روز  در ایــن رویدادهــا گروه هــای برگزی

ــد. ــه  کارهــای خــود می پردازن ــه ارائ پنجشــنبه ب
در  تخصصــی  پانل هایــی  نیــز  اصلــی  ســالن  در 
و  فــاوا  در  دختــران  بررســی وضعیــت  خصــوص 
فضــای مجــازی برگــزار می شــود. پانل هایــی بــا 

دیدگاه هــا. تنــوع 
ــرای  ــف ب ــز 7 کارگاه مختل ــی نی ــه اصل ــار برنام در کن
ــع  ــی از مقط ــود. مدارس ــزار می ش ــوزان برگ دانش آم
ابتدایــی تــا دبیرســتان در ایــن برنامــه مشــارکت 

ــد. دارن
ــوت  ــز دع ــت گذاران نی ــران و سیاس ــن از مدی همچنی
ــی  ــه نگاه ــور در برنام ــن حض ــا ضم ــت ت ــده اس ش

ــد. ــئله بیندازن ــه مس ــاره ب دوب
رویدادهــا بهانه هایــی هســتند تــا بــر اســاس آن 
ــغول  ــه مش ــی ک ــود و راه ــه خ ــم ب ــگاه کنی ــاره ن دوب
ــاره نــگاه کنیــم بــه کارنامــه  پیمودنــش هســتیم. دوب

ــم. ــح کنی ــود را تصحی ــتباهات خ ــا اش ــود ت خ
ــرای  ــم ب ــی بدانی ــاوا را فرصت ــران در ف ــداد دخت روی
نــگاه بــه مســاله هایی بــزرگ و چندوجهــی کــه 

پیــش روی مــا بــرای توســعه قــرار دارد.
* رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران
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باال رفتن آستین همت کهنوجی ها 
برای پاکسازی محیط زیست 

بازی های بومی ویژه بانوان 
در عنبرآباد برگزار شد

انحراف به چپ خوردو
جان 2 نفر را گرفت

از دسـترس ماننـد بـاالی صخره هـا و داخـل 
آبراهه هـا رهـا سـازی شـده بودنـد، بـا تالش، 
داران  دوسـت  انجمـن  اعضـای  کوهنـوردان، 
محیـط زیسـت کلمرز و مـردم شـریف کهنوج 
پاکسـازی گردیدنـد.وی بیان کرد: امید اسـت 
ایـن حرکـت فرهنگسـاز موجـب برانگیختـن 
حـس مشـارکت و ایجـاد همدلـی در رسـیدن 
بـه محیـط زیسـتی پـاک و عـاری از هرگونـه 
آالینـده باشـد.وی از تمام مـردم و عالقه مندان 
بـه محیط زیسـت درخواسـت کـرد: در صورتی 
کـه بـرای گذرانـدن تعطیـالت یا اسـتراحت به 
اماکـن عمومـی، پارک هـا و محیـط زیسـت 
کوهسـتان یـا در پارک مراجعـه می کنید حتما 
کیسـه زبالـه همـراه خـود داشـته باشـید و به 
فرزنـدان خـود نیـز رعایـت پاکـی محیـط را 

بدهید. آمـوزش 

جوانـان  و  ورزش  اداره  رییـس 
جشـنواره  برگـزاری  از  عنبرآبـاد 
قالـب  در  ورزشـی  و  فرهنگـی 
بازی هـای بومـی و محلـی ویـژه 
بانـوان در ایـن شهرسـتان خبـر داد.مصطفـی 
اکبـری زاده در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
اظهـار داشـت: 50 نفـر از بانـوان عنبرآبـاد بـه 
بومـی  بازی هـای  قالـب  در  روز  یـک  مـدت 
لـی  لـی  دال پـالن ،  رشـته های  در  محلـی  و 
رقابـت  بـه  دارت  و  طناب کشـی  مهارتـی، 
نزدیـک و دوسـتانه  پرداختنـد.وی ادامـه داد: 
مسـابقات و بـازی هـا در ۶ گـروه آمـوزش و 
پـرورش الـف و ب، هـالل احمـر الـف و ب و 
ورزش و جوانـان الـف و ب برگـزار شـد کـه در 
نهایـت تیـم هـالل احمـر، ورزش و جوانـان و 
آمـوزش و پـرورش بـه ترتیب مقام هـای اول 

تـا سـوم را بـه خـود اختصـاص دادند.رییـس 
اداره ورزش و جوانـان عنبرآبـاد گفت: برگزاری 
جشـنواره ها و رویدادهـای ورزشـی، بیشـتر از 
آنچـه کـه جنبـه قهرمانـی و حرفـه ای آنها مهم 
و  نشـاط  شـادی،  جنبه هـای  بیشـتر  باشـد، 
اهمیـت  دارای  آن  همگانـی  ورزش  توسـعه 
اسـت.وی بیـان کـرد: ایـن جشـنواره بـا هدف 
احیا، ترویج و گسـترش آداب و رسـوم محلی 
و ایجـاد شـادابی و نشـاط در بیـن بانـوان این 
خطـه برگـزار شـد.احترام بـه قانـون و حقـوق 
دیگـران، مسـئولیت پذیری، تمریـن هم افزایی 
و کارگروهـی، مدیریـت رفتـار و برتـری جویی 
بومـی محلـی گنجانـده شـده  بازی هـای  در 
اسـت.ورزش های سـنتی و بازی های محلی، 
هویـت و گنجینـه ای از باورهای فرهنگی اقوام 

ایرانـی اسـت.

ــت از  ــی جیرف ــده انتظام فرمان
کشــته شــدن ۲ نفــر و مجــروح 
نفــر در حادثــه  شــدن یــک 
برخــورد ۲ پــژو 405 در ایــن 
شهرســتان خبــر داد. فرمانــده انتظامــی 
جیرفــت از کشــته شــدن ۲ نفــر و مجــروح 
 ۲ برخــورد  در حادثــه  نفــر  یــک  شــدن 
ــه  ــر داد.ب ــن شهرســتان خب ــژو 405 در ای پ
گــزارش ایلنــا، ســرهنگ رضــا محمدرضایــی 
ــری از  ــت خب ــی دریاف ــار داشــت: در پ اظه
طریــق مرکــز فوریــت هــای پلیســی 110 
مبنــی بــر وقــوع یــک فقــره تصــادف فوتــی 
حوالــی  “جیرفت-ســاردوئیه”  محــور  در 
مأمــوران  بالفاصلــه  “دلفــارد”  دهســتان 
ــه اعــزام شــدند. ــه محــل حادث انتظامــی ب

ــل  ــوران در مح ــور مأم ــا حض ــت: ب وی گف

مشــخص شــد ۲ پــژو 405 بنــا بــه دالیلــی 
بــا یکدیگــر برخــورد کــرده انــد کــه راننــده و 
سرنشــین یکــی از خودروهــا بــر اثــر شــدت 
جراحــات وارده در دم فــوت و یــک نفــر 
ــدوم  ــز مص ــر نی ــودروی دیگ ــین خ سرنش
مراکــز  بــه  امــدادی  خودروهــای  بــا  و 
اســت.بنابراعالم  شــده  منتقــل  درمانــی 
ــده انتظامــی  ــری پلیــس، فرمان ــگاه خب پای
اینکــه  بیــان  بــا  جیرفــت  شهرســتان 
کارشــناس پلیــس راه علــت ایــن ســانحه را 
انحــراف بــه چــپ یکــی از خودروهــا اعــالم 
هنــگام  در  راننــدگان خواســت  از  کــرده، 
ــظ  ــود را حف ــل خ ــیاری کام ــی هوش رانندگ
کــرده و بــا رعایــت قوانیــن مربــوط بــه 
ســبقت در محورهــای دو طرفــه، ضامــن 

ــند. ــران باش ــود و دیگ ــالمت خ س

مدعـی  کـه  کسـی  آن  گفـت:  جیرفـت  جمعـه  امـام 
انقالبی گـری هسـت چـه در لبـاس اصولگرایـی و چـه در 
لبـاس اصالح طلبـی، امـا از پرتـو سوءاسـتفاده  از بیت المـال 
تمـام فرزندانـش شـاغل و خـود و خانـواده اش دارای خانـه 
و ماشـین هسـتند، اینهـا افـراد منفعت محورنـد. بـه گزارش 
خبرگـزاری فارس از جیرفت، حجت االسـالم رضا سـعادت فر 
ظهـر امـروز در خطبه هـای نمازجمعـه ایـن شهرسـتان اظهار 
داشـت: سـوال مـردم ایـن اسـت کـه بـا وجـود ایـن همـه 
چـرا  امکانـات  و  الهـی  نعمت هـای  فعالیـت،  بودجـه، کار، 
طعـم شـیرین خدمـات نظـام کمتـر احسـاس می شـود؟ 
بایـد پاسـخ داد که بـا شـناخت از گروه های تاثیرگـذار درون 
نظـا در گروه بنـدی ابتدایـی، مـردم از اصولگـرا، اصالح طلب، 
واقـع  در  ولـی  می برنـد  نـام  راسـت  و  چـپ  کارگـزاران، 
انقالبـی و غیـر  بـه صـورت  تقسـیم بندی گروه هـای نظـام 
انقالبـی اسـت.امام جمعـه جیرفـت ادامه داد: گـروه انقالبی 
در واقـع گـروه خدمت رسـان، والیتمـدار، اسـتفاده  حداقلـی 
داشـتن  و  اسـت  منجـی  ظهـور  زمینه سـاز  و  بیت المـال  از 

برچسـب اصولگـرا یـا اصالح طلـب مهـم نیسـت و شـهدای 
دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس، شـهدای مدافـع حرم و 
شـهید احمـدی روشـن ها از ایـن جنـس بودنـد و خدمـات 
مانـدگار و موثـر توسـط نیروهـای خـدوم انقالبی اسـت.وی 
افـزود: در همیـن شـهر جیرفـت مدیـری سـراغ دارم کـه 
بازدیـد و بازرسـی از شـهرها و روسـتاهای جنـوب اسـتان 
کرمـان را بـا بنزیـن و ماشـین شـخصی انجـام می دهـد تـا 
از بیت المـال کمتـر اسـتفاده شود.سـعادت فر عنوان داشـت: 
انقالبـی خدمت رسـانی می کنـد  در جریـان سـیل، جریـان 
و بسـیجیان مخلصـی کـه در دوران جنـگ َبـَدن خودشـان 
را  خـود  اکنـون کمـر  می دادنـد،  قـرار  سـیم خاردار  روی  را 
بـرای سـوار شـدن سـیل زدگان بـه خـودرو، ِپّلـه می کننـد.

وی ابـراز داشـت: گـروه دوم کـه منفعت محور، سـلبریتی ها، 
اشـرافی ها، افـراد زالوصفـِت در لبـاس خدمـت هسـتند کـه 
خدمـات، انـرژی و منابـع نظـام را مصـرف کـرده ولـی مانـع 
پیشـرفت نظام هسـتند.امام جمعه جیرفـت تصریح کرد: در 
گـروه منفعت محـور هـم هر دو تفکـر اصولگـرا و اصالح طلب 
وجـود دارنـد و ویژگـی اول افـراد این گـروه این اسـت که با 
سوءاسـتفاده و سـرقت از بیت المـال، با حفـظ ظواهر قانونی 
ولـی با اسـتفاده از رانت ُپسـت، مقـام، اقوام، حـزب، جناح، 
پارتـی و نفوذ فعالیت هـای اقتصادی قابـل توجهی دارندوی 
خاطرنشـان کـرد: چـه می شـود کـه گاهـی یـک جـوان برای 
گرفتـن 10 یـا ۲0 میلیـون تومـان وام جهـت ایجـاد شـغل به 
صدهـا درب بسـته می خـورد امـا شـخصی بـا داشـتن یـک 
عقبـه  سیاسـی، میلیاردهـا تومـان وام دریافـت می کنـد یـا 
هکتـار هکتـار زمین هـا را بـه بهانـه کشـاورزی سـینه کـرده و 
تسـهیالت بانکـی، وام هـای خشکسـالی و حتـی پروژه های 

عمرانـی را بـه نفـع خودشـان مصـادره می کنند.سـعادت فر 
افـزود: چـه می شـود در خانـه برخـی از لیدرهـای سیاسـی 
کـه دم از خدمـت بـه مـردم می زننـد حتـی یـک نفـر بیـکار 
پیـدا نمی شـود و تمامـی جوانـان تحصیـل کـرده و بی سـواد 
بیـان  هستند.سـعادت فر  شـاغل  همـه  آن هـا،  طایفـه ی 
داشـت: آن کسـی کـه مدعـی انقالبی گـری هسـت چـه در 
لبـاس اصولگرایـی و چـه در لبـاس اصالح طلبی، امـا از پرتو 
سوءاسـتفاده  از بیت المـال تمـام فرزندانـش شـاغل و خود 
و خانـواده اش دارای خانـه و ماشـین هسـتند و بدانیـد اینها 
افـراد منفعت محورنـد و هرگـز بویی از انقـالب و انقالبی گری 
گـروه  دوم  ویژگـی  همچنیـن  کـرد:  عنـوان  نبرده انـد.وی 
منفعت طلـب ایـن اسـت کـه اهـل کار خیـر و کار راه اندازی و 
گره گشـایی از مومنـان نیسـتند، هنگامـی کـه آدم مومـن به 
آنهـا مراجعـه می کنـد با 100 دلیـل قانونی جـواب َرد می دهد 
و امـا وقتـی نوبـت خـودش بـود بـا 100 تبصـره کار را انجـام 
می دهد.سـعادت فر گفـت: اسـتفاده از هـر وسـیله ای بـرای 
رسـیدن بـه هـدف، ویژگـی سـوم گـروه منفعت طلـب بـوده 
حتـی تطمیـع، تهدیـد، تخریـب و تهمـت انجـام می دهنـد و 
لباس شـان بـه ظاهـر خدمـت و در واقـع خائـن بـه نظـام 
هسـتند و در انتخابـات پشـت سـر یـک کاندیـدای شـورای 
شـهر ، مجلـس یـا ریاسـت جمهـوری مخفـی شـده و بـا 
اسـتفاده  از نفـوذ و توزیـع آرد، برنـج، غـذا و لوازم التحریـر 
رای جمـع کـرده امـا نـه بـرای توسـعه جامعـه بلکـه دانه ای 
می پاشـند بـرای صیـادی آینـده  خـود و هـر کسـی کـه بـه 
آنهـا خدمـت کنـد حامـی و مبلـغ او شـده و او را خـادم بـه 
انقـالب معرفـی می کننـد در حالی کـه خادمین خودشـان را 

خادمیـن نظـام معرفـی می کننـد.

برخی مدعیان انقالبی گری 
افراد منفعت محور هستند

می کند.خیابان های کمربندی هر شـهر از شـهر به شـهر بعدی 
و از شـهر بعدی به شـهر بعدی  این روندادامه پیدا می کرد .«

این کارشـناس اضافـه کرد:»یکـی از اصول اولیـه برنامه ریزی 
شـهری و یـا کشـوری آن اسـت کـه شـهروندان بـا توجـه بـه 
.انتخـاب محـل شـروع  بهـره مندشـوند  ان  از  برنامه ریـزی 

کمربنـدی  وانتخـاب محـل خـروج کمربنـدی می توانـد بـر 
برنامه ریـزی شـهر و پتانسـیل های موثـر باشـد و بـه عبـارت 
شـهردارای  باشـد.زمانی کـه  فرصـت  یـک  می توانـد  دیگـر 
بـرای شـهر محسـوب  قـوت  یـک  اسـت  عبـوری  ترافیـک 
می شـود زیـرا ترافیـک عبـوری باعـث شـناخته شـدن شـهر 

خواهـد شـد کـه ایـن پروسـه بـه فرصـت مناسـب بـا توجـه 
بـه مطالـب گفتـه شـده تبدیـل خواهدشـد .اگـر برنامه ریزی 
و تعییـن مسـیر کمربنـدی طبـق ضوابـط الزمـه انجـام نگیرد 
تبدیـل خواهدشـد. ضعـف  تهدیـد  بـه  اول قـوت  در وهلـه 
شـهر بـدون جـاده یـا خیابـان کمربنـدی بـا احـداث جـاده 

)سـرمایه گذاری  مناسـب  فرصـت  بـه  وخیابـان کمربنـدی 
( تبدیـل می شـود زمانـی کـه ترافیـک عبـوری از شـهر ی 
عبـور نکنـد بـه تدریـج شـهری کـه دارای اقتصـاد ناپایـدار 
خـرد یـا کالن بـوده وسـرمایه گذاران در بخش هـای مختلـف 
ورونـق  افـزوده  ارزش  نبـود  بدلیـل  می شـده  انجـام  آن 
خواهنـد کـرد  تـرک  را  شـهر  آن  سـرمایه گذاران  اقتصـادی 
وشـهر بـه شـهری خامـوش از نظر اقتصـادی تبدیل می شـود 
بـرای نمونـه یـک شـهر از شـهرها کـه بـا تغییـر مسـیر جـاده 
کمربنـدی پتاسـیل های شـهری واقتصـادی آن از بیـن رفتـه 
وفرصـت بـه تهدید تبدیل شـد مـورد بررسـی قـرار می گیرد.«

اکثر شهرهای جنوبی کمربندی ندارند
سرپرست فرمانداری رودبارجنوب به»کاغذوطن«گفت:»اکثر 
شـهرهای جنـوب اسـتان کمربنـدی ندارند.«منصورخانه گیـر 
تـردد  شـاهد  اسـت  سـال  سـالیان  افزود:»رودبـار 
کامیون هاسـت بـه خصـوص در فصـل پیـک بـار کـه روزانـه 
خـارج  و  وارد  شهرسـتان  ایـن  از  کامیـون  هـزار  از  بیـش 
سـال های  در  هسـتیم.  مشـکالتی  بـروز  شـاهد  می شـود 
گذشـته کارهـای مطالعاتـی انجـام شـده که کمربندی شـهر 
را در دسـتور کار قـرار دهیـم و ایـن موضـوع بایـد توسـط راه 
و شهرسـازی انجـام شود.پیشـنهاداتی شـده بود کـه تاکنون 
اجـرا نشـده ولی چیزی که امسـال در دسـتور کار قـرار دادیم 
ایـن اسـت اگر راه و شهرسـازی طرح مطالعاتـی خود را برای 
مـا بفرسـتد در کمیتـه برنامه ریـزی مطـرح کـرده و اگـر در 
زمینـه دریافـت اعتبـار مشـکل قانونـی وجود نداشـته باشـد 
حتمـا ایـن مشـکل را حل می کنیـم .«وی اضافـه کرد:»البته 
ایـن مشـکل بـرای رودبـار خیلـی هـم حـاد نبـوده و بحـث 
کامیون هـا از نظـر اقتصـادی بـه شـهر هـم کمـک می کنـد.«

راه و شهرسازی مشکلی برای احداث کمربندی 
در شهرهای جنوبی ندارد

اسـتان  جنـوب  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل  سـاردویی 
در  برنامه ریـزی  »کمیته هـای  گفـت:  »کاغذوطـن«  بـه 
فرمانداری ها باید این مسـاله را مصوب کننـد.در صورت انجام 
ایـن مسـاله مـا مشـکلی بـرای سـاخت پـروژه در شـهرهای 
جنوبـی اسـتان نداریـم.«وی افزود:»این کمیته هـا معموال در 
خردادمـاه برگـزار می شـود کـه ما و سـازمان برنامـه و بودجه 
نیـز در آن عضـو هسـتیم و در صـورت موافقـت بـا ایـن طرح 
سـازمان برنامـه و بودجه اعتبـاری را بـرای آن در نظر می گیرد 
کـه پـس از آن بـه مناقصـه گذاشـته و اجرایـی می شـود.« 

سرپرست فرمانداری رودبارجنوب به 
»کاغذوطن« گفت: »اکثر شهرهای جنوب 

استان کمربندی ندارند.«منصورخانه گیر 
افزود:»رودبار سالیان سال است شاهد 

تردد کامیون هاست به خصوص در فصل 
پیک بار که روزانه بیش از هزار کامیون از 

این شهرستان وارد و خارج می شود شاهد 
بروز مشکالتی هستیم. در سال های گذشته 
کارهای مطالعاتی انجام شده که کمربندی 

شهر را در دستور کار قرار دهیم و این موضوع 
باید توسط راه و شهرسازی انجام شود.

پیشنهاداتی شده بود که تاکنون اجرا نشده 
ولی چیزی که امسال در دستور کار قرار 

دادیم این است اگر راه و شهرسازی طرح 
مطالعاتی خود را برای ما بفرستد در کمیته 

برنامه ریزی مطرح کرده و اگر در زمینه 
دریافت اعتبار مشکل قانونی وجود نداشته 

باشد حتما این مشکل را حل می کنیم .« 
وی اضافه کرد: »البته این مشکل برای رودبار 
خیلی هم حاد نبوده و بحث کامیون ها از نظر 

اقتصادی به شهر هم کمک می کند.«

مدیرکل راه وشهرسازی جنوب استان:اگر کمیته های برنامه ریزی فرماندار های جنوب موافقت کنند با ساخت کمربندی مشکلی نداریم

شهرهای جنوبی کمربندی ندارند
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شهرک بدون زیرساخت در اسفندقه
رییس آبفار جیرفت: بنیاد مسکن بدون توجه به زیرساخت ها اقدام به واگذاری شهرک ها کرده است

 دسترسـی بـه انـرژی، بویـژه بـرق و آب به عنـوان 
از  امـروزی،  زندگـی  اساسـی  امکانـات  از  یکـی 
مسـایل اصلـی در نگهداشـت جمعیـت و گام نهادن 
در مسـیر توسـعه روسـتایی اسـت.برخی از اهالـی 
شـهرک بنیـاد مسـکن بخش اسـفندقه از نبـود آب 
و بـرق ناراحت هسـتند یکـی از این افـراد به »کاغذ 
وطن«گفت:»مدتـی اسـت با بدبختـی و گرانی برای 
خودمـان سـرپناهی درسـت کرده ایـم اما چـون آب 
و بـرق آن تامیـن نشـده اسـت نمی توانیـم از آن 
اسـتفاده کنیـم.«وی ادامه داد:»چند کوچه شـهرک 
بنیاد مسـکن نه انشـعاب آب دارد و نه برق.با اینکه 
امتیـاز آن را هم خریـداری کردیم هیچ خبری از رفع 

مشـکل ما نیسـت..«

ساخت و ساز خارج از محدوده است
دهیـار اسـفندقه بـه »کاغـذ وطن« گفت:»سـاخت 
و سـاز در شـهرک بنیاد مسـکن به صـورت فازبندی 
اسـت وقتـی  تعـداد خانه هـا بـه حد نصاب برسـد 
آب و برق هم تامین می شـود.«منصور ابوسـعیدی 
بـا فاصلـه چنـد کیلومتـری و  افـراد  افزود:»ایـن 
و سـاز  بـه سـاخت  مبـادرت  از محـدوده  خـارج 
کرده انـد در این شـهرک تعداد محـدودی از خانه ها 

آب و بـرق ندارنـد و اگـر حـد نصـاب آن ها بـه 10 تا 
۲0 خانوار برسـد از خود پول انشـعابی که خریداری 
می کننـد می تـوان بـه آن هـا خدمات رسـانی کـرد 
امـا بـا توجـه بـه این کـه تعـداد ایـن خانوارهـا کـم 
اسـت هنـوز مشـکل پابرجاسـت.«وی گفت:»البته 
مکاتبه هـای الزم در خصـوص مشـکل این شـهرک 
بـا اداره هـای آب و فاضـالب روسـتایی و اداره بـرق 
شهرسـتان انجام شـده اسـت.«منصور ابوسـعیدی 
افزود:»مـا یـک واحـد هماهنـگ کننـده در منطقـه 
هسـتیم و علی رغـم این کـه تامیـن آب و بـرق این 
شـهرک ربطـی بـه دهیـاری نـدارد بـا هزینـه کردن 
از  اعتبـارات دهیـاری جهـت رفـع مشـکل  مـردم 

مشـارکت الزم را  داشـتیم و در حال حاضر بیش از 
95درصد شـهرک بنیاد مسـکن از نعمت آب و برق 

بهره منـد اسـت.«

ساخت و ساز بدون تحقیق
خلیـل مهنـی  عضـو شـورای اسـفندقه بـه »کاغذ 
وطـن« گفـت:»در خصـوص مشـکل برق رسـانی 
بـه ایـن شـهرک طـی پیگیـری و تماسـی کـه بـا 
را  اعتبـارات  نبـود  داشـتیم  مربوطـه  مسـووالن 
دلیـل تاخیـر کار عنـوان کردنـد  و قـول دادنـد در 
صـورت تامیـن اعتبـار مشـکل برق رسـانی به این 
محـدوده رفع شـود.«وی ادامـه داد:»البته برخی 
اهالـی این شـهرک قبـل از این که مشـکل تامین 
آب و بـرق این محدوده  مشـخص شـود مبادرت 
.خدمات رسـانی   کرده انـد  سـاز  و  سـاخت  بـه 
مسـتلزم این اسـت که سـاخت و سـازها در طرح 
توسـعه قـرار گیرند تـا اداره بـرق و آب و فاضالب 
مرتفـع کند.«مهنـی  را  آن هـا  مشـکل  روسـتایی 
تصریـح کـرد:» در خصـوص مشـکل آب نیـز طی 
چنـد روز گذشـته بـا رییـس اداره آب و فاضـالب 
روسـتایی صحبـت کـردم  قـول 1700 متـر لوله به 

بخـش اسـفندقه را دادنـد .«

بنیاد مسکن در واگذاری به زیر 
ساخت ها توجه ندارد

رییس اداره آب و فاضالب روسـتایی شهرستان 

جیرفـت بـه »کاغـذ وطن«گفت:»بنیاد مسـکن 
بـدون این کـه به زیر سـاخت ها توجـه کنداقدام 
بـه واگـذاری شـهرک ها کـرده اسـت و ایـن در 
حالـی اسـت کـه تهیـه ایـن زیـر سـاخت ها در 
دارد.«هوشـنگ  اعتبـار  بـه  نیـاز  زمینـه ای  هـر 
پنـج  از  بیـش  تاکنـون  داد:»  ادامـه  سـنجری 
کیلومتـر کار در ایـن شـهرک انجـام دادیـم کـه 
بـدون  اعتبـار بـوده و این مقدار کار انجام شـده 
هـم بـا تعامـل بـا پیمـان کاران صـورت گرفتـه 
اسـت.«وی تصریح کرد:»مشـکل آب رسـانی به 
مسـیرهای باقـی مانده شـهرک بنیاد مسـکن را 
در پروژهای توسـعه بازسـازی 98در دسـتور کار 
قـرار می دهیـم .در توسـعه شـبکه آب اسـفندقه  
شـد  انجـام  خوبـی   کارهـای  گذشـته  سـال 
امـا بدلیـل نبـود اعتبـار بـرای ادامـه بیشـتر بـا 
مشـکل مواجـه شـدیم و کار متوقـف شـد امـا 
در سـال جدیـد در صـورت تامین اعتبار توسـعه 

شـبکه آب رسـانی در ایـن بخـش از سـر گرفتـه 

می شـود.«

شهرک بنیاد مسکن در اولویت 
پروژهای برق رسانی98

»کاغـذ  بـه  اسـفندقه  بـرق  پاسـخگو  مسـوول 
وطن«گفت:»چند کوچه در شـهرک بنیاد مسـکن 
اسـت که متاسـفانه به دلیـل فاصله با شـبکه برق 
هنوز برق رسـانی نشـده اسـت و در فاز اول توسعه 
شـبکه انجـام شـد امـا عـده ای مجـدد سـاخت و 
سـاز انجـام دادنـد   کـه در حـال حاضر با مشـکل 
اضافـه  ابوسـعیدی  هستند.«حسـین  مواجـه 
کرد:»سـال گذشـته قـرار بـود ایـن مشـکل حـل 
و بودجـه الزم آن تامیـن شـود امـا محقـق نشـد 
ولـی در سـال 98 در باالتریـن  اولویـت  مدیریت 
بـرق جنوب اسـتان قـرار دارد و در در صورت ابالغ 
اعتبـارات سـال 98 در دسـتور کار قـرار می گیرد.«

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن
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رییس اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان 
جیرفـت گفت:»بنیاد مسـکن بـدون این که به 
زیـر سـاخت ها توجـه کنداقـدام بـه واگـذاری 
شـهرک ها کـرده اسـت و ایـن در حالی اسـت 
کـه تهیـه ایـن زیـر سـاخت ها در هـر زمینه ای 
نیـاز به اعتبـار دارد.«هوشـنگ سـنجری ادامه 
داد:» تاکنـون بیش از پنـج کیلومتر کار در این 
شـهرک انجـام دادیم که بـدون  اعتبـار بوده و 
ایـن مقـدار کار انجـام شـده هـم بـا تعامل با 

پیمـان کاران صورت گرفته اسـت.«

براسـاس نظریـه کمیسـیون تشـخیص اراضـی موضـوع ماده 12 قانون زمین شـهری ،)1( قطعه زمین به شـرح جـدول پیوسـت ، در اجرای ماده 12 قانون زمین شـهری مـوات اعالم گردیده اسـت. لذا به موجب 
ماده واحده قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسـکن و شهرسـازی مجمع محترم تشـخیص مصلحت نظام ، كسـانی كه نسـبت به تشـخیص فوق اعتراض دارند ، ظرف مدت سـه ماه بعد از تاریخ دومین 

آگهـی مهلـت دارنـد تـا اعتـراض خـود را با ارائه مدارك مثبته و رسـمی به مراجع ذیصالح قضایی تسـلیم نماینـد و در صورت عـدم اعتراض در مهلت قانونـی نظریه صادره قطعی و الزم االجرا اسـت
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335454۶.5353 و 511173.1948 ()3354439.874۲و 511111.8۶0۶(    )3354350.5070 
و 511044.۶798 ()3354350.51۲۶ و 511013.430۶( )335439۲.93۲۶ و 51094۲.۲411( 

)33544۲8.749۲ و 510934.8015( )3354485.1799 و 510899.8748( )3354585.۶1۶0 
و 51098۲.۲530( )3354554.1440 و 511057.4۶97( )3354۶۶3.1958 و 511050.5057( 

)3354۶95.۲4۲7 و 5107۶۲.0۲08( )3354748.835۶ و 5108۶1.81.۶3( )335۲7۶9.3800 و 
51۲۲39.۶800( )335۲۶99.۲400 و 51۲179.۲۲00( )335۲۶3۲.8400 و 51۲1۲3.0۶00( )335۲570.8093 

و 51۲070.۶043( )335۲890.۲779 و 511910.۲184( )3353۲۲1.3035 و 51۲۲78.0497( 
)335۲9۲0.9900 و 51۲397.3400( )335۲855.8300 و 51۲319.9700( )335۶543.۶۶09 و 
51۶۲91.8975( )335۶038.350۶ و 51۶173.4۲49( )3355533.0403 و 51۶054.95۲4( 

)335549۲.13۶۲ و 5158۶4.1848( )3355573.8501 و 515819.8۶13( )3355855.۶447 
و 51554۲.8۶13( )3355948.۶880 و 515308.۲553( )3355979.9۲۲7 و 515094.58۲3( 
)335548۲.4509 و 514489.4805( )3355133.۶۶55 و 51415۶.85۶5( )3354۶۲9.59۶5 
و 513878.53۲5( )3354۲88.5۶09 و 513890.4۶73( )3353947.5۲53 و 51390۲.40۲۲( 
)3353545.89۶8 و 514199.5998( )335338۶.317۶ و 514311.0733( )335۲5۲0.9385 

و 514590.1479( )335۲311.۲883 و 5141۶0.1434( )335۲۲78.7151 و 514034.730۲( 
)335۲305.4800 و 514031.1500( )335۲4۲3.۲000 و 514۲05.8000( )335۲577.93000 

و 514۲94.5700( )335۲858.5800 و 514114.3500( )3353138.5۲00 و 51383۲.7۲00( 
)3353143.115 و 5134۶4.1993( )3353115.8100 و 513053.3100( )3353044.5800 و 

51۲738.4400( )335۲9۶1.8410 و   51۲510.0870(  )3353338.۲4۶0و51۲3۶۶.34۶۶()  
3353433.۶340و 51۲438.3589( )3353774.019۲0 و 51۲375.۲940(     )3354۲90.5350 

و 51۲0۲8.3۲۲5(  )33548۶1.۲580 و 5117۲8(        )33548۲8.88۲0 و 511518.7170( 
)3354747.5850 و 511408.۶4۲7( )3354599.45۲0 و 511۲35.1۶5۲( )3354749.1430 و 

510884.۲0۶۶( )3354751.4910 و 511055.1148( )3355۲09.1130 و 511509.1۲44( 
بجز مختصات:

 )3358۲5۶.0000 و 513700.0000( )3358430.0000 و 513700.0000(     )3358545.0000 و 51373۶.0000( 
)3358۶۶0.0000 و 513813.000(      )3358۶۲۲.0000 و 513984.0000( )3358475.0000 و 514451.0000(     

)33583۶0.0000 و 51417۲.0000( )3358۲55.0000 و 51417۲.0000(

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوم

آگهی مزایده امالک مازاد بانک کشاورزی اردیبهشت ۹۸
مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان  در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط و وضع موجود به فروش برساند:

متقاضیـان مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر، بازدید از امالک،دریافت اسـناد مزایده ،و تسـلیم پیشـنهادات  از تاریخ انتشـار آگهی تا پایـان وقت اداری روز یکشـنبه مورخ 98/۰2/22 همـه روزه به غیر از ایـام تعطیل از سـاعت 8صبح لغایت 13 
بـه نشـانی :  جیرفـت – میـدان امـــام خمینـی  )ره ( خیابـان قرنـی غربـی  -    مدیریت شـعب بانک کشــاورزی جنوب کرمـان –  طبقه دوم دایـره خدمات  مدیریت مراجعـه نمایند. پاکت های پیشــــنهادی ارائه شـده در تاریخ دوشـنبه 98/۰2/23 

راس  ســاعت 8 صبـح در محـل مدیریـت بانـک واقـع در جیرفت خیابـان قرنی در حضور اعضای کمیسـیون معامـالت  مفتوح وقرائت  خواهد شـد .

توضیحات وشرایط : 
1-  متقاضیــان  بایســتی  معــادل پنــج  درصــد  مبلــغ قیمــت  پایــه مزایــده منــدرج  
ــه  ــه عنــوان   ســپرده  شــرکت در مزایــده بابــت هــر یــک از امــالک  ب درآگهــی  را ب
صــورت جداگانــه در قالــب یکــی از تضامیــن منــدرج در اســناد مزایــده ارائــه نمائیــد. 
2- بازدیــد از امــالک و مطالعــه مــدارک و ســوابق قبــل از شــرکت در مزایــده بــرای 

تمامــی شــرکت کننــده گان در  مزایــده  ضــروری اســت .
ــه فــروش مــی رســند و در  ــا وضعیــت موجــود ب ــه امــالک عرضــه شــده ب 3- کلی

ــدار مــی باشــد . ــده خری ــه عه ــه ب صــورت داشــتن متصــرف تخلی
ــا پرداخــت  ــا فــروش نقــدی مــی باشــد پیشــنهادهای غیــر نقــدی ب 4- اولویــت ب
ــل  ــی( قاب ــود بانک ــا س ــاط ) ب ــورت اقس ــه ص ــی ب ــد و مابق ــد نق ــل 2۰درص حداق
بررســی اســت درصــد پرداخــت نقــدی ومــدت بازپرداخــت الباقــی ثمــن )حداکثــر 
ــه صــورت شــفاف اعــالم گــردد. 6۰ مــاه ( بایســتی در  برگــه پیشــنهادات قیمــت ب

5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشــد.
6- بانک در  رد یا قبول یک  یا  تمامی پیشــنهادات خرید مختار اســت .

ــه  ــنهادهایی ک ــدوش و پیش ــروط  مخ ــاء مش ــد امض ــنهادهای فاق ــه پیش 7- ب
پــس از انقضــاء مــدت  مقــرر در فراخــوان واصــل شــود مطلقــا" ترتیــب اثــر داده 

نخواهــد شــد.
8- ســایر اطالعات وجزئیات مربوط  در اســناد  مزایده درج خواهد شد.

ــا  ــت ت ــنهاد قیم ــای پیش ــل  پاکته ــده و تحوی ــرکت در  مزای ــت ش ــن مهل 9- آخری
ــد.  ــی باش ــنبه 98/۰2/22 م ــت اداری روز  یکش ــان  وق پای

شرایط  متصرف دارد 
یا خیر    قیمت پایه  قدر السهم  اعیان    عرصه   کاربری نوع ملک  شماره پالک  آدرس ملک  ردیف 
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ندارد  7.811.5۰۰.۰۰۰ ریال   ششدانگ  913متر مربع  34۰متر مربع  مسکونی ساختمان 4 طبقه  1443 فرعی از 2 اصلی واقع در  بخش 46 
کرمان 

کهنوج –کوچه  ماالریا –بن  بست اول 
غربی 1

دارد  2.397.۰۰۰.۰۰۰
ریال  ششدانگ  45۰متر مربع  1747متر مربع  گاوداری گاوداری  643 فرعی  از 551 اصلی واقع در بخش 45 

کرمان  جیرفت – هوکرد – بین چینه وهوکرد  2

دارد  68۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  موازی 43/17سهم مشاع از 96 سهم 
ششدانگ  8۰متر مربع  351/85 مسکونی ساختمان  172 فرعی از 579 اصلی بخش 45 کرمان  جیرفت – میدان عامری کوچه شهید یوسف 

فرخی – کوچه مسجد الصالح  3

دارد  1.951.16۰.۰۰۰ ریال  موازی 66/73 سهم مشاع از 96 سهم 
ششدانگ  17۰ متر مربع  39۰ متر مربع 

ششدانگ   مسکونی ساختمان  3582 فرعی  از 7۰5 اصلی  واقع در بخش 
45  کرمان  

جیرفت-  شهرک جانبازان – خیابان 
استقالل- کوچه 21   4

دارد 78۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  ششدانگ  --- 5۰۰۰ متر مربع  باغ باغ نخیالت ومرکبات  12 فرعی از 53۰ اصلی واقع در بخش 45 
کرمان  جیرفت – روستای  خاتون آباد 5

دارد  5.۰73.۰۰۰.۰۰۰ ریال  موازی 9/43سهم مشاع از 96سهم 
ششدانگ 12۰هکتار ششدانگ  زراعی زمین   پالک 387 اصلی واقع در بخش 45 کرمان   جیرفت – روستای محمود آباد  6

دارد  5.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  ششدانگ  1۰۰هکتار زراعی زمین  5 فرعی از 459 اصلی واقع در بخش 46 کرمان  قلعه گنج –سرخ قلعه – شو مهری  7

دارد 43.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  ششدانگ  147 هکتار زراعی زمین 5 فرعی از 158 اصلی واقع در بخش 46 کرمان  فاریاب - سرگریج 7

دارد  4.761.9۰۰.۰۰۰ ریال  ششدانگ  1۰/5 هکتار زراعی زمین  13 فرعی از 89 اصلی  واقع دربخش 46 کرمان  کهنوج –چاه زیارت  9

دارد   3.537.825.۰۰۰
ریال  ششدانگ  7هکتار کشاورزی زمین وباغ نخیالت  5 فرعی از 89 اصلی  واقع در بخش 46 کرمان  کهنوج – چاه زیارت  1۰

روابط عمومی مدیریت شــعب  بانک کشاورزی جنوب کرمان

اداره کل ثبت احوال استان کرمان

آگهی مزایده عمومی خودرو
شماره ۱۳۹۸۰۲۰۵۰۱

اداره کل ثبــت احــوال اســتان کرمــان در نظــر دارد تعــداد یک دســتگاه خودروی ســواری پراید بــا جزئیات 
منــدرج در اســناد مزایــده را بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )www.setadiran.ir( و 

بــا شــماره مزایــده 1۰98۰۰۰238۰۰۰۰۰3 بــه صــورت الکترونیکــی به فروش برســاند.

زمان انتشار در سایت : ساعت 8 صبح مورخ 1398/0۲/0۶
مهلـت دریافـت اسـناد مزایـده تـا : سـاعت 13 ظهـر مـورخ 

1398/0۲/1۶
تاریخ بازدید تا : ساعت 14 ظهر مورخ 1398/0۲/1۶

آخرین مهلت ارسـال پیشـنهاد قیمت : سـاعت 14 بعدازظهر 
1398/0۲/1۶ مورخ 

زمان بازگشائی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 1398/0۲/17
زمان اعالم به برنده : 13 ظهر 1398/0۲/17

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
تـدارکات  سـامانه  طریـق  از  صرفـا  مزایـده  1-برگـزاری 
الکترونیکـی دولـت می باشـد و کلیـه مراحل فرآینـد مزایده 
شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده ) در صـورت وجـود 

مزایـده  در  شـرکت  تضمیـن  پرداخـت   ،) مربوطـه  هزینـه 
)ودیعـه(، ارسـال پیشـنهاد قیمت، بازگشـایی پـاکات، اعالم 
بـه برنـده، واریـز وجـه مزایـده و تحویـل خـودرو در بسـتر 

سـامانه امـکان پذیـر مـی باشـد.
۲- محـل بازدیـد از خودروها، بلوار ۲۲ بهمن جنب فروشـگاه 

سـپه، اداره کل ثبت احوال اسـتان کرمان می باشـد.
بایسـت  مزایـده مـی  در  بـه شـرکت  منـدان  3- عالقـه 
جهـت ثبـت نـام و دریافـت گواهـی الکترونیکـی )توکن( 
اطالعـات  دریافـت  بـرای  یـا  و   ۰2141934 شـماره  بـا 
تمـاس دفاتـر ثبت نام سـایر اسـتانها، در سـایت سـامانه 
)www.setadiran.ir( بخـش " ثبـت نـام / پروفایـل 

مزایـده گـر" مراجعـه نماینـد.

شناسه آگهی 44570۲


