
میرکهنوج رییس سابق شورای شهر جیرفت استعفا داده و مشایخی سخنگوی شورای شهر 
خبر از تحوالتی در سیستم مدیریتی شورا می دهد

سرپرست فرمانداری رودبار جنوب:

 احداث کارخانه بوجاری کنجد
در رودبار جنوب

معاونت اقتصادی استانداری کرمان:
 »کارخانه میبد« شکر به کرمان

تحویل نداده است

تحوالت در انتظار 
شورای شهر جیرفت

حدود 30 کرمانی درانتظار پیوندکلیه
4 نوع عمل پیوند کلیه، کبد، مغزاستخوان و قرنیه در بیمارستان های شهر کرمان انجام می شود

جمشیدمالرحمانمدیرعاملشرکتگلگهر:

یک ریال از منابع گل گهر 
را به جایی نخواهیم فرستاد
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

قیمت کاال های اساسی 48درصد تورم 
کاال های آزاد42 درصد تورم دارند

ان
گار

رن
خب

اه 
شگ

 با
س: 

عک

هر
ل گ

: گ
س

عک

3

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید
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واعظان با خرافات 
مبارزه کنند
غالمرضا فدایی
یادداشت مهمان

یکـی از اسـتانداران قدیـم فایلـی صوتـی را بـرای مـن 
ارسـال کـرد کـه در آن یکـی از واعظـان کـه بـه نظـر مـی 
رسـید از افراد مشـهوری باشـد و ظاهرًا در صدا و سـیما 
هـم برنامـه دارد گفتـه بـود:» از امـام ... روایـت شـده 
بهشـت هشـت در دارد کـه سـه تـای آن از قـم بـاز مـی 
شـود؛ تأکیـد مـی کنم از هشـتاد تـا در، نه، از هشـت در 

پـس بایـد قـم خیلـی مهم باشـد«
ایـن شـده بـود سـوژه ای برای کسـی که آن را به ُسـخره 
گرفتـه بـود کـه  خـوب اگـر سـه در از هشـت درِ بهشـت 
از قـم بـاز مـی شـود پـس سـهم مشـهد امـام رضا چی 
مـی شـود ، سـهم کربـال و نجـف چـی. مکـه و مدینـه 
چطـور. مـن البتـه در پاسـخ آن بـه طنـز نوشـتم خوش 
بـه حال اسـتانداران قم!گفتن و نـگارش چنین مطالبی 
چقـدر مسـتند اسـت و چقـدر روایـت آن صحیح اسـت 
و بـر فـرض صحـت آیـا بـا عقـل جـور در مـی آیـد و بـر 
فـرض جـور در آمدن، چقدر ضرورت دارد نقل شـود و اگر 
دارد چقدر الزم اسـت در رسـانه عمومی و در سـطح ملی 
پخـش شـود؟ سـؤاالتی کـه باید به دنبال پاسـخ بـود...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

صداقت، انصاف، بی طرفی
k e r m a n e n o . i r
پایگاه خبری تحلیلی 

26 تا 2641 تا 40

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

0۹1۳۳۹۵20۷۵

فراخوان مناقصات عمومي یک مرحله اي نوبت دوم
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی پروژهـای به شـرح ذیـل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نمایـد. کلیه مراحل 

برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1398/03/13 می باشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: سـاعت14 روز 1398/03/13 تـا 

 1398/03/23 تاریـخ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت14روز سه شنبه تاریخ 1398/04/04

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1398/04/05     
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص 

اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: آدرس: جیرفـت – حـد فاصـل سـیلو و 
پلیـس راه، بلـوار ورودی شـهرك صنعتـی شـماره 2 تلفـن: 43310516-034 و 
سـایت  www.jkerman.mrud.ir و پایـگاه ملـی اطالع رسـانی مناقصات كشـور 

 )http://iets.mporg.ir(
اطالعـات تمـاس سـامانه جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه: مرکـز تماس 

41934-021  و دفتـر ثبـت نـام 88969737 و85193768   

فهرست بهابرآورد )لاير(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره 

160/ج97/3
ایاب و ذهاب عوامل نظارتی در پروژه های راهسازی و مسکن اداره کل 

راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
541،000،000
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به صورت مقطوع10،815،201،214

161/ج97/3
تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی همراه با گالسبید جهت ایمن 

سازی پروژه های راهسازی قابل افتتاح جنوب کرمان)تجدید(
راه، راه آهن و باند  291،000،0005،801،053،440

فرودگاه سال 1398

925،000،00018،500،000،000احداث قسمتی از ساب بیس و بیس و آسفالت محور پل بهادرآباد- رودبار)تجدید(162/ج97/3
راه، راه آهن و باند  

فرودگاه سال 1398 و 
فهرست بهای تجمیعی

1،504،000،00030،075،064،486اجرای دستک های پل دوم هلیل و بستن بین کوله های آن163/ج97/3

303،000،0006،045،258،238تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی محور کنزته- کنوایی- کدرنگ164/ج97/3

486،000،0009،716،787،759تکمیل سالن ورزشی حسین آباد)تجدید(165/ج97/3
ابنیه، تاسیسات مکانیکی و 
تاسیسات برقی سال 1398 

و بخشنامه سرجمع

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

معاون وزیر راه و شهرسـازی و مدیرعامل سـازمان مجری 
سـاختمان هـا و تاسیسـات دولتـی و عمومـی از رونـد 
احـداث بیمارسـتان 139 تخـت خوابـی زرنـد بازدیـد کرد.

بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی اداره کل راه و 

شهرسـازی اسـتان کرمان محمدمهدی بلوردی در حاشـیه 
ایـن بازدیـد گفـت: تا کنون بـرای احـداث این بیمارسـتان 

560 میلیـارد ریال هزینه شـده اسـت.
ایـن  افـزود:  اسـتان کرمـان  و شهرسـازی  راه  مدیـرکل 

بیمارسـتان بـا 11 هـزار مترمربـع زیربنـا در دو بلـوک 5 و 6 
 CCU، ،طبقـه احداث شـده و شـامل درمانـگاه، اورژانـس
ICU، سـی تـی اسـکن، رادیولـوژی، آزمایشـگاه، بخـش 
هـای بسـتری، جراحـی، زایشـگاه، نـوزادان و دارای 4 اتاق 

اسـت. عمل 
وی پیشـرفت فیزیکـی پـروژه را 98/5 درصـد اعـالم و 
تصریـح کـرد: تسـت و راه انـدازی تاسیسـات مکانیکـی و 
برقـی، و اجـرای الیـه دوم آسـفالت محوطـه بخـش های 

مانـده کار تـا تحویـل بـه پیمانکار اسـت.
محمدجعفرعلیـزاده معـاون وزیـر راه و شهرسـازی هـم با 
بیـان اینکـه 50 درصـد اعتبـار بیمارسـتان سـینای زرند در 
سـال های 97 و 98 تامین شـده است، گفت: نیمه تیرماه 
بـرای بررسـی آخرین اقدامات انجام شـده قبـل از تحویل 

پـروژه  بـه بهـره بـردار از این پـروژه بازدیـد خواهد کرد.
بیمارسـتان سـینای زرنـد حداکثـر تـا هفتـه   دولت از 
سـوی وزارت راه و شهرسـازی بـه بهره بـردار تحویل می 

شود.

صرف 560  میلیارد ریال اعتباربرای احداث این بیمارستان
در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان در حال ساخت سینای زرند عنوان شد:

ادامه در صفحه 2

کم کم رغوب ماه خدا دیده می شود                                                                               صد حیف از این بساط هک ربچیده می شود
صــدای پــای عیــد مــی آیــد و دل مومــن بــر ســر دو راهــی آمــدن عیــد رمضــان و رفتــن مــاه 
 رمضــان بــال تکلیــف اســت. از آمــدن آن یــک ،دل شــاد باشــد یــا از رفتــن ایــن یــک، محــزون؟
عیــد فطــر پــاک تریــن و عیدتریــن عیدهاســت چــرا کــه پــاداش یــک مــاه عبــادت و شســت و 

شــوی جــان در نهــر پــاک رمضــان اســت.

پیشاپیش  این عید فرخنده روز سربلندی از آزمون اخالص را بر شما بندگان شایسته خداوند و دلدادگان صیام 
تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

محمود مهنی -بخشدار ساردوییه
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واعظان با خرافات 
مبارزه کنند
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سرلشـکر قاسـم سـلیمانی قبـل از عملیـات طریق القـدس در 
روز جمعـه ششـم آذرمـاه 1360در جمـع دو گـردان از رزمنـدگان 
تیـپ 41 ثـارهللا کرمان سـخنانی را مطرح کرد. سرلشـکر قاسـم 
سـلیمانی قبـل از عملیـات طریق القـدس در روز جمعه ششـم 
آذرمـاه 1360در جمـع دو گـردان از رزمنـدگان تیـپ 41 ثـارهللا 

کرمـان سـخنانی را مطـرح کرد.
قـدس  نیـروی  فعلـی  سـلیمانی}فرمانده  قاسـم  سرلشـکر 
سـپاه قبـل از عملیـات طریـق القـدس در در جمع دو گـردان از 

رزمنـدگان تیـپ 41 ثـارهللا کرمـان سـخنانی را مطـرح کـرد.
وی گفـت:درود بـر انبیـاء و اولیـاء و صدیقیـن و شـهدا. درود بر 
پیـرو یـاور مسـتضعفان، امـام خمینـی و درود بـر تمـام چهـره 
های نورانی شـما که خداوند عاشـقانش را از بین شـما انتخاب 
کـرده و بـه زودی عاشـق و معشـوق بـه وصال یکدیگـر خواهند 
رسـید. خداونـد می فرماید:» من طلبنی وجدنـی و من وجدنی 
عرفنی و من عرفنی عشـقنی و من عشـقنی قتلته و من قتلته 
فانادیته.«هـر کـه مـرا بجویـد، مـی شناسـد و هرکـس مـن را 
شـناخت، خواهد یافت و هرکس مرا بیابد، عاشـقم خواهد شـد 
و هر کس عاشـقم شـود، عاشـقش خواهم شـد و هر که را من 
عاشـقش شـوم، او را خواهـم کشـت و دیه اش خودم هسـتم.

ایـن خیلی سـعادت بزرگی اسـت. »شـهادت« آرزویـی که همه 
دل هـا برایـش پـر مـی زنـد. همـه عاشـقان بـرای رسـیدن بـه 
معشـوق شـان، بـرای رسـیدن به هـدف شـان، آخرین وسـیله 
ای کـه مـی داننـد آن هـا را بـه معشـوق مـی رسـاند، شـهادت 
اسـت و آن را انتخـاب مـی کننـد و ایـن افتخـار نصیب هر کس 
نخواهـد شـد، مگـر افـرادی که خـود را سـاخته باشـند و افتخار 
ایـن را داشـته باشـند که بـه لقـاء هللا بپیوندند و در بین شـماها 
زیـاد اسـت. در بیشـتر چهـره های شـما رخسـار شـهادت، رنگ 
شـهادت، توأم با معنویت از دور نمایان اسـت، مشـخص اسـت.

محرم ماه به حرکت در آورندة همه مسـتضعفان اسـت. چشـم 
هـا، چشـم امـام،  چشـم ملت، چشـم شـهیدان کـه ناظرنـد، به 
بـازوان خشـمگین و پرتـوان شـما دوختـه شـده اسـت. ولـی 
شـما صابـران بـا وجـود ایـن که شـعله های عشـق شـهادت در 
بـدن طنیـن افکـن اسـت، صبـر کنیـد تا یـک مرتبه به دشـمن 
مـکار طـوری بتازیـد کـه خیالـش را هم نکـرده باشـد.الحمدلله 
کـه در ایـن چنـد روزی کـه آنجـا بودیـد، غیـر از یکـی، دونفر که 
خداونـد ایـن جـور خواسـت کـه زودتر برونـد و آنجا هـم بتوانند 
شـفیع مـا باشـند، بقیـه الحمدلله سـالم ماندند که بـرای حمله 
نهایی آماده شـوند. برادران! عزیزان!  شـهیدانی که االن نشسـته 
ایـد و صـدای مـرا مـی شـنوید! فرمانـده هم آمـده اسـت، امام 
زمـان عجـل هللا تعالی فرجه الشـریف  هم آمده اسـت.فرمانده 
تیـپ عاشـورا چند شـب پیش خـواب دیـدهـ  این را در جلسـه 
ای بـه مـا گفـت کـه بـه همـه بـرادران بگویمـ  خـواب دیـده که 
در محضـر امـام اسـت. مـی گفـت آیـت هللا بهشـتی،  آیـت هللا 
مشـکینی و شـهدای دیگر هم بودند. می گفت یـک وقت دیدم 
نـوری از دور وارد شـد)گریه حضار(امـام بلنـد شـدند و رو کردند 
بـه حاضریـن گفتند:»من بـرای این حمله آمـاده ام.« یک مژده 
ای دادنـد کـه در ایـن حملـه مـا کـم تریـن شـهید و بیشـترین 
بازدهـی را داریم.بـرادران! دعای خیر بدرقه راه شماسـت. یکی از 
بـرادران مـی گفت شـب در بیـت امام نگهبـان بـودم،  نیمه های 
شـب  دیـدم پیـر جمـاران آمد باالی پشـت بـام، رو کـرد به من 
و گفـت اسـلحه تـان را بـه مـن بدهیـد، حـاال دیگـر نوبـت مـن 
اسـت. مـی گفـت نشسـتم یـک گوشـه ای ببینیم ایـن پیرخدا 
چـه مـی کنـد، دیـدم اسـلحه را بـه دوش انداخـت از این طرف 
پشـت بـام مـی رود به آن مـی رود به آن طرف پشـت بام گریه 
مـی کنـد، بـا خـدا راز و نیـاز مـی کنـد. خـوب کـه دقـت کـردم، 
دیـدم بـرای رزمنـدگان دعا می کند. عزیـزان! دعـای رهبر بدرقة 

شماست. راه 
 قـوی باشـید و بدانیـد بـا دعـای امـام زمـان عجـل هللا تعالـی 
فرجـه الشـریف  با رهبری فرماندهی چون امـام زمان عجل هللا 
تعالـی فرجه الشـریف  چنان بر دشـمن مـکار بکوبیم که مجال 
تـکان خـوردن نداشـته باشـد. و ان شـاءهللا بـا خون مـان، پیام 
کربال را به همة چشـم انتظارمان و عزیزان مان در پشـت جبهه، 
از آن پیرزنـی کـه تمـام دارایـی اش را در کیسـة پالسـتیکی می 
کنـد و بـرای ما می فرسـتد، بـا خون مان هدیه ای چون دشـت 
بـاز سوسـنگرد را برای شـان خواهیم فرسـتاد.این قـدر عملیات 
هـای کربـال را ادامه می دهیم تا به کربالی حسـینی برسـیم. ان 
شـاءهللا قلـب امـام زمـان عجل هللا تعالـی فرجه الشـریف  را با 
ایـن قطـره هـای خون مان روشـن خواهیـم کرد و بـه امام مان 
خواهیـم گفت:امامـا! رهبـرا! زعیما! ای کسـی کـه حاضریم اگر 
خـدا هـزاران جـان به ما بدهـد، در راهـت فدا کنیم! امـام! هرگز 
چـون کوفیـان کـه را تنها گذاشـتند، تنهایـت نخواهیم گذاشـت) 
تکبیـر بـرادران( و شـما بـا نیـروی ایمـان تان، نه با کالشـینکف،  
تـوپ، تانـک و خمپاره، بـا نعـرة هللا اکبرتـان خواهید دیـد در آن 
شـب چگونـه دشـمن از ایـن نعره هـای هللا اکبر فرار مـی کند یا 
تسـلیم مـی شـود. ان شـاءهللا ایـن پیـروزی بزرگ را به دسـت 
خواهیـد آورد و ایـن طرح را کـه، طرح کربالی یک نـام دارد،این 
قـدر کربالهـا را ادامـه خواهیـم داد کـه بـه کربالی امام حسـین 

علیه السـالم برسیم.

عضــو هیــأت رئیســه کمیســیون حقوقــی مجلــس 
اختیــارات  همیــن  بــا  رئیس جمهــور  گفــت: 
ــود بخشــد،  ــد وضعیــت را بهب موجــود هــم می توان
ــارات فعلــی خــود  اگــر رئیس جمهــور همیــن اختی
ــه  ــود. ب ــر ب ــی بهت ــع فعل ــرد وض ــرا می ک را را اج
دانشــجو،  گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری 
یحیــی کمالی پــور نماینــده مــردم جیرفــت و عضــو 
قضایــی  و  رئیســه کمیســیون حقوقــی  هیــأت 
ــر  ــخنان اخی ــه س ــاره ب ــا اش ــورای، ب ــس ش مجل
رئیــس جمهــور مبنــی بــر افزایــش اختیــارات، 
اظهــار داشــت: رئیس جمهــور براســاس قانــون 
اساســی از اختیــارات ویــژه ای برخــوردار اســت، امــا 
ــته  ــال ها وی نخواس ــن س ــده در ای ــده بن ــه عقی ب
از ایــن اختیــارات ویــژه اســتفاده کنــد.وی بــا 
ــالت  ــل معض ــرای ح ــور ب ــه رئیس جمه ــان اینک بی
افــزود:  نــدارد،  نیــاز  ویــژه  اختیــارات  کشــور 
ــم  ــود ه ــارات موج ــن اختی ــا همی ــور ب رئیس جمه
ــه  ــا اینک ــد کم ــود بخش ــت را بهب ــد وضعی می توان
اجــرا  را  اختیــارات  همیــن  رئیس جمهــور  اگــر 
می کــرد، وضــع مــا بهتــر بود.عضــو هیــات رئیســه 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــی و قضای ــیون حقوق کمیس
ــرار باشــد  اســالمی، ادامــه داد: در مجمــوع اگــر ق
ــود،  ــور داده ش ــه رئیس جمه ــژه ای ب ــارات وی اختی
بایــد اصــالح قانــون ا ساســی در دســتور کار قــرار 
ــش  ــا افزای ــر ی ــی تغیی ــرایط فعل ــه در ش ــرد ک گی
نیســت.میزان  نیــاز  رئیس جمهــور  اختیــارات 
ــن  ــد؛ بنابرای ــتفاده کن ــتی اس ــه درس ــارات ب اختی
نیــازی بــه افزایــش اختیــارات یــا اختصــاص 

اختیــارات ویــژه بــه رئیس جمهــور نیســت.

براسـاس گفته های سرپرسـت معاونت اقتصادی 
اسـتانداری کرمـان، علـت عـدم تخصیص شـکر 
خام به کارخانه تصفیه شـکر سـیرجان، مکان این 
کارخانـه اسـت ؛ چـرا که براسـاس قانـون، مناطق 
ویـژه اقتصـادی جـزء محـدوده کشـور محسـوب 
نمی شـوند. بـه گـزارش میبدمـا بـه نقـل از گفتار 
نـو، بنـا بـر اظهـارات رئیـس شـرکت غله اسـتان 
کرمـان، علـی رغـم هماهنگی هـا و تالش هـای 
صـورت گرفتـه راه انـداری کارخانـه تصفیـه شـکر 
سـیرجان تاکنـون انجـام نشـده و شـکر تصفیـه 
شـده ایـن کارخانـه نیـز در آبان ماه منقضی شـده 
کشـوری  بـازار  تنطیـم  مصوبـه  است.براسـاس 
مقـرر شـد تـا بـه کلیـه واحد ها فعـال، شـکر خام 
بـرا ی تصفیـه داده شـود، امـا بـه نظر می رسـد که 
کارخانه شـکر سـیرجان از این قانون مستثنا بوده 
و تاکنـون نتوانسـته ایسـت هیچ گونه سـهمیه ای 
سرپرسـت  گفته هـای  کند.براسـاس  دریـاف 
معاونـت اقتصادی اسـتانداری کرمـان، علت عدم 
تخصیـص شـکر خـام به ایـن کارخانه مـکان این 
کارخانـه اسـت و در ایـن جلسـه مقـرر شـد تا در 
هفتـه آینده جلسـه ای بـا حضور سـازمان صمت، 
شـرکت غلـه، گمـرک، اسـتاندار و جهاد کشـاوری 
تشـکیل و در خصـوص کارخانـه شـکر سـیرجان 
تصمیـم گیری هـای مربوطه صورت پذیرد.شـایان 
ذکر اسـت که براسـاس گفته هـای نماینده تعاونی 
روسـتایی در ایـن جلسـه علی رغـم پرداخت پول 
2 هـزار تن شـکر بیـش از 10 روز اسـت که کارخانه 
میبـد یزد به دالیلی، چون نبود شـکرخام ، از دادن 

شـکر سـر باز زده اسـت.

روایت حاج  قاسم از دعای 
امام برای رزمندگان

ریس جمهور ی می تواند 
وضعیت را بهبود بخشد 

»کارخانه میبد« 
شکر به کرمان  

تحویل نداده است 

خبر

خبرخبر

اولین جلسه برنامه ریزی طرح 
»نغمه های مسجدی« برگزار شد

احداث کارخانه بوجاری کنجد 
در رودبار جنوب 

یک ریال از منابع گل گهر 
را به جایی نخواهیم فرستاد 

بـه  گفـت:  زاده،  خوبـی  مجیـد 
منظـور ایجـاد گـروه هـای سـرود 
بچـه هـای مسـجدی در سـطح 
جنـوب  مسـاجد  هـای  کانـون 
کرمـان، طـرح » نغمـه هـای مسـجدی« آغـاز 
شـد و امـروز اولیـن جلسـه برنامـه ریـزی این 
طـرح برگزار شـد.به گزارش خبرنـگار خبرگزاری 
جلسـه  اولیـن  جنـوب،  کرمـان  از  شبسـتان 
برنامـه ریـزی بـه منظـور اجـرای طـرح »نغمـه 
های مسـجدی« با حضور »مجیـد خوبی زاده« 
مدیـر سـتاد هماهنگـی کانـون هـای مسـاجد 
جنـوب کرمـان و جمعـی از فعـاالن فرهنگـی 
کانـون هـای مسـاجد جنـوب کرمـان در محـل 
کانون تخصصی سـمعی و بصـری مصباح علی 
آبـاد عمـران از توابع شهرسـتان جیرفـت برگزار 
شـد.دراین مراسـم »مجیـد خوبـی زاده« مدیر 
سـتاد هماهنگـی کانـون هـای مسـاجد جنوب 

کرمـان، گفـت: بـا توجه بـه تاکید مقـام معظم 
رهبـری در خصـوص فعالیـت در حوزه سـرود و 
نیـز توصیـه هـای مقـام عالـی وزارت و رئیـس 
محترم سـتاد عالی کانون های مسـاجد کشـور 
در خصـوص اهمیـت نقش سـرود در مسـاجد، 
هـای  کانـون  هماهنگـی  سـتاد  در  بنابرایـن 
مسـاجد جنـوب کرمـان بـر آن شـدیم کـه در ) 
سـال98( بـه منظـور ایجـاد گـروه های سـرود 
زاده،  خوبـی  ورزیم.مجیـد  ای  ویـژه  اهتمـام 
ضمن یـادآوری، خاطرنشـان کرد: اجـرای گروه 
سـرود 40 هـزار نفـری بچه های مسـجدی، در 
سـال روز ورود تاریخـی حضـرت امـام خمینی 
)ره( حرکـت ارزنـده ای بود که در سـطح کشـور 
اجـرا شـد و مـورد اقبـال عمـوم قـرار گرفـت 
مجـری »طـرح نغمـه هـای مسـجدی« کانون 
تخصصـی سـمعی و بصـری مصبـاح علـی آباد 

عمـران از توابـع شهرسـتان جیرفـت اسـت.

ــداری رودبار  سرپرســت فرمان
کنجــد کاران  گفــت:  جنــوب 
ــود  ــول خ ــوب محص رودبارجن
ــند.  ــطه بفروش ــدون واس را ب
ــتان های  ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
از کرمــان،  باشــگاه خبرنــگاران جــوان 
منصــور خانــه گیــر سرپرســت فرمانــداری 
بــا  دیــدار  در  گفــت:  جنــوب  رودبــار 
اعــالم  عقــاب  مدیــران شــرکت حلــوا 
آمادگــی کــرد تمامــی کنجــد تولیــد شــده 
ــداری  ــوب راخری ــتان رودبارجن در شهرس
ــد  ــه زودی فراین ــرد.وی گفت:ب ــد ک خواه
ــزدر  ــد نی ــاری کنج ــه بوج ــداث کارخان اح
شــد.خانه  خواهــد  آغــاز  رودبارجنــوب 
گیــر سرپرســت فرمانــداری رودبارجنــوب 
ــد  ــه خری ــم زمین ــالش می کنی ــت: ت گف

کارخانــه  احــداث  و  واســطه  بــدون 
ــق  بوجــاری کنجــد هرچــه زودتــر محق
رودبارجنــوب  کشــاورزان  از  شــود.وی 
خواســت بــا اقــدام بــه کشــت ایــن 
ــطه آن  ــدون واس ــروش ب ــول و ف محص
ــردن  ــاه ک ــا کوت ــاب و ب ــرکت عق ــه ش ب
ــری  ــود حداکث ــه س ــت دالالن، زمین دس
کلمــه  کننــد.  فراهــم  خــود  بــرای  را 
ــردن اســت  ــاک ک ــی پ ــه معن بوجــاری ب
انســان  ایــن کار توســط  و در گذشــته 
می شــده  انجــام  کــم  مقیــاس  در  و 
ــد  ــا درص ــد ب ــی توان ــاری م ــت. بوج اس
ــاک کنندگــی  ــه پ ــی اقــدام ب بســیار باالی
محصــول نمایــد، خــود مــی توانــد شــرط 
ــاالی  ــت ب ــه رضای ــی در زمین ــیار مهم بس

مشــتری باشــد. 

مدیرعامـل  مالرحمـان  جمشـید 
جدیـد شـرکت معدنـی و صنعتـی 
گل گهـر گفـت :  توجـه بـه فرمایش 
مقـام معظـم رهبـری در خصـوص 
رونـق تولیـد مهم ترین اولویت ما در گل گهر اسـت 
و بـه منظـور تحقـق ایـن امـر از تمـام ظرفیـت ها، 
 امکانات و پتانسـیل شرکت اسـتفاده خواهیم کرد.

بـا  همچنیـن  مالرحمـان  جمشـید  مهنـدس 
شـرکت  انـداز  چشـم  و  اهـداف  بـه  اشـاره 
گفـت: بیشـتر  سـودآوری  و  رشـد  جهـت   در 

این شـرکت یک شرکت بورسـی است و سودآوری 
یکـی از الویـت هـای اصلـی کار مـا اسـت ، بدیـن 
منظـور در کنـار طرح های توسـعه ای که انجام می 
دهیـم تـالش خواهیـم کـرد بـه عنـوان یـک قطب 
توسـعه در حوزه صنایع و معادن کشـور این توسعه 
هـا همـراه با سـود روز افزون باشـد و ایـن یکی از 
 الویـت هـای اصلـی مـن در ایـن شـرکت اسـت . 

بخشـی  انسـجام  افـزود:   مالرحمـان  مهنـدس 
نیـز  ارزش   زنجیـره  توسـعه  و  و کار  کسـب  در 
بـود.  از اسـتراتژی هـای اصلـی شـرکت خواهـد 
بـه مسـئولیت هـای اجتماعـی  همچنیـن توجـه 
در  هـای کاربـردی  پژوهـش  توسـعه  و  شـرکت 
حـوزه هـای فعالیـت شـرکت و توجـه به اکتشـاف 
از برنامـه هـای متـداوم مجموعه گل گهر اسـت که 
آن را  بـا جدیـت دنبـال مـی کنیـم ، هـدف ما این 
اسـت فروشـنده صنعـت بـه دنیـا باشـیم و یـک 
 ریـال از منابـع گل گهر رابه جایی نخواهیم فرسـتاد.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی وصنعتـی گل گهـر در 
پایـان بـه موضـوع معیشـت و رفـاه پرسـنل نیـز 
اشـاره کـرد : نگاه ویـژه ای به معیشـت کارکنان گل 
گهـر و تامیـن باالتریـن سـطح رفـاه عمومـی برای 
آنهـا داشـته و بـاور دارم تامیـن اینـن مـوارد عامـل 
مهمـی در جهـت حفـظ ،توسـعه و تقویت انسـانی 

در محیـط کار اسـت .

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با بیـان این مطلب 
کـه قـوه قضائیـه نهـاد تضمیـن کننـده حقـوق فـردی و 
اجتماعـی در جامعـه اسـت، تصریـح کـرد: بـرای تضمیـن 
حقـوق فـردی و اجتماعـی بایـد مجلس شـورای اسـالمی 
بـا تصویـب قوانینـی در ایـن رابطـه و همچنیـن دولت برای 
ایجـاد رفـاه اجتماعی، پیشـتیبان حقوق فـردی و اجتماعی 
افـراد باشـد.وی عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه کثرت دعـاوی و 
مراجعـات متاسـفانه اکنـون همه ظرفیت های قـوه قضائیه 
بنـا بـه دالیل مختلفی مشـغول اسـت بـه طوری کـه 345 
نفـر قاضـی در اسـتان کرمـان مشـغول به فعالیت هسـتند 
کـه ماهیانـه به طورمتوسـط 137 پرونـده به قضات اسـتان 
مراجعـه  میلیـون   10 سـاالنه  همچنیـن  می شـود؛  ارجـاع 
فقـط بـرای دریافـت گواهـی عـدم سوءپیشـینه در کشـور 
داریم.موحـد بـا طـرح ایـن سـوال که چـه اتفاق افتـاده که 
جامعـه مـا گرفتـار ایـن حجـم پرونـده، اختالفـات، دعاوی 
و جرایـم شـده اسـت؟ و چـرا نـرخ دعـاوی مـا روزانـه در 
حال افزایش اسـت؟ بیان کرد: در سـال گذشـته در اسـتان 
کرمـان تقریبـا 2.5 درصد رشـد پرونده در سیسـتم قضایی 
را شـاهد بودیـم کـه 565 هـزار پرونـده در مراحـل مختلف 
دادگسـتری اسـتان مطـرح شـده کـه ایـن مـورد غیـر از 
پرونده هـای شـورای حـل اختـالف بـوده اسـت و 165 هزار 
پرونده در شـورای حل اختالف اسـتان مورد رسـیدگی قرار 
گرفتـه اسـت.وی خطـاب بـه جامعـه علمی کشـور شـامل 
اسـاتید و دانشـجویان گفـت: آیـا مراکـز علمی کشـور نباید 
پاسـخگوی ایـن مسـایل باشـند و یـک کار پژوهشـی و 
علمـی در ایـن زمینـه انجـام دهنـد و نیـاز علمـی کشـور در 
امـر قضـا را پاسـخ دهنـد؟ و اگر قرار اسـت دانشـجویان و 

اسـاتید حقـوق گامـی بـرای کمک به قـوه قضاییـه بردارند، 
بایسـتی پاسـخی بـرای این مسـایل پیـدا کنند.رییس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمـان عنـوان کـرد: در ابتـدای انقالب 
جمعیـت کشـور حـدود 35 میلیـون نفـر بـود و جمعیـت 
امـروز کشـور حـدود 81 میلیـون نفر اسـت؛ اما سـوالی که 
مطـرح اسـت، آیـا دعـاوی مطـرح شـده در سیسـتم قضا 
متناسـب با رشـد جمعیت اسـت؟ پاسـخ خیر بـوده و این 
آمـار خیلـی به مراتب بیشـتر اسـت.وی اضافه کـرد: اما در 
اینجـا سـوال اسـت که مناسـبات اجتماعـی و اقتصادی در 
ایـن مـدت زمـان چـه میزان توسـعه پیـدا کرده اسـت؟ آیا 
توسـعه اقتصـادی مثـال شـهر کرمان برابر اسـت بـا ابتدای 
انقـالب؟ آیا توسـعه قابل توجهـی در این زمینه نداشـتیم؟ 
حـال بایـد بدانید که توسـعه آسـیب هایی را تولیـد می کند.

زیـاد  حجـم  از  اسـتان کرمـان  قضایـی  مقـام  باالتریـن 
مهاجرت هـا بـه شـهرها پـس از انقـالب سـخن بـه میـان 
آورد و بیـان کـرد: تعارضـات فرهنگـی و عـدم تـوازن بیـن 
حاشـیه شـهر و بطـن شـهر بـه لحـاظ اقتصـادی جرایمـی 
را تولیـد کـرده اسـت.وی مـوارد اشـاره شـده فـوق را از علل 
و  دانسـت  قضـا  دسـتگاه  در  پرونده هـا  حجـم  افزایـش 
تصریـح کـرد: اگر تحـوالت اجتماعی، فرهنگـی و اقتصادی 
به خوبـی مدیریـت می شـد، نبایـد با ایـن حجـم پرونده ها، 
اختالفـات و دعـاوی مواجه شـویم. اکنون به دنبـال راه حل 
می گردیـم و رییـس قـوه قضاییه می فرماینـد »اکنون دوره 
تحـول دسـتگاه قضائـی اسـت«؛ لـذا بایـد کارهـای بـزرگ 
در دوره تحـول انجـام داد و بـا کارهـای متعـارف نمی تـوان 
دسـتاورد بزرگ داشـته باشـیم.موحد بر لزوم ایجـاد ارتباط 
بیـن جامعـه نخبگانـی و سیسـتم قضائـی تاکیـد کـرد و 

افـزود: جامعـه علمی کشـور بایـد راهکار کاهـش پرونده ها 
و مراجعـات بـه دسـتگاه قضـا را ارایـه کنـد. اگـر بـا جامعه 
علمـی حقوق اسـتان کرمان یـک هیات اندیشـه ورز در این 
زمینـه ایجـاد کنیـم می توانـد یـک تحـول عظیـم در ایـن 
زمینـه ایجـاد کنـد.وی مهمترین مسـایل قضایی کشـور، را 
ریشـه در کثـرت ورودی هـا و مراجعـات دانسـت و اظهـار 
کـرد: اگـر ایـن موضوع حل شـود، قطعـا مردم نیـز عدالت 
بهتـری را احسـاس می کننـد. اکنـون بـه علت حجـم زیاد 
پرونده هـا قضـات حکـم می کننـد و حکـم به طور ریشـه ای 
مسـایل و مشـکالت مـا را حـل نمی کننـد ایـن در حالـی 
اسـت که آخرین راهکار حکم قضاسـت، بسـیاری از احکام 
صـادره خـودش تولید دعـوا و جرم می کند اما اگر مسـایل 
از طـرق صلـح سـاز حـل شـود، مسـایل ریشـه ای حـل 
خواهند شـد.رییس شـورای قضایی اسـتان کرمـان تکریم 
اربـاب رجـوع و کاهـش اطالـه دادرسـی را مباحـث مهم در 
دسـتگاه قضاء برشـمرد و اظهار کرد: دسـتگاه قضا از اطاله 

دادرسـی رنـج می بـرد.

ماهیانه 137 پرونده 
به قضات استان ارجاع می شود
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 بعضـی فکـر می کننـد به جای تحلیل نو بایـد روایات عجیب 
و غریبـی را بیـان کنند تا معلوم شـود اهل مطالعه اند!

مخاطـب شناسـی در کنـار روایتشناسـی و سندشناسـی از 
اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. آیـا نبایـد وعاظ مـا هر چه 
بـه دستشـان رسـید را بررسـی کنند و بر فـرض صحت ببینند 

مخاطبانشـان کیست؟
همـه شـنیده اند که روایـات ما همچـون روایات بـرادران اهل 
سـنت نیـاز بـه تنقیـح دارد و علـم رجـال و درایه بـرای همین 
بـه وجـود آمـده اسـت. از طـرف دیگـر گفتـه انـد روایـات مـا 
صعب و مسـتصعب اسـت و هر کـس آن را نمی فهمد. البته 
نـه ماننـد ایـن روایتی که گفته شـد که به سـادگی همـه آن را 

درک مـی کنند.
فریـاد شـهید مطهـری را می تـوان درکتاب های او نسـبت به 
ایـن مـوارد خرافـه مثـل حماسـه حسـینی وی مطالعـه کرد. 
پـس بایـد قـدری مالحظـه کـرد و صدا و سـیما را دسـت کم 
محـل بیـان اینگونه موارد ندانسـت. واعظان هم سـعی نکنند 
روایـات شـاذ را بـه معنـای اینکه آنها محقـق اند و بـه روایات 
بکـر دسـت یافتـه اند بیـان کننـد. زیرا بـه نظر می رسـد بیان 
اینگونـه مـوارد نـه تنهـا بـه اعتقاد مـردم کمک نمـی کند بلکه 
بـه شـدت آن را تضعیـف می کند و موجب ُسـخره ایـن و آن 
مـی شـود.صدا و سـیما و مجریـان هـم بایـد به این مسـائل 
دقـت کننـد. افـراد واجد شـرط را دعـوت کنند و اگـر در برنامه 
زنـده بـا چنین مواردی مواجه شـدند آن را به چالش بکشـند 

و اعتـراض کنند.

جیرفـت  شـهر  شـورای  سـخنگوی  مشـایخی  حسـین 
به»کاغذوطن«گفت:»مـن هنوز سـخنگوی شـورای شـهر 
افزود:»قـرار  نیسـت.«وی  ریاسـت  از  خبـری  و  هسـتم 
و  مـن  اگـر  دیـدم  امـا  شـوم  مجلـس  بـود کاندیـدای 
آقـای میرکهنـوج و دیگـران برویـم درسـت نیسـت، حتی 
دوسـتان بـه مـن پیشـنهاد کردنـد و بعـد از مشـورت بـا 
ایـن  نبـود  صـالح  قـرآن گرفتـم کـه  اسـتخاره  بـزرگان 
دوره ورود کنـم و معتقـد بـه ایـن هسـتم بایـد فعـال در 
شـورای شـهر در خدمت مردم باشـم و امیـدوارم خداوند 
کمـک کنـد ردر ماوریـت شـورای شـهر موفق عمـل کنم.«

هنوز فقط سخنگوی شورا هستم
وی ادامـه داد:»در شـورای شـهر همچنـان حضـور دارم و 
رییـس شـورا که عـوض می شـود حتمـا تغییـرو تحوالتی 
در سیسـتم مدیریتـی اتفـاق می افتد.پاسـخگویی صریـح 
حـوزه  در  مـردم  عمومـی  خواسـت  کـه  شـهر  شـورای 
مطالبات اسـت در دسـتورکارمان اسـت و البته چندشـب 
قبـل در یـک الیـو اینسـتاگرامی نیـز بـه سـواالت مـردم 
پاسـخ دادم اکنـون من سـخنگوی شـورای شـهر هسـتم 
و پسـت ریاسـت نـدارم و در قالـب سـخنگو بایـد بگویـم 
بحـث  و  باشـیم  داشـته  پیشـرفت  بایـد  روز  بـه  مـاروز 
بعـدی ایـن اسـت تعامـل بـا رسـانه ها در دسـتورکار قرار 
در جلسـه شـورای  خبرنـگاران  و حضـور  خواهـد گرفـت 
سیاسـت  در  و  گرفـت  خواهـد  قـرار  مدنظـر  نیـز  شـهر 
نشـریات  ورود  بـرای  خاصـی  زمـان  دوسـتان  جدیـد 
بـه شـورای شـهر درنظـر گرفتـه خواهـد شد.«مشـایخی 

تصریـح کرد:»رسـیدگی بـه معضـالت و اجتماعـی کـه بـه 
حـوزه شـهرداری برمی گـردد و بایـد بـا مجموعـه اجرایـی 
دلفـاردی  آقـای  ورود  بـا  کنیـم،  صحبـت  شـهرداری 
شـورا  در  شـهرمان  متخصـص  و  باتجربـه  جوانـان  از 
شـاهد اتفاقـات خوبـی خواهیـم بـود و بـا وجـود دیگـر 
دوسـتان نیـز تحـوالت خوبـی را در دسـت اجـرا خواهیـم 
داشت.«حسـین مشـایخی افـزود:»در برنامه هـای پیش 
رو حتمـا از مشـاورین اهـل فـن اسـتفاده خواهیـم کردو 
ایمـان دارم اتفاقـات خوشـی رقـم خواهـد خـورد تعارفی 
نداریـم چنـدروز قبـل بـا دوسـتان صحبت هایی داشـتیم 

و گفتـم مـا تعهـدی بـه هـم بـه جـز حـق مـردم نداریم و 
مـردم محبـت کردنـد و بـه مـا رای دادنـد ایـن فرصـت 
می توانسـت در اختیـار خیلی هـای دیگـر قـرار گیـرد . بـا 
توجـه با شـناختی کـه از آقـای دلفـاردی دارم روحیاتش 

بـا مـن یکـی اسـت و حاج خانـم دلیـری هـم همچیـن 
خوشـکام و امیرمحمـودی هـم همـراه و همگام هسـتند، 
مجموعـه  بـا  حتمـا  هـم  سـاالری  و  معناصـری  آقـای 
کننـد  مخالفـت  هـم  جایـی  اگـر  و  می کننـد  همراهـی 
هـر  همراهـی  دنبـال  مـا  باشـد  شـده  بایـد کارشناسـی 
هفـت نفـر اعضـا هسـتیم . مـردم در ایـن شـورا کردنـد 
بایـد متعهـد  شـورایی دارنـد  و اعضـا هـم می دانسـتند 
برخـی  هـم  جدیـد  رییسـه  هیـأت  انتخـاب  در  باشـند 
دوسـتان تغییـر می کننـد و بایـد صبـر کنیـم ببینیـم چـه 
پـی کسـب  در  چـه کسـانی  می شـوند  کسـانی کاندیـدا 
می افتـد.« اتفاقـی  چـه  ببینیـم  بایـد  و  هسـتند  رای 

می خواهـم نماینده خوبی برای مردم 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس باشـم

هفتـه  کـه  شـهر  شـورای  سـابق  رییـس  میرکهنـوج 
داده  اسـتعفا  جیرفـت  شـهر  شـورای  از  قبـل 
شـورای  انتخابـات  در  دوره  به»کاغذوطن«گفت:»سـه 
از نیروهـای سیاسـی و طیـف  شـهر بـودم و یـک عـده 
بحـث  چـون  و  می کردنـد  حمایـت  را  مـن  انقالبـی 
تاکیـدات  سـویی  از  و  بـود  آینـده  مجلـس  انتخابـات 
در  و  بـود  بـه جوانـان  نیزخطـاب  رهبـری  مقـام معظـم 
بـرای  را  بـود زمینـه  بـه جوانـان گفتـه  دیـدار اخیرشـان 
یـک دولـت جـوان و حزب الهـی آمـاده کنیـد. دوسـتان 
از مـن خواسـتند در ایـن زمینـه ورود کنـم بـا خیلـی از 
اصـرار  و  اسـتقبال کردنـد  و  مشـورت کردیـم  دوسـتان 
تـا  چـون  و  دهـم  انجـام  را  ایـن کار  حتمـا  تـا  داشـتند 
گرفتـم  تصمیـم  مـی دادم  اسـتعفا  بایسـتی  شـانزدهم 
اسـتعفای  مـاه  خـرداد  هفتـم  و  دادم  انجـام  زودتـر 
جلسـه  در  کـه  کـردم  شـهر  شـورای  تقدیـم  را  خـود 
گرفتم.«میرکهنـوج  اعضـارا  موافقیـت  خـرداد  هشـتم 
مـردم  بـرای  خـوب  نماینـده  یـک  افزود:»می خواهـم 
باشـم شـاید همـه برنامه هـای مـن در ایـن یـک جملـه 
خـود  وظایـف  شـرح  باشـم کـه  شـود، کسـی  خالصـه 
و  پیگیـری  جهـت  در  و  دهـد  انجـام  احسـنت  بنحـو  را 
بـردارم.« قـدم  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  مشـکالت  حـل 

مردم مثل یک دیکته نوشـته شده 
را تصحیح کردند من 

وی ادامـه داد:»من سـه دوره عضو شـورای شـهر جیرفت 

بـودم و در هر دوره به اتفاق دوسـتان کارنامـه فعالیت مان 
را ارائـه کردیـم و مـردم محبـت کردنـد و دوبـاره مـن را 
تاییـد کردنـد ، در دوره آخـر علیرغـم فشـارهای گروه هـای 
سیاسـی لطـف مـردم شـامل حال من شـد و به شـورا راه 
پیـدا کردم.بـه عنـوان یـک دیکته نوشـته شـده در معرض 

رای مـردم قـرار گرفتـم و مـردم مـن را تصحیـح و به من 
رای دادنـد امیدوارم کوتاهی نکرده باشـم و همیشـه طرف 
حـق را بگیریـم نـه اینکـه سمت وسـوی گروه هـای خـاص 
سیاسـی را بگیریم.«رییـس سـابق شـورای شـهر تصریـح 
کرد:»زحمـت اجـرای کارها برعهده شـهرداران بوده وشـورا 

میرکهنوج رییس سابق شورای شهر جیرفت استعفا داده و مشایخی سخنگوی شورای شهر خبر از تحوالتی در سیستم مدیریتی شورا می دهد

تحوالت در انتظار شورای شهر جیرفت

 مهلـت قانونـی تقدیـم اسـتعفای افـراد بـرای کاندیداتوری 10 تـا 16 خرداد اعالم شـده و افـرادی که 
قصـد شـرکت در کاندیداتـوری مجلـس شـورای اسـالمی را دارند باید هر چـه زودتر اسـتعفای خود را 
اعـالم کننـد. این روزها شـاهد اسـتعفای بسـیاری از افرادی هسـتیم کـه قصد کاندیداتـوری مجلس 
شـورای اسـالمی را دارنـد و شـورای شـهر جیرفـت نیـز یک هفتـه قبل شـاهد اسـتعفای دکترروح هللا 
میرکهنـوج رییـس این شـورا بود.میرکهنوج حدود دوازده سـال پایه ثابت شـورای شـهر جیرفت بوده 

امـروز می گویـد طبق فرمایشـات رهبری کاندیدا شـده اسـت.

وی افزود:»قـرار بـود کاندیـدای مجلس شـوم 
امـا دیدم اگر مـن و آقای میرکهنـوج و دیگران 
برویـم درسـت نیسـت، حتـی دوسـتان به من 
پیشـنهاد کردنـد و بعـد از مشـورت بـا بـزرگان 
اسـتخاره قـرآن گرفتم کـه صالح نبـود این دوره 
ورود کنـم مـن هنـوز سـخنگوی شـورای شـهر 

هسـتم و خبری از ریاسـت نیسـت.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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خبر خوش آقای قائم مقام 
به مشتریان سایپا

ضمن تشـریح فعالیت های اخیر شـرکت خودروسـازی 
سـایپا، بـه افزایـش تولیـدات ایـن شـرکت اشـاره کرده 
و گفـت: میـزان خودورهـای تولیـدی شـرکت سـایپا در 
ماه هـای ابتدایـی تحریم،کاهـش پیـدا کـرده بـود کـه با 
برنامـه ریزی هـای صـورت گرفتـه از جانـب مدیـران و 
سـرمایه گـذاران خوشـبختانه پـس از چنـد مـاه، مجدد 
بـه ظرفیـت تولیـد قبـل از تحریم هـا یعنـی 42 هـزار و 
هشـتصد و پنجـاه و یـک  دسـتگاه در مـاه بازگشـتیم.

بادکوبـه در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا بـا افزایـش 
تولیـدات شـاهد کاهـش قیمـت خودرو هـای داخلـی 
خواهیـم بود، گفـت: قطعا افزایش تولیـدات کارخانجات 
در کشـور موجب رفع نیاز جامعه و دور شـدن از التهابات 
و نوسـانات خواهـد بـود امـا بـرای اینکه شـاهد کاهش 
قیمـت و تخلیه حباب قیمتی برخـی خودروها در بازارها 
باشـیم باید با همکاری سایر شـرکت های خودروسازی 
میـزان عرضـه محصـوالت در بازارهـا را افزایـش دهیـم. 
سـایپا و سـایر شـرکت های خودروسـازی ایـن نویـد را 
بـه مـردم می دهنـد کـه بـا افزایـش میـزان تولیـدات 
خـود کیفیـت و کارایی محصـوالت را هم ارتقا ببخشـند.

تکمیـل 48 هـزار خـودروی ناقـص ظـرف مـدت یـک 
مـاه/ سـایپا ارز را بـا نـرخ نیمایـی مصـرف می کنـدوی 
ادامـه داد: 50 درصـد خـودروی مورد نیاز جامعه توسـط 
شـرکت خودروسـازی سـایپا تامیـن می شـود و طبـق 
مصوبـه وزارت صمـت مقـرر شـده اسـت تـا خودرو های 
تولیـدی را 5 درصـد زیـر قیمـت بـازار عرضه کنیـم حال 
اگـر بـا افزایـش عرضه توسـط  خودروسـازها، نـرخ آزاد 
خودرو هـا کاهـش پیـدا کند قطعـا قیمت هـای تولیدات 
کارخانـه ای هـم بـه دنبـال آن کاهـش پیدا خواهـد کرد. 
بازار هـا  العمـل طبیعـی  بایـد منتظـر عکـس  در واقـع 
اقتصـادی  اقتصـادی گـروه  مالـی  مقـام  باشـیم.قائم 
سـایپا ضمـن تاییـد وجـود خودرو هـای ناقـص در خـط 
تولیـد بـه علت کمبـود قطعـات الزم،  ابراز کـرد: به علت 
کمبـود قطعـات، تعـدادی از خودرو هـا در خـط تولیـد 
باقـی مانـده اند کـه با برنامه ریزی ها،  قرار شـده اسـت 
ایـن میـزان از خودرو هـا تـا یـک مـاه آینـده تکمیـل و 
بـه بـازار عرضـه شـوند. تعـداد ایـن خودرو هـا در گـروه 
خودرویـی سـایپا 48 هـزار  دسـتگاه اسـت.وی افـزود: 
بـا تامیـن ارز از جانـب بانک مرکـزی قطعات مـورد نیاز 

تامیـن خواهـد  توسـط قطعـه سـازان  ایـن خودرو هـا 
شـد.این مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه نحـوه تامیـن ارز 
مـورد نیـاز این شـرکت، بیان کرد: شـرکت خودروسـازی 
سـایپا هیـچ وارداتی را به طور مسـتقیم انجـام نمی دهد 
بلکـه ایـن واردات بـه طـور غیرمسـتقیم از جانـب قطعه 
سـازان و شـرکت های مرتبط )پتروشـیمی ها و مس( با 
خودروسـازان صـورت می گیرد. عمـده ارز مـورد نیاز این 
شـرکت ها  ارز نیمایـی اسـت و درصـد کمـی از ایـن ارز 
بـه صـورت صـادرات در مقابـل واردات تامیـن می شـود.

بادکوبـه در ادامـه بـا اشـاره بـه مباحـث مطرح شـده در 
برخـی رسـانه ها مبنـی بـر قیمـت تمـام شـده پرایـد در 
سـال 98، گفـت: در برخـی رسـانه ها صورت هـای مالـی 
گـروه خودروسـازی سـایپا  منتشـر شـده اسـت کـه در 
آن نـرخ تمـام شـده پرایـد بـرای امسـال 18 میلیـون و 
500 هـزار تومـان مطـرح شـده ، علـی رغـم اینکـه ایـن 
رقـم مربـوط به قیمت تمام شـده خالص سـال گذشـته 
اسـت. طبـق مصوبـه وزارت صمـت و افزایـش قیمـت 
خودروهـا، نـرخ تمام شـده ناخالـص پراید در سـال 98 
رقـم 18 میلیـون و 500 هـزار تومـان بـرآورد می شـود که 
بـا احتسـاب مالیـات بـر ارزش افـزوده، عـوارض و ... 
ایـن رقـم بـه طـور خالـص بـه 21 میلیـون و 900 هـزار 
تومـان می رسـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه نرخ ثبت شـده 
در صورت هـای مالـی سـایپا، قیمـت فـروش  کارخانـه 
خـودرو  بیـان کـرد: گـروه  اسـت،  محصـول  ایـن  ای 
سـازی سـایپا در تاریـخ 11/01/98 مجـوز افزایش قیمت 
محصـوالت خـود را از وزارت صمت دریافت کرده اسـت. 
البتـه ایـن شـرکت تمـام محصـوالت خـود را تـا تاریـخ 
مذکـور، با نرخ مصوب سـال گذشـته به فروش رسـانده 
اسـت.این مقام مسـئول  زمـان تحویـل خودرو هایی که 
تحویـل آن هـا بـه مشـتری بـه تعویـق افتـاده اسـت  را 
مـرداد و شـهریور امسـال اعـالم کـرد و گفت: بـا تکمیل 
خودرو هایـی کـه در خـط تولیـد  باقـی مانـده انـد  رونـد 
می بخشـیم. سـرعت  را  معوقـه  خودرو هـای  تحویـل 

بادکوبـه در پایـان با اشـاره به شـعار سـال و تحقق رونق 
تولیـد گفـت: جهت افزایش توان تولیـد و تامین قطعات 
مـورد نیـاز، ابتـدا شـرکت های سـازنده داخلـی قطعات 
را در اولویـت همـکاری قـرار داده ایـم تـا ضمن چرخش 
چـرخ اقتصـاد کشـور از خـروج ارز نیـز جلوگیری شـود.

ناد
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ب

براسـاس گفته های سرپرسـت معاونت اقتصادی 
اسـتانداری کرمـان، علـت عـدم تخصیص شـکر 
خام به کارخانه تصفیه شـکر سـیرجان، مکان این 
کارخانـه اسـت ؛ چـرا که براسـاس قانـون، مناطق 
ویـژه اقتصـادی جـزء محـدوده کشـور محسـوب 
نمی شـوند. بـه گـزارش میبدمـا بـه نقـل از گفتار 
نـو، بنـا بـر اظهـارات رئیـس شـرکت غله اسـتان 
کرمـان، علـی رغـم هماهنگی هـا و تالش هـای 
صـورت گرفتـه راه انـداری کارخانـه تصفیـه شـکر 
سـیرجان تاکنـون انجـام نشـده و شـکر تصفیـه 
شـده ایـن کارخانـه نیـز در آبان ماه منقضی شـده 
کشـوری  بـازار  تنطیـم  مصوبـه  است.براسـاس 
مقـرر شـد تـا بـه کلیـه واحد ها فعـال، شـکر خام 
بـرا ی تصفیـه داده شـود، امـا بـه نظر می رسـد که 
کارخانه شـکر سـیرجان از این قانون مستثنا بوده 
و تاکنـون نتوانسـته ایسـت هیچ گونه سـهمیه ای 
سرپرسـت  گفته هـای  کند.براسـاس  دریـاف 
معاونـت اقتصادی اسـتانداری کرمـان، علت عدم 
تخصیـص شـکر خـام به ایـن کارخانه مـکان این 
کارخانـه اسـت و در ایـن جلسـه مقـرر شـد تا در 
هفتـه آینده جلسـه ای بـا حضور سـازمان صمت، 
شـرکت غلـه، گمـرک، اسـتاندار و جهاد کشـاوری 
تشـکیل و در خصـوص کارخانـه شـکر سـیرجان 
تصمیـم گیری هـای مربوطه صورت پذیرد.شـایان 
ذکر اسـت که براسـاس گفته هـای نماینده تعاونی 
روسـتایی در ایـن جلسـه علی رغـم پرداخت پول 
2 هـزار تن شـکر بیـش از 10 روز اسـت که کارخانه 
میبـد یزد به دالیلی، چون نبود شـکرخام ، از دادن 

شـکر سـر باز زده اسـت.

»کارخانه میبد« 
شکر به کرمان  

تحویل نداده است 

یک ریال از منابع گل گهر 
را به جایی نخواهیم فرستاد 

صدور بیش از 42 هزار سند مالکیت 
دولتی در استان کرمان 

نظارت ویژه بر توزیع 
اقالم اساسی ماه رمضان

بخشـی  انسـجام  افـزود:   مالرحمـان  مهنـدس 
نیـز  ارزش   زنجیـره  توسـعه  و  و کار  کسـب  در 
بـود.  از اسـتراتژی هـای اصلـی شـرکت خواهـد 
بـه مسـئولیت هـای اجتماعـی  همچنیـن توجـه 
در  هـای کاربـردی  پژوهـش  توسـعه  و  شـرکت 
حـوزه هـای فعالیـت شـرکت و توجـه به اکتشـاف 
از برنامـه هـای متـداوم مجموعه گل گهر اسـت که 
آن را  بـا جدیـت دنبـال مـی کنیـم ، هـدف ما این 
اسـت فروشـنده صنعـت بـه دنیـا باشـیم و یـک 
 ریـال از منابـع گل گهر رابه جایی نخواهیم فرسـتاد.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی وصنعتـی گل گهـر در 
پایـان بـه موضـوع معیشـت و رفـاه پرسـنل نیـز 
اشـاره کـرد : نگاه ویـژه ای به معیشـت کارکنان گل 
گهـر و تامیـن باالتریـن سـطح رفـاه عمومـی برای 
آنهـا داشـته و بـاور دارم تامیـن اینـن مـوارد عامـل 
مهمـی در جهـت حفـظ ،توسـعه و تقویت انسـانی 

در محیـط کار اسـت .

طالبـی زاده بـا اشـاره بـه رونـد 
اسـناد  صـدور  رشـد  بـه  رو 
صـدور  از  مالکیـت کاداسـتری 
بیـش از 12 هـزار سـند مالکیت 
تـک بـرگ دولتی در طی پنج سـال گذشـته 
در اسـتان کرمـان خبـر داد. مدیـرکل ثبـت 
اسـناد و امـالک اسـتان کرمـان در گفت وگو 
قضایـی  و  حقوقـی  گـروه  خبرنـگار  بـا 
خبرگـزاری میـزان بـا اشـاره بـه صـدور 42 
هـزار و 155 سـند مالکیـت دولتـی در طـی 
پنج سـال گذشـته بیان داشـت: در سال 97 
و در راسـتای حفـظ امـوال غیرمنقول دولتی 
مسـتغالت  و  امـالک  مالکیـت  تثبیـت  و 
دولـت، تعـداد 5705 سـند مالکیـت بـه نام 
بهـره  جهـت  و  اسـالمی  جمهـوری  دولـت 
بـرداری دسـتگاه های اجرایـی صـادر شـده 

اسـت.وی بیـان داشـت: بـر اسـاس مـاده 
9 قانـون جامـع کاداسـتر همـه دسـتگاه ها 
و نهاد هـای دولتـی مکلفنـد اسـناد و نقشـه 
امـالک تحـت تصـرف خـود را تهیـه و جهت 
صـدور سـند مالکیـت کاداسـتری بـه ادارات 
ثبت اسـناد و امـالک ارسـال کنند.این مقام 
قضائـی بـا بیـان اینکـه برخی دسـتگاه های 
دولتـی هنوز مسـتندات و نقشـه های امالک 
امـالک  و  اسـناد  ثبـت  ادارات  بـه  را  خـود 
تحویـل نـداده انـد تـا اسـناد مالکیـت آن ها 
صـادر شـود، گفـت: دسـتگاه ها و نهاد هـای 
دولتـی می بایسـت در فرصـت تعیین شـده 
و حـدود  امـالک  دقیـق  اعـالم  بـه  نسـبت 
آن و همچنیـن پیگیـری بـرای صـدور سـند 
مالکیـت و همچنیـن تبدیـل اسـناد مالکیت 

دفترچـه ای بـه کاداسـتری اقـدام کننـد.

هماهنگـی  معاونـت  سرپرسـت 
امـور اقتصـادی و توسـعه منابـع 
اسـتانداری کرمـان دربـاره نظارت 
در بـازار عنـوان کـرد: اگـر شـرایط 
عادی باشـد، بحث رقابت در بازار مطرح اسـت 
امـا بـا توجه به اینکـه در وضعیـت خاصی قرار 
داریـم، واحدهای نظارتی تـالش می کنند و در 
توزیع شـکر نیـز نظارت وجود دارد و قرار اسـت 
بـرای توزیـع اقـالم اساسـی از جمله شـکر 25 
عامـل مشـخص و از طریـق سیسـتم بـه هـم 
متصل شـود تا کسـی چندبار کاالیی را دریافت 
نکند.دکتر"محمدعلـی دهقـان" در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایسـنا منطقه کویـر، دربـاره تامین 
شـکر بـا اشـاره بـه اینکـه قریـب بـه 70 درصد 
حوالـه صادر شـده به اسـتان آمده، اظهـار کرد: 
یـک هزار تـن شـکر در هفته گذشـته از ذخیره 

اسـتراتژیک اسـتان توزیـع شـده، 700 تن اتاق 
اصنـاف و یـک هـزار و 200 تـن اتحادیـه تعاون 
روسـتایی آورده اسـت.وی افزود: از ابتدای ماه 
مبـارک رمضـان تاکنـون نزدیک به 3 هـزار تن 
شـکر در اسـتان توزیـع شـده کـه رقـم خوبـی 
بـود و دوسـت داشـتیم 5 هـزار تـن باشـد کـه 
در همیـن راسـتا تـالش مـی کنیـم در روزهای 
باقـی مانـده ماه مبـارک توزیع شـکر را مجددا 
داشـته باشـیم.دهقان دربـاره افزایـش قیمت 
مـرغ بیـان کـرد: در ایـن زمینه بحث نهـاده ها 
مطرح اسـت و مشـکل این اسـت کـه تنها 50 
درصـد محمولـه هـای کنجالـه و سـویا از بنـدر 
امـام به اسـتان حمل شـده و اگـر بتوانیم این 
مـواد را بـا قیمـت یارانه ای به دسـت مرغداران 
برسـانیم، قیمت مـرغ همان کیلویـی 11 هزار و 

500 تومـان خواهـد بود.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139860319091000366-98/02/10هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای ابـوذر زین الدینی فرزند شـیر 
علـی  بشـماره شناسـنامه 862صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک باب مغازه  به مسـاحت 
50/85متـر مربـع پـالک - فرعـی از46- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک – فرعی از 
46-اصلـی قطعـه یک واقع در عنبرآباد شـهرک نارنج بخش45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی شـرکت کشـت وصنعت  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الف:2018
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/25 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/03/13

  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون آقـای خـدا مـراد مشـایخی مالـک ششـدانگ  پـالک 323فرعـی 
از 574- اصلـی واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود 
تصدیـق شـده ادعا واعالم نموده اصل سـند مالکیت پـالک اخیرالذکر که قبال 
ذیـل ثبـت 2183صفحـه 404دفتـر21- امالک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت 
بعلـت جابجای مفقود گردیـده واز این اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی پالک فوق 
را نمـوده لـذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک ماده 120آییـن نامه – 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبت آگهـی میگـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقوم ویـا وجود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود 
مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را بـا ارائه 
اصـل سـند مالکیت یا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت 
اعـالم نمایند بدیهی اسـت پـس از انقضای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونه ادعایی 
از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی بنام مالـک اقدام خواهـد نمود /.م الـف :137
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

اگهی ابالغ اجرائیه
بدیـن وسـیله بـه آقـای علیرضـا شـجاعی باغینـی فرزنـد صفـر شناسـنامه 
شـماره 3411 صـادره از کرمـان سـاکن کرمـان باغیـن - روبـروی اداره گاز 
جنـب بانـک صـادرات منـزل پـدری ابـالغ مـی شـود که خانـم اکـرم همتی 
دیـزگاه جهـت وصـول مبلـغ 2625997871 ریـال بـه اسـتناد مهریـه منـدرج در سـند 
ازدواج شـماره 1850 دفتـر 760تالـش عليـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده و پرونـده اجرائـی 
اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مـورخ  ایـن  بـه کالسـه139704018602000397 در 
1398/1/25مامـور، محـل اقامـت شـما بـه شـرح متـن سـند شـناخته نشـده، لـذا بنا به 
تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده 18 آئین نامـه اجرا مفاد اجرائیـه فقط یک مرتبـه در یکی از 
روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی آگهی می شـود و چنانچه ظـرف مـدت ده روز از تاریخ 
ایـن آگهـی که روز ابالغ محسـوب می گردد، نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقـدام نمایید، 

عملیـات اجرائـی جریـان خواهـد یافت
فردین نوری زاده صیقل سرائی رئیس ثبت اسناد  و امالک تالش م.الف 346

آگهی حصر وراثت
خانم سـکینه جداوی  فرزنـد محمد دارای 
شناسـنامه 2007بشـرح دادخواست شماره 
 98/03/05 9809983891200107مـورخ 
توضیـح داده شـادروان ادریـس عباسـی  فرزند عیسـی 
تاریـخ1398/02/27در  بشناسـنامه6080061503در 
شـهرمنوجان فـوت شـده و وراثت منحصر حیـن الفوت 

وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
•سـکینه جـداوی فرزنـد محمـد ش ش 2007 ت ت 

) متوفـی  6089590231)مـادر  م  1338/05/09ش 
کثیـر  هـای  روزنامـه  در  نوبـت  یـک  مراتـب  لـذا 
چنانچـه کسـی  مـی شـود  آگهـی  محلـی  االنتشـار 
نـزد  از متوفـی  ای  نامـه  یـا وصیـت  دارد  اعتـراض 
اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی 
بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی 
صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی 
و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه 

اعتبـار سـاقط اسـت. م الـف :8
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان  

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون خانـم ملـک نساءمشـایخی  مالـک ششـدانگ  پـالک 2048فرعـی از 
579- اصلـی واقـع در بخش45کرمان با ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق 
شـده ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکر که قبـال ذیل 
ثبـت 10549صفحـه 88دفتـر69- امـالک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت 
جابجـای مفقـود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده 
لـذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آیین نامـه – قانون ثبت 
مراتـب در یـک نوبـت آگهی میگـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک مرقوم ویا وجود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ 
انتشـار آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را بـا ارائه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معامله کتبا به اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت اعالم نمایند بدیهی اسـت 
پـس از انقضـای مهلت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد 
بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنی بنـام مالک 

اقـدام خواهد نمـود /.م الف :139
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی ابالغ اجرائیه
آگهـی ابـالغ اجرائیـه کالسـه: 139704019070000650/1بدینوسـیله بـه محمـود 
ابراهیمـی بدهـکار پرونـده کالسـه 139704019070000650/1کـه برابـر گـزارش 
98/02/28شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابـر سـندرهنی متمم 
شـماره 77691مـورخ 90/03/02 بیـن شـما و بانـک کشـاورزی جیرفـت شـعبه مرکزی مبلغ 
2/000/000/000ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت 
صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکالسـه فوق در ایـن اجراء 
مطرح می باشـد لذا طبق ماده 18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می 
گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در 
روزنامـه کثیراالنتشـار محلی چاپ و منتشـر می گـردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام ودر غیـر ایـن صورت بـدون انتشـار آگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت م.الف 348

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319091000369-98/02/10هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای ابوذر زیـن الدینی فرزند شـیر 
علـی  بشـماره شناسـنامه 862صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 
258/31متـر مربـع پـالک - فرعـی از46- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک – فرعی از 
46-اصلـی قطعـه یک واقـع در عنبرآباد شـهرک نارنـج بخش45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی شـرکت کشـت وصنعـت  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:2020
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/25 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/03/13

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ رای ماده 16۹ 
آگهـی ابـالغ رای مـاده 169 آییـن نامه اجرا در خصوص پرونـده های اجرایـی کالسـه 9600010 و 9600011 و 9600013 
علیـه آقـای امیـد ابراهیـم پـور و خانـم صفیه زینلـی در خصوص رسـیدگی به اعتـراض واصله به عملیـات اجرایی 
وارده بـه شـماره 19192 مـورخ 97/12/04 موضـوع پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق، نظریه رئیس ثبت به شـرح بين 
الهاللیـن بـه شـما ابـالغ مـی گـردد. مقتضی اسـت در صورتـی که به نظریـه مذکور اعتـراض داریـد، ظـرف مـدت 10 روز از تاریخ 
ابـالغ کتبـا بـه شـعبه /اداره اجـرا اعـالم نمائیـد. ضمنا بـه اعتراضی که خـارج از موعد مقـرر واصل گـردد ترتیب اثـر داده نخواهد 
شـد. ) رای مـاده 169- آئیـن نامـه مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا نظرباینکه بانک کشـاورزی شـعبه جیرفت بموجـب پرونده 
اجرائـی کالسـه 9600010 و 9600013 و 9600011 علیـه آقـای امیـد ابراهیـم پـور و خانـم صفیـه زینلی در اجرای سـند رهنی شـماره 
69736- 96/08/05 و غیـره تنظیمـی دفترخانـه 43 جیرفـت اجرائیـه صادر و مراحل ابالغ و کارشناسـی انجـام و بعلت اینکه از 
تاریـخ کارشناسـی قطعـی اولیـه بیـش از یک سـال میگذرد بـر اثر اعتراض بدهـکاران با توجه به سـکوت آئین نامـه به یک نفر 
کارشـناس ارجاع ولی با توجه به بررسـی بعمل آمده و رای وحدت رویه شـماره 4484- 89/06/13 شـورای عالی محترم ثبت 
بـه هیـات کارشناسـی مـی بایسـت ارجاع گـردد کـه از معترضین درخواسـت هزینه کارشناسـی گردیده ولـی مورد اعتـراض قرار 

گرفتـه لـذا به شـرح ذیل اقـدام بصـدور رای میگردد.
رای 

بـا عنایـت بـه اینکـه بـه اسـتناد رای وحـدت رویه شـماره فوق الذكر شـورای عالی سـازمان ثبـت در هنـگام اعتراض به اسـتناد 
تبصـره 2 مـاده 101 اییـن نامه اجرا بایسـتی به هیات سـه نفره ارجـاع گردد لذا رای بـر رد اعتراض بدهکاران صـادر و اعالم میدارد 
و اجـرای ثبـت مکلـف مـی باشـد رای را بـه معتـرض ابالغ چنانچه اعتراضـی دارنـد از تاریخ ابالغ ظـرف مهلت ده روز بـه اجرای 

ثبـت جیرفـت با هیات محترم نظارت تسـلیم در غیـر اینصـورت رای قطعی میگردد. 
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –م الف :1۳8

متن آگهی مزایده 
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 

۹۷018۵8
نظـر به اینکه آقـای علیرضا مقبلی هنزائـی فرزند جهانگیر 
بدهـکار و راهـن نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود در مهلت تعیین شـده 
اقـدام ننمـوده انـد لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحـده قانـون اصـالح 
مـاده 34 اصالحـی قانـون ثبت مصوب سـال 1386 و بنا به درخواسـت 
بسـتانکار ششـدانگ پالکهـای 9 و 6 و 13 و 11 و 8 و 14 فرعـی از 3922 
اصلـی واقـع در بخـش یـک کرمـان بـه شـرح ذیـل از طریـق مزایـده 
بفروش می رسـد مجموعـه مذکور دارای کمبودهایـی از جمله موارد فوق 
می باشـد سیسـتم حرارتـی و برودتی ناقـص اسـت )رادیاتورها - پکیج 
- کولـر ( نصـب نشـده اسـت کابینت و شـیرآالت نصب نشـده و کلید و 
پریـز و المـپ نصـب نشـده اسـت وضعیـت امتیـازات آب - بـرق - گاز 
روشـن نیسـت - آسانسـور آماده بهـره برداری نیسـت سـقف زیرزمین 
)پارکینگ اندود گچ نشـده ( رنگ آمیزی سـاختمان انجام نشـده اسـت 
بعضـی از دریچـه و درب ها نصب نشـده اند با توجه به کمبودهای مذکور 

پیشـرفت فیزیکی پـروژه حـدود 75 درصد می باشـد
ششـدانگ پـالک 9 فرعـی از 3922 اصلـی بخش   -１
یـک کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان دارلـک کوچه 8 شـمالی یک ، که 
سـند مالکیت آن بشـماره چاپی 978305 سـری ج سـال 91 با شـماره 
دفتـر الکترونیکـی الکترونیـک 139420319007030518 صفحـه 503 
دفتـر امـالک جلـد 221 ذیـل شـماره 48755 ثبت و صادر شـده اسـت 
بمسـاحت 94/17 مترمربـع بـا حـدود اربعـه : شـماال در نـه قسـمت که 
قسـمتهای چهارم و هشـتم آن شـرقی و قسـمتهای دوم و ششم غربی 
اسـت اول درب اسـت بطول 2/13متر به حیاط خلوت دوم دیوار و پنجره 
اسـت بطول 1/13متر به حیاط خلوت سـوم دیواریسـت بطول 1/22متر 
بـه راه پله و آسانسـور مشـاعی چهارم دیواریسـت بطول 0/95سـانتیمتر 
به راه پله و آسانسـور مشـاعی ششـم دیواریسـت بطول 0/55 سانتیمتر 
بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی هفتم درب اسـت بطول 1/35متـر به راه 
پله و آسانسـور مشـاعی هشـتم دیواریست مشـترک بطول 1/35متر به 
واحد مسـکونی قطعه 3 نهم دیواریسـت مشـترک بطول 2 متر به واحد 
مسـکونی قطعـه 3 شـرقا در پنـج قسـمت کـه قسـمتهای دوم و چهارم 
آن جنوبـی اسـت اول دیواریسـت مشـترک بطـول 1/35متـر بـه واحـد 
مسـکونی قطعـه 3 دوم دیواریسـت مشـترک بطـول 1/30متر بـه واحد 
مسـکونی قطعه 3 سـوم دیواریسـت مشـترک بطول 3/63متر به واحد 
مسـکونی قطعه 3 چهارم دیواریسـت مشـترک بطول2/25متر به واحد 
مسـکونی قطعه 3 پنجم دیواریسـت مشـترک بطول 4/26متر به واحد 
مسـکونی قطعـه 3 جنوبـا دیوار و پنجـره اسـت بطول8/43متر به معبر 
غربـا دیواریسـت بطـول 8/41متر بـه درز انقطـاع پارکینگ به مسـاحت 
9/9 مترمربع به حدود اربعه شـماال مرزیسـت بطول4/50متر به محوطه 
مشـاعی شـرقا مرزیسـت بطـول 2/20متـر بـه محوطـه مشـاعی جنوبا 
مرزیسـت بطول 4/50 متر به پارکینگ قطعه 15 غربا دیواریسـت بطول 
2/20متـر بـه درز انقطـاع و انبـاری به مسـاحت 2/24مترمربـع به حدود 
اربعـه شـماال دیواریسـت مشـترک بطـول 151 متـر به انباری مسـکونی 
قطعـه 12 شـرقا درب و دیـوار اسـت بطـول 1/60متر به راهـرو جنوبا دیوار 
و پنجـره اسـت بطول1/43متر به معبر غربا دیواریسـت بطـول 1/46متر 
بـه درز انقطـاع کـه برطبـق نظریه کارشـناس رسـمی عرصـه و اعیان یک 
باب واحد مسـکونی )وضعیت خاص طلق ( با شـماره فوق با مسـاحت 
94/17مترمربـع در سـمت جنـوب غربی بـه انضمام پارکینـگ قطعه 16 
بـا مسـاحت 9/9مترمربـع در زیرزمیـن 1 بانضمـام انبـاری مسـکونی 
قطعـه 11 تفکیکـی بـا مسـاحت 2/24مترمربـع واقـع در زیرزمیـن 1 بـا 
محـدوده منـدرج در سـند مالکیـت مشـخصات سـاختمان : یـک بـاب 
واحـد مسـکونی در طبقه همکف سـاختمان 6 طبقـه کـه دارای 19 واحد 

مسـکونی می باشـد نمای سـاختمان : سـنگ تراورتن – اسـکلت
بتنـی سـقف تیرچـه بلـوک دریچـه هـا یـو پـی وی سـی بـا شیشـه دو 
جداره قدمت سـاختمان حدود 4 سـال اسـت سیسـتم حرارتی شـوفاژ 
و سـرمایش کولـر آبـی اسـت کف سـاختمان سـرامیک اسـت زیربنای 
بـه  ارزش 94/17مترمربـع  اسـت  مربـع  کل مجموعـه 2416/15متـر 
انضمـام پارکینـگ و انبـاری متر مربعـی 22/500/000ریـال جمعا به مبلغ 

2/118/825/000ریـال تعییـن میگـردد

2-ششـدانگ پـالک 6 فرعـی از 3922 اصلـی بخـش یـک کرمـان بـه 
آدرس کرمـان خیابـان دارلـک کوچـه 8 شـمالی یک ، که سـند مالکیت 
آن بشـماره چاپی 978309 سـری ج سال 91 با شماره دفتر الکترونیکی 
الکترونیـک 139420319007030535 صفحـه 422 دفتـر امـالک جلـد 
221 ذیـل شـماره 48728 ثبـت و صادر شـده اسـت بمسـاحت 92/32 
مترمربع با حدود اربعه : شـماال در شـش قسـمت که قسـمتهای دوم و 
پنجم آن شـرقی اسـت اول دیواریسـت بطـول 3/85متر بـه درز انقطاع 
دوم درب اسـت بطـول 2/02متـر بـه حیـاط خلوت سـوم دیـوار و پنجره 
اسـت بطـول 2/73متـر بـه حیـاط خلـوت چهـارم دیـوار و پنجره اسـت 
بطـول 1/80متـر بـه حیـاط خلـوت پنجـم دیواریسـت مشـترک بطـول 
2/65متـر بـه واحـد مسـکونی قطعـه 2 ششـم دیواریسـت مشـترک 
بطـول 2/70متـر بـه واحـد مسـکونی قطعـه 2 شـرقا در سـه قسـمت 
کـه قسـمت دوم آن شـمالی اسـت اول دیواریسـت مشـترک بطـول 
3/09متـر بـه واحد مسـکونی قطعـه 2 دوم دیواریسـت مشـترک بطول 
0/75سـانتیمتر به واحد مسـکونی قطعه 2 سـوم دیواریسـت مشـترک 
بطـول 1/31متـر بـه واحـد مسـکونی قطعـه 2 جنوبـا در نـه قسـمت که 
قسـمتهای دوم و ششـم آن شـرقی و قسـمتهای چهـارم و هشـتم آن 
غربی اسـت اول دیواریسـت مشـترک بطول 1/80متر به واحد مسـکونی 
قلعـه 2 دوم دیواریسـت مشـترک بطـول 1/35متـر بـه واحد مسـکونی 
قطعه 2 سـوم درب اسـت بطول 1/40متر به راه پله و آسانسـور مشـاعی 
چهـارم دیواریسـت بطول 0/25سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشـاعی 
پنجم دیواریسـت بطول 5/20متر به راه پله و آسانسـور مشـاعی ششـم 
دیواریسـت بطـول 0/95سـانتیمتر بـه راه پله و آسانسـور مشـاعی هفتم 
دیواریسـت بطـول 1/32متـر بـه راه پلـه و اسانسـور مشـاعی هشـتم 
دیـوار و پنجـره اسـت بطـول 0/70سـانتیمتر بـه حیـاط خلوت نهـم درب 
اسـت بطـول 2/20متـر به حیـاط خلوت غربا در دو قسـمت که قسـمت 
اول دیواریسـت بطول7/68متـر بـه درز انقطـاع دوم دیـوار سـت بطـول 
2/44متـر بـه ملـک مجاور شـماره 1 فرعـی از 3922 اصلـی پارکینگ به 
مسـاحت 9/35متر شـماال مرزیسـت بطول4/52متر به پارکینگ قطعه 
14 شـرقا مرزیسـت بطول 2/20متر به محوطه مشـاعی جنوبا مرزیست 
بطول4/15متـر به محوطه مشـاعی غربا دیواریسـت بطـول 2/14 متر به 
درز انقطـاع و انبـاری بـه مسـاحت 2/62مترمربـع به حدود اربعه شـماال 
در سـه قسـمت که قسـمت دوم آن غربی اسـت اول دیواریسـت بطول 
1/12متـر بـه محـوط مشـاعی دوم دیواریسـت بطول 25/• سـانتیمتر به 
محوطـه مشـاعی سـوم دیواریسـت بطـول 0/45سـانتیمتر بـه محوطه 

مشـاعی شرقا
دیواریسـت بطول1/85متـر بـه پارکینـگ قطعـه 2 جنوبـا دیواریسـت 
مشـترک بطـول 1/57متـر بـه انبـاری مسـکونی قطعـه 10 غربـا درب و 
دیـوار اسـت بطـول 1/60متر به راهرو که برطبق نظریه کارشـناس رسـمی 
عرصـه و اعیـان یـک بـاب واحـد مسـکونی )وضعیـت خاص طلـق ( با 
شـماره فوق با مسـاحت 92/32مترمربع در سـمت شمال غربی همکف 
بـه انضمـام پارکینگ قطعه 13 بـا مسـاحت9/35مترمربع در زیرزمین 1 
بانضمام انباری مسـکونی قطعه 13 تفکیکی با مسـاحت 2/62مترمربع 
واقـع در زیرزمیـن 1 بـا محـدوده منـدرج در سـند مالکیـت مشـخصات 
سـاختمان : یـک بـاب واحـد مسـکونی در طبقـه همکـف سـاختمان 6 
طبقـه کـه دارای 19 واحد مسـکونی می باشـد نمای سـاختمان : سـنگ 
تراورتـن - اسـکلت بتنی سـقف تیرچـه بلوک دریچه ها یو پی وی سـی 
بـا شیشـه دو جـداره قدمـت سـاختمان حدود 4 سـال اسـت سیسـتم 
حرارتـی شـوفاژ و سـرمایش کولـر آبی اسـت کف سـاختمان سـرامیک 
اسـت زیربنـای کل مجموعـه 2416/15 متـر مربـع اسـت ارزش 92/32  
متـر مربـع بـه انضمـام پارکینـگ و انبـاری متـر مربـع 20/500/000 ریال 

جمعـا بـه مبلـغ 1/892/560/000 ریال تعییـن میگردد 
3- ششـدانگ پـالک 13 فرعـی از 3922 اصلـی بخـش یـک کرمان به 

آدرس کرمـان خیابـان دارلـک کوچه 8 شـمالی یک، که سـند
مالکیـت آن بشـماره چاپـی 978311 سـری ج سـال 91 با شـماره دفتر 
الکترونیکـی الکترونیـک 139420319007030548 صفحـه 434 دفتـر 
امـالک جلـد 221 ذیـل شـماره 48732 ثبـت و صـادر شـده اسـت 
بمسـاحت 87/81مترمربـع بـا حـدود اربعـه : شـماال در نـه قسـمت که 
قسـمتهای سـوم و هشـتم آن شـرقی و قسـمت پنجـم غربـی اسـت 
اول دیواریسـت بطـول 2/13متـر بـه نورگیـر مشـاعی دوم دیواریسـت 

مشـترک بطـول 1/60متـر به واحد مسـکونی قطعه 9 سـوم دیواریسـت 
مشـترک بطـول 0/90سـانتیمتر بـه واحـد مسـکونی قطعـه 9 چهـارم 
دیواریسـت مشـترک بطول 4/95متر به واحد مسـکونی قطعه 9 ششم 
دیواریسـت مشـترک بطـول 0/10سـانتیمتر بـه واحـد مسـکونی قطعـه 
9 هفتـم درب اسـت بطـول 1/25متـر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی 
هشـتم دیواریسـت مشـترک بطـول 1/50متر بـه واحد مسـکونی قطعه 
7 نهـم دیواریسـت مشـترک بطـول 2/10متـر بـه واحد مسـکونی قطعه 
7 شـرقا در پنـج قسـمت کـه قسـمتهای دوم و چهارم آن جنوبی اسـت 
اول دیواریسـت مشـترک بطـول 1/45 متـر بـه واحد مسـکونی قطعه 7 
دوم دیواریسـت مشـترک بطـول 1/55متـر بـه واحـد مسـکونی قلعه 7 
سـوم دیواریسـت مشـترک بطول 3/23 متر به واحد مسـکونی قطعه 7 
چهارم دیواریسـت مشـترک بطـول 2/35متـر به واحد مسـکونی قطعه 
7 پنجم دیواریسـت مشـترک بطول 4/40متر به واحد مسـکونی قطعه 
7جنوبـا دیواریسـت بطـول 8/37متـر به فضـای معبر غربا دیواریسـت 
بطـول 8/41متـر بـه درز انقطـاع پارکینـگ به مسـاحت 9/98متـر مربع 
بـه حـدود اربعه شـماال مرزیسـت بطـول 2/33متر به محوطه مشـاعی 
شـرقا مرزیسـت بطـول 4/67متـر بـه جـک باالبـر برقـی جنوبا دیـوار و 
پنجـره اسـت بطول 2/20متر به معبر غربا مرزیسـت بطـول 4/20 متر به 
پارکینـگ قطعـه 12 و انبـاری به مسـاحت 2/3متر مربع به حـدود اربعه 
شـماال درب اسـت بطول 1/15متر به محوطه مشـاعی شـرقا دیواریسـت 
جنوبـا  قطعـه 15  مسـکونی  انبـاری  بـه  متـر  بطـول 1/95  مشـترک 
دیواریسـت بطـول 1/21متـر بـه محوطه مشـاعی غربا دیواریسـت بطول 
1/95 متـر بـه درز انقطـاع کـه بـر طبـق نظریه کارشـناس رسـمی عرصه 
و اعیـان یـک بـاب واحـد مسـکونی )وضعیـت خـاص طلق ( با شـماره 
فـوق بـا مسـاحت87/81 مترمربـع در سـمت جنـوب غربی بـه انضمام 
پارکینـگ قطعـه 11 بـا مسـاحت 9/98مترمربـع در زیرزمیـن 1 بانضمام 
انبـاری مسـکونی قطعه 14 تفکیکی با مسـاحت 2/30مترمربـع واقع در 
زیرزمین 1 با محدوده مندرج در سـند مالکیت مشـخصات سـاختمان : 
یـک بـاب واحد مسـکونی در طبقه یک سـاختمان 6 طبقه کـه دارای 19 
واحد مسـکونی می باشـد نمای سـاختمان : سـنگ تراورتن - اسـکلت 
بتنـی سـقف تیرچـه بلـوک دریچـه هـا یـو پـی وی سـی بـا شیشـه دو 
جداره قدمت سـاختمان حدود 4 سـال اسـت سیسـتم حرارتی شـوفاژ 
و سـرمایش کولـر آبـی اسـت کف سـاختمان سـرامیک اسـت زیربنای 
بـه  87/81مترمربـع  ارزش  اسـت  2416/15مترمربـع  مجموعـه  کل 
انضمـام پارکینـگ و انبـاری مترمربعـی 22/500/000ریال جمعـا به مبلغ 

1/975/725/000ریـال تعییـن میگردد
 4- ششـدانگ پـالک 11 فرعـی از 3922 اصلـی بخـش یـک کرمـان به 
آدرس کرمـان خیابـان دارلک کوچه 8 شـمالی یک، که سـند مالکیت آن 
بشـماره چاپی 978307 سـری ج سـال 91 با شـماره دفتر الکترونیکی 
امـالک  دفتـر   431 صفحـه   139420319007030523 الکترونیـک 
جلـد 221 ذیـل شـماره 48731 ثبـت و صـادر شـده اسـت بمسـاحت 
98/98مترمربع با حدود اربعه : شـماال در پنج قسـمت اول دیواریسـت 
بطـول 1/26متـر بـه درز انقطـاع دوم دیواریسـت بطـول 1/68متـر به درز 
انقطاع سـوم دیواریسـت بطول13/7متر به درز انقطاع چهارم دیواریست 
بطـول 0/15سـانتیمتر بـه فضـای معبـر پنجـم دیواریسـت پیشـرفتگی 
بطـول 0/70سـانتیمتر بـه فضای معبر شـرقا دیـوار و پنجره اسـت بطول 
10/74متـر بـه فضـای معبـر جنوبـا در پنـج قسـمت که قسـمت چهارم 
بطـول  دیواریسـت  اول  اسـت  غربـی  آن  دوم  قسـمت  و  ان شـرقی 
0/72متـر بـه فضـای معبـر دوم دیـوار و پنجـره اسـت بطـول 0/12متـر 
بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی سـوم دیواریسـت بطـول 5 متـر بـه راه 
پلـه و آسانسـور مشـاعی چهارم دیواریسـت بطـول 0/60سـانتیمتر به راه 
پلـه و آسانسـور مشـاعی پنـج دیواریسـت بطـول 3/40مترر بـه راه پله و 
آسانسـور مشـاعی غربا در هشـت قسـمت که قسـمت دوم آن شـمالی 
اسـت و قسـمتهای چهـارم و ششـم آن جنوبـی اسـت اول دیواریسـت 
مشـترک بطـول 1/30متـر به واحد مسـکونی قطعـه 5 دوم دیواریسـت 
مشـترک بطـول 2/20متر به واحد مسـکونی قطعه 5 سـوم دیواریسـت 
مشـترک بطـول1/30 متر به واحد مسـکونی قطعه 5 چهارم دیواریسـت 
مشـترک بطـول 1/15متـر به واحد مسـکونی قطعه 5 پنجم دیواریسـت 
مشـترک بطول3/36متر به واحد مسـکونی قطعه 5 ششـم دیواریست 
مشـترک بطول 2/85متر به واحد مسـکونی قطعه 5 هفتم دیواریسـت 

مشـترک بطول 2/60متر به واحد مسـکونی قطعه 5 هشـتم دیواریسـت 
بطول 2/12 سـانتیمتر به نورگیر مشـاعی پارکینگ به مسـاحت 9/8متر 
شـماال مرزیسـت بطول 4/43 متر به محوطه مشـاعی شـرقا مرزیست 
بطـول 2/20متـر بـه محوطه مشـاعی جنوبا مرزیسـت بطـول 4/48متر 
بـه پارکینـگ قطعـه 17 غربـا دیواریسـت بطـول 2/20متر بـه درز انقطاع 
و انبـاری بـه مسـاحت 1/75مترمربع به حدود اربعه شـماال دیواریسـت 
بطول 0/90سـانتیمتر به محوط مشاعی شـرقا دیواریست بطول 1/95متر 
بـه محوطـه مشـاعی جنوبا درب اسـت بطـول 0/90سـانتیمتر به محوطه 
مشـاعی غربا دیواریسـت مشـترک بطول 1/95متر به انباری مسـکونی 
قطعـه 15 کـه برطبـق نظریه کارشـناس رسـمی عرصه و اعیـان یک باب 
واحـد مسـکونی )وضعیـت خـاص طلـق ( بـا شـماره فوق با مسـاحت 
98/98مترمربـع در سـمت شـمال غربـی به انضمام پارکینـگ قطعه 18 
بـا مسـاحت9/8مترمربع در زیرزمین 1 بانضمام انباری مسـکونی قطعه 
16 تفکیکـی بـا مسـاحت 1/75مترمربع واقـع در زیرزمین 1 بـا محدوده 
منـدرج در سـند مالکیـت مشـخصات سـاختمان : یـک بـاب واحـد 
مسـکونی در طبقـه یک سـاختمان 6 طبقـه که دارای 19 واحد مسـکونی 
مـی باشـد نمـای سـاختمان : سـنگ تراورتـن - اسـکلت بتنـی سـقف 
تیرچـه بلـوک دریچـه هـا یـو پی وی سـی یـا شیشـه دو جـداره قدمت 
سـاختمان حدود 4 سـال اسـت سیسـتم حرارتی شـوفاژ و سـرمایش 
کولـر آبی اسـت کف سـاختمان سـرامیک اسـت زیربنـای کل مجموعه 
2416/15 متـر مربـع اسـت ارزش 98/98مترمربـع بـه انضمام پارکینگ 
و انبـاری مترمربعـی 22/000/000ریال جمعا بـه مبلغ2/177/560/000ریال 

تعییـن میگردد.
 5- ششـدانگ پـالک 8 فرعـی از 3922 اصلـی بخـش یـک کرمـان به 
آدرس کرمـان خیابـان دارلـک کوچـه 8 شـمالی یک ، که سـند مالکیت 
آن بشـماره چاپی 978306 سـری ج سال 91 با شماره دفتر الکترونیکی 
الکترونیـک 139420319007030522 صفحـه 425 دفتـر امـالک جلـد 
221 ذیـل شـماره 48729 ثبـت و صادر شـده اسـت بمسـاحت 101/53 
مترمربـع بـا حـدود اربعـه : شـماال در دو قسـمت اول درب اسـت بطول 
0/15سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی دوم درب و دیـوار اسـت 
بطـول 8/45متـر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی شـرقا دیـوار و پنجـره 
اسـت بطـول 11 متـر بـه معبـر جنوبـا در سـه قسـمت اول دیواریسـت 
بطـول 1/86متـر بـه معبـر دوم دیواریسـت بطـول 3/95متـر بـه معبـر 
سـوم دیواریسـت بطـول 5 متـر بـه معبـر غربـا در هفـت قسـمت کـه 
قسـمتهای دوم و چهارم آن شـمالی و قسـمت ششـم آن جنوبی اسـت 
اول دیواریسـت مشـترک بطـول 4/26متـر بـه واحد مسـکونی قطعه 4 

دوم دیواریسـت
مشـترک بطول 2/25متر به واحد مسـکونی قطعه 4 سـوم دیواریسـت 
مشـترک بطول 3/63متر به واحد مسـکونی قطعه 4 چهارم دیواریسـت 
مشـترک بطول1/30متـر بـه واحد مسـکونی قطعه 4 پنجم دیواریسـت 
مشـترک بطول 1/35متر به واحد مسـکونی قطعه 4 ششـم دیواریست 
مشـترک بطـول 2 متـر بـه واحـد مسـکونی قطعـه 4 هفتم دیواریسـت 
مشـترک بطـول 1/35متـر بـه واحـد مسـکونی قطعـه 4 پارکینـگ بـه 
مسـاحت 9 / 9 متر شـماال مرزیسـت بطول 4/50متر به پارکینگ قطعه 
16 شـرقا مرزیسـت بطول 2/20متر به محوطه مشـاعی جنوبا مرزیست 
بطول4/50متـر بـه محوطه مشـاعی غربا در دو قسـمت اول دیواریسـت 
بطـول 0/13متـر بـه درز انقطـاع دوم دیواریسـت بطـول 2/07متـر به درز 
انقطـاع و انبـاری بـه مسـاحت 2/49متـر مربـع بـه حـدود اربعه شـماال 
دیواریسـت بطول 1/60 متر به محوطه مشـاعی شـرقا درب و دیواریسـت 
بطـول 1/60متـر بـه راهـرو جنوبـا دیواریسـت مشـترک بطـول 1/51متر 
بـه انبـاری مسـکونی قطعـه 11 غربـا دیواریسـت بطـول 1/60متر بـه درز 
انقطـاع کـه برطبـق نظریـه کارشـناس رسـمی عرصـه و اعیان یـک باب 
واحـد مسـکونی )وضعیـت خـاص طلـق ( بـا شـماره فوق با مسـاحت 
101/53مترمربـع در سـمت جنـوب شـرقی بـه انضمـام پارکینـگ قطعه 
15 بـا مسـاحت 9 / 9 مترمربـع در زیرزمین 1 بانضمام انباری مسـکونی 
قطعـه 12 تفکیکـی بـا مسـاحت 2/49 مترمربـع واقـع در زیرزمیـن 1 با 
محـدوده منـدرج در سـند مالکیـت مشـخصات سـاختمان : یـک بـاب 
واحـد مسـکونی در طبقه همکف سـاختمان 6 طبقـه کـه دارای 19 واحد 
مسـکونی می باشـد نمای سـاختمان : سـنگ تراورتن - اسـکلت بتنی 
سـقف تیرچـه بلـوک دریچـه هـا یـو پـی وی سـی با شیشـه دو جـداره 

قدمـت سـاختمان حـدود 4 سـال اسـت سیسـتم حرارتـی شـوفاژ و 
سـرمایش کولـر آبـی اسـت کـف سـاختمان سـرامیک اسـت زیربنـای 
کل مجموعـه 2416/15 مترمربـع اسـت ارزش 101/53متـر مربـع بـه 
بـه  جمعـا  20/500/000ریـال  مترمربعـی  انبـاری  و  پارکینـگ  انضمـام 

مبلغ2/081/365/000ریـال تعییـن میگردد
 6- ششـدانگ پـالک 14 فرعـی از 3922 اصلـی بخـش یـک کرمان به 
آدرس کرمـان خیابـان دارلـک کوچـه 8 شـمالی یک ، که سـند مالکیت 
آن بشـماره چاپی 978310 سـری ج سـال 91 با شماره دفتر الکترونیکی 
امـالک  دفتـر   437 صفحـه   139420319007030541 الکترونیـک 
جلـد 221 ذیـل شـماره 48733 ثبـت و صـادر شـده اسـت بمسـاحت 
50/81 مترمربـع بـا حـدود اربعـه : شـماال در سـه قسـمت کـه قسـمت 
دوم آن شـرقی اسـت اول دیواریسـت مشـترک بطـول 3/78 متـر بـه 
واحـد مسـکونی قطعـه 5 دوم دیواریسـت مشـترک بطـول3/35 متـر 
بـه واحـد مسـکونی قطعـه 5 سـوم دیواریسـت مشـترک بطـول 5 متر 
بـه واحـد مسـکونی قطعـه 5 شـرقا در پنج قسـمت که قسـمت دوم آن 
شـمالی و قسـمت چهـارم آن جنوبـی اسـت اول دیواریسـت مشـترک 
بطـول 0/80سـانتیمتر بـه واحـد مسـکونی قطعـه 5 دوم دیواریسـت 
مشـترک بطـول 0/10سـانتیمتر بـه واحـد مسـکونی قطعه 5 سـوم درب 
و دیواریسـت بطول3/40متـر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی چهـارم 
دیواریسـت مشـترک بطـول 0/10 سـانتیمتر بـه واحـد مسـکونی قطعـه 
8 پنجـم دیواریسـت مشـترک بطـول 1/45متـر بـه واحـد مسـکونی 
قطعـه 8 جنوبا در سـه قسـمت کـه قسسـمت دوم آن غربی اسـت اول 
دیواریسـت مشـترک بطـول 4/95متر به واحد مسـکونی قطعـه 8 دوم 
دیواریسـت مشـترک بطـول 0/90متـر به واحد مسـکونی قطعه 8 سـوم 
دیواریسـت مشـترک بطـول 1/60 متـر به واحد مسـکونی قطعـه 8 غربا 
در سـه قسـمت که قسـمت دوم آن جنوبی اسـت اول دیوار پنجره است 
بطـول 4/36 متـر بـه نورگیـر مشـاعی دوم دیـوار و پنجـره اسـت بطـول 
2/20 متربـه نورگیـر مشـاعی سـوم دیواریسـت بطـول 3/80متر بـه درز 
انقطـاع کـه برطبـق نظریـه کارشـناس رسـمی عرصـه و اعیان یـک باب 
واحـد مسـکونی )وضعیـت خـاص  طلـق( بـا شـماره فوق با مسـاحت 
50/81 متر مربع در سـمت غربی مشـخصات سـاختمان یک باب واحد 

مسـکونی در طبقـه یک 
سـاختمان 6 طبقـه کـه دارای 19 واحـد مسـکونی مـی باشـد نمـای 
سـاختمان : سـنگ تراورتن - اسـکلت بتنی سـقف تیرچه بلوک دریچه 
ها یو پی وی سـی با شیشـه دو جداره قدمت سـاختمان حدود 4 سـال 

اسـت سیسـتم حرارتـی شـوفاژ و سـرمایش کولر ابی
سـاختمان سـرامیک اسـت زیربنـای کل مجموعـه 2416/15مترمربـع 
اسـت ارزش 50/81مترمربـع مترمربـی18/000/000 ریـال جمعـا بـه مبلغ 

914/580/000ریـال تعییـن میگـردد
 طبـق اسـناد رهنـی شـماره 84386 – 92/9/26و متمم شـماره 89171 
– 95/12/04و تعویـض وثیقـه شـماره 89586  96/3/23دفترخانـه 8 
جیرفـت کرمـان در رهـن بانـک کشـاورزی شـعبه مرکزی جیرفـت واقع 
میباشـد از سـاعت 9 الـی 12 ظهـر روز شـنبه مورخـه 1398/04/01در 
اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان واقـع در ضلـع شـمالی پارک نشـاط 
از طریـق مزایـده بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلـغ پایه کارشناسـی به 
شـرح فوق که قطعی گردیده اسـت شـروع و باالترین مبلغ پیشـنهادی 
فروختـه خواهـد شـد فروش كال نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت طالبين 
و خریـداران مـی تواننـد در وقـت مقـرر با ارائه چـک رمزدار بـه مبلغ پایه 
در جلسـه مزایـده شـرکت کننـد پرداخـت بدهـی هـای مربوط بـه آب و 
بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که 
مـورد مزایـده از این بابت بدهی داشـته باشـد و نیز بدهـی های مالیاتی 
و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعی 
آن معلـوم شـده یا نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایده اسـت ضمن آنکه 
پـس از انجـام مزایده در صـورت وجود مازاد وجـوه پرداختی بابت هزینه 
هـای فـوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد میگـردد ضمنا چنانچه 
روزمزایـده بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی 
مزایـده انجـام خواهـد شـد طالبیـن مـی توانند جهـت کسـب اطالعات 

بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد مراجعه نمایند
 تاریخ انتشار : 1398/03/13 

علیرضا محمدی کیا رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان م.الف ۳4۷
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رای مـردم قـرار گرفتـم و مـردم مـن را تصحیـح و به من 
رای دادنـد امیدوارم کوتاهی نکرده باشـم و همیشـه طرف 
حـق را بگیریـم نـه اینکـه سمت وسـوی گروه هـای خـاص 
سیاسـی را بگیریم.«رییـس سـابق شـورای شـهر تصریـح 
کرد:»زحمـت اجـرای کارها برعهده شـهرداران بوده وشـورا 

کار سیاسـت گذاری را برعهـده داشـته  هـر دوره اهـداف 
برنامه ریـزی  شـورا  همـکاران  بـا  و  داشـتیم  متعـددی 
تنهایـی  بـه  مـن  را  فـالن کار  بگویـم  نمی توانـم  کردیـم 
انجـام دادم.ممکن اسـت نقاط منفی وجود داشـته باشـد 
و همـه دوسـتان پاسـخ را از مـن بخواهنـد  کـه چـرا ایـن 

مشـکالت بـه وجـود آمده،امـا بایـد برگردند بـه آن زمان و 
ببیننـد مسـوول شـورا چـه کسـی بـوده تـا بعنـوان رییس 
عنـوان  بـه  مـن  دهـد  پاسـخ  بتوانـد  و سـخنگوی شـورا 
یـک عضـو شـورا می توانـم یـک برنامـه پیشـنهاد دهـم و 
ممکـن اسـت رآی نیـاورد .  بهسـازی چهـره شـهر و ایجاد 

پارک هـای جدیـد، تامیـن زیرسـاخت ها در برخـی از نقاط 
شـهر را می توانـم از عملکردهـای مثبـت این چندسـال نام 
ببـرم. همچنیـن تملـک زمیـن بـرای مناطـق کهوروییـه و 
کلـرود، احـداث خیابان دارایـی، تعریض کوچـه بصیریان، 
ُبعـد  در  کـه  دیگـر  از خیابان هـای  و خیلـی  بعثـت  بلـوار 
شهرسـازی و بهبـود عبـور و مـرور ترافیـک نقـش زیـادی 
داشـتند کارهـای خوبـی بودنـد. سـال ها قبـل زمانـی کـه 
می شـد  قفـل  شـهر  مـی داد  رخ  بارندگـی کوچـک  یـک 
بـزرگ  بـا شـهامت  در شـهر  زیـاد  پل هـای  امـا سـاخت 
شـهردار وقـت مختاری و اعضای شـورای شـهر کـه محکم 
ایسـتادند و بـه صـورت یـک کار انقالبـی ایـن کار را انجـام 
دادنـد . زیرگـذر کارخوبـی بـود کـه درسـت اسـت معایبی 
خیلـی  می توانسـت  می شـد  ایجـاد  بهتـر  اگـر  و  دارد 
مثمـر ثمرتـر باشـد امـا همیـن وضعیـت فعلـی آن هـم 
در بهبـود ترافیـک موثـر بـوده اسـت.« میرکهنـوج اضافـه 
کرد:»بعضـی کارهـا شـاید بـه چشـم نیاینـد امـا بسـیار 
مـن  پیشـنهاد  آسـفالت  خریـد کارخانـه  هسـتند،  موثـر 
بیـکار  دلفـارد  در  مدت هـا  آسـفالتی کـه  بـود، کارخانـه 
خوابیـده بـود را توانسـتیم بـا یـک رقـم جزیـی بیسـت 
سـی میلیونـی بـه راه بیندازیـم، ایـن کارخانـه غیرقابـل 
اسـتفاده بـود و مصالـح نداشـت ولـی تعمیـری کـه بـر 
روی آن انجـام شـد همـراه بـا تامیـن مصالـح توانسـت 
می تواننـد  شـهرداری  پرسـنل  و  بینـدازد  راه  بـه  را  آن 
افـزود:»در  کننـد.«وی  تاییـد  مـرا  حرف هـای  صحـت 
تصویـب طـرح جامـع شـهری نیـز مـن نـه رییـس شـورا 
بـودم و نـه سـمت خاصـی داشـتم امـا شـورا مـن را بـه 
تهـران  بـه  نماینـده در جلسـات متعـددی حتـی  عنـوان 
فرسـتادند و کلـرود و کهوروییـه نیـز پیگیـری کردیـم بـا 
الحـاق  جیرفـت  شـهر  بـه  تـا  طوالنـی  بسـیار  مذاکـرات 
دهنـد.  قـرار  اختیارشـان  در  بیشـتری  خدمـات  شـوند 
از  نیـز  جیرفـت  طرفـه  یـک  خیابـان  شـدن  پیـاده راه 
مصوبـات خیلـی خوبـی بود که در شـورای شـهر داشـتیم 
کـه نقشـه و طـرح آمـاده شـده و ظـرف یکـی دو هفتـه 
دیگـر ابـالغ خواهـد و بـه مناقصه خواهد رفـت و در طرح 
بازآفرینـی شـهری آغـاز بـه کار خواهـد کرد. بودجه شـهر 
تومـان تحویـل  5میلیـون  بـا  را در طـی سـال های قبـل 
و  تومـان رسـید  میلیـون   80 بـه  اکنـون  می گرفتیـم کـه 
می توانـد بـرای شـهرداری کمـک بسـیار خوبـی باشـد.«

وی افزود:»در تصویب طرح جامع 
شــهری نیز من نه رییس شورا بودم 
و نه ســمت خاصی داشتم اما شورا 
من را به عنوان نماینده در جلســات 
متعددی حتی به تهران فرســتادند 

و کلــرود و کهوروییه نیزپیگیری 
کردیم با مذاکرات بســیار طوالنی 

تا به شــهر جیرفت الحاق شوند 
خدمات بیشتری در اختیارشان 

قرار دهند. پیاده راه شدن خیابان 
یــک طرفه جیرفت نیز از مصوبات 

خیلی خوبی بود که در شــورای شهر 
داشــتیم که نقشه و طرح آماده شده 

و ظــرف یکی دو هفته دیگر ابالغ 
خواهــد و به مناقصه خواهد رفت و 

در طرح بازآفرینی شــهری آغاز به کار 
خواهد کرد. بودجه شــهر را در طی 
ســال های قبل با 5میلیون تومان 

تحویــل می گرفتیم که اکنون به 80 
میلیون تومان رســید و می تواند برای 
شــهرداری کمک بسیار خوبی باشد.«

میرکهنوج رییس سابق شورای شهر جیرفت استعفا داده و مشایخی سخنگوی شورای شهر خبر از تحوالتی در سیستم مدیریتی شورا می دهد

تحوالت در انتظار شورای شهر جیرفت
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بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع نیــروی برق 
جنــوب اســتان کرمــان، مدیــر بــرق شهرســتان جیرفت 
بیــان نمــود: الگــوی مصــرف بــرق در این شهرســتان از 
ــو  ــر 2000 کیل ــان مهرمــاه حداکث ــا پای فروردیــن مــاه ت
وات ســاعت و در ســایر مــاه هــای ســال ماهانــه 

حداکثــر 200 کیلــو وات ســاعت مــی باشــد.
وی افــزود: مشــترکین پــر مصــرف بــا توجــه بــه 

ــال  ــهریور س ــا ش ــرداد ت ــای خ ــاه ه ــرق م ــارف ب مص
ــد کــه توصیــه مــی شــود  گذشــته مشــخص شــده ان
ایــن گونــه مشــترکین در رعایــت الگــوی مصــرف دقت 
ــه  ــه هــای اضاف ــا مشــمول هزین ــد ت بیشــتری بنماین

ــد. نگردن
مشــترک   3600 خاطرنشــان کــرد:  شــعاع  انجــم 
ــه  ــه اطــالع رســانی ب ــر مصــرف شناســایی شــده ک پ

ــد. ــی باش ــدام م ــت اق ــور در دس ــترکین مذک مش
ــرق  ــرف ب ــم مص ــترکین ک ــکر از مش ــن تش وی ضم
ــش  ــورت کاه ــترکین در ص ــه مش ــرد: کلی ــح ک تصری
مصــرف بــرق و رعایــت الگــوی مصــرف در مــاه هــای 
ــه  ــان شــهریور ســال جــاری نســبت ب ــا پای خــرداد ت
ــی  ــرق م ــای ب ــف به ــمول تخفی ــته، مش ــال گذش س

ــوند. ش

وی بــا بیــان اینکــه حــذف قبــوض کاغــذی در راســتای 
حفــظ منابــع و کمــک بــه اقتصــاد صــورت مــی گیــرد، 
ــه جــای دریافــت قبــض  گفــت: مشــترکین گرامــی ب
ــق پیامــک و اپلیکیشــن  ــد از طری کاغــذی، مــی توانن
شــرکت توزیــع بــرق جنــوب كرمــان عــالوه بــر دریافــت 
ــركت  ــن ش ــات ای ــایر خدم ــی از س ــض الكترونیك قب

اســتفاده نماینــد.
انجــم شــعاع یــادآور شــد: یکــی دیگــر از روش هــای 
ــات  ــن خدم ــب اپلیکیش ــرق نص ــوض ب ــت قب پرداخ

ــر روی تلفــن همــراه مــی باشــد مشــترکین ب

هر ۱0 درصد مصرف کمتر برق منجر به ۲0 درصد کاهش هزینه برای مشترکین

حدود 30 کرمانی درانتظار پیوندکلیه
4 نوع عمل پیوند کلیه، کبد، مغزاستخوان و قرنیه در بیمارستان های شهر کرمان انجام می شود

30 کرمانــی در انتظــار پیونــد کلیــه و 20 نفــر هــم خواهــان 
پیونــد کبــد هســتند، در بیمارســتان های کرمــان پیونــد 

ــود. ــام می ش ــه انج ــتخوان و قرنی ــز اس ــد، مغ ــه، کب کلی
10خــرداد بــود کــه معــاون وزیــر بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی خبــر از انتظــار 25 هــزار بیمــار در کشــور 

ــتخوان داد. ــز اس ــب و مغ ــد، قل ــه، کب ــد کلی ــرای پیون ب
ایــن طــور کــه ایســنا نوشــته ایرج حریرچــی در آئیــن افتتــاح 
ــل  ــی اردبی ــام خمین ــه در بیمارســتان ام ــد کلی بخــش پیون
اظهــار کــرد: از 25 هــزار بیمــار در انتظــار پیونــد، هشــت هزار و 
600نفــر در کشــور در انتظــار پیونــد کلیــه هســتند که بــه دلیل 
بــاال بــودن هزینــه دیالیــز ســعی بــر ایــن اســت تــا در همــه 

اســتان ها بخــش پیونــد کلیــه راه انــدازی شــود.
بــه گفتــه حریرچــی هزینــه هــر بــار دیالیــز 500 هــزار تومــان 
ــه  ــار هزین ــه داد: در کن ــت، وی ادام ــار اس ــر بیم ــرای ه ب
بــاالی دیالیــز ، بیمــار ســاعت ها درد ناشــی از ایــن بیمــاری 
و دیالیــز را تحمــل می کنــد، بنابرایــن ضــرورت دارد در قــدم 
اول اجــازه ندهیــم تــا افــراد گرفتــار بیمــاری کلیــوی شــوند.

۳۵0 پیوند مغز استخوان
ــف  ــت ص ــراغ وضعی ــه س ــر ب ــن خب ــار ای ــس از انتش پ
ــم، آن طــور  ــان رفتی ــد اعضــا در کرم ــاران پیون انتظــار بیم
کــه کارشــناس اداره پیونــد و فراهــم آوری اعضــا دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان مــی گویــد: در اســتان کرمــان 
پیوندهــای کلیــه، کبد،مغــز اســتخوان و قرنیــه انجــام 
می شــود، در حــال حاضــر حــدود 30 نفــر در انتظــار پیونــد 
ــتند،  ــد هس ــد کب ــار پیون ــر در انتظ ــدود 20 نف ــه و ح کلی
ــتان  ــتخوان در بیمارس ــز اس ــد مغ ــم 350 پیون ــون ه تاکن
ــتان  ــه در بیمارس ــد قرنی ــتر از 600 پیون ــور و بیش افضلی پ

شــفا انجــام شــده اســت.

1000 پیوند کلیه در کرمان
ــه و  ــد کلی ــاالی هــزار پیون ــان ب ــی در کرم ــه میرزای ــه گفت ب
50 مــورد هــم کبــد انجــام شــده اســت کــه 800مــورد پیونــد 
کلیــه از فــرد زنــده و 280 مــورد در اثــر مــرگ مغــزی فــرد 
ــه  ــم ب ــزی ه ــرگ مغ ــترین م ــت. بیش ــوده اس ــی ب متوف
دلیــل تصادفــات در کرمــان دیــده شــده اســت. محمدرضــا 
ــار  ــر شــهری لیســت انتظ ــد: در ه ــه می ده ــی ادام میرزای
براســاس پیونــدی اســت کــه در آن منطقــه صــورت 
ــه  ــم ب ــب نداری ــد قل ــتی از پیون ــا لیس ــر م ــرد اگ می گی
معنــای نبــود متقاضــی پیونــد قلــب نیســت، بلکــه پیونــد 

ــرد. ــام نمی گی ــان انج ــب در کرم قل

۷۵00متقاضی اهدا عضو 
ایــن مقــام مســوول تعــداد متقاضــی اهــدا عضــو  را هفــت 
هــزار و 500نفــر اعــالم کــرد و مــی گویــد: افــراد می تواننــد 
بــرای دریافــت کارت اهــدا عضــو بــه صــورت آنالیــن ثبــت 

نــام کــرده و آن را بــه صــورت آنــی دریافــت کننــد.

آن طــور کــه ســایت رســمی اهــدای عضــو ایــران 
نوشــته اســت: اعضــا قابــل اهــدا قلــب ، ریه هــا، کبــد، 
روده هــا، لوزالمعــده و کلیه هــا هســتند. عــالوه بــر 
ایــن اعضــا، برخــی از بافتهــای بــدن نیــز قابــل پیونــد 
مــی باشــند. بــا اهــدای قرنیــه مــی تــوان بینایــی رابــه 
فــردی کــه دچــار صدمــه شــدید بــه چشــم شــده بــاز 

ــد. گردان
پیونــد اعضــا در دورانــی کــه بیماری هــای مزمــن علــت 
ــه یکــی از  اصلــی مــرگ و میــر انســان هــا هســتند، ب

ــدل شــده اســت.  ــم ب درمان هــای مه
ــر  ــتی منج ــوم زیس ــکی و عل ــم پزش ــرفت های عل پیش
بــه افزایــش طــول عمــر بشــر در یــک صــد ســال اخیــر 
شــده اســت. درنتیجــه اکنــون بــه جــای بیماری هــای 
ــی  ــل اصل ــن عوام ــای مزم ــاری ه ــاد، بیم ــی ح عفون
مــرگ ومیــر بشــر هســتند. بســیاری از ایــن بیماری هــا 
ــد،  ــایی کب ــد نارس ــو مانن ــایی عض ــه نارس ــت ب درنهای
ــد  ــذا پیون ــا ریــه منجــر خواهنــد شــد؛ ل کلیــه، قلــب ی
عضــو از دیربــاز بــه عنــوان راه حلــی بــرای درمــان ایــن 

ــت. ــوده اس ــرح ب ــا مط بیماری ه

اولین عمل پیوند در هاروارد آمریکا
ــگاه  ــه در دانش ــز کلی ــت آمی ــد موفقی ــن پیون ــا اولی ب
هــاروارد آمریــکا درســال 1954، پیونــد بــه طــور علمــی 
و عملــی وارد عرضــه خدمــات پزشــکی شــد. بــه دنبــال 
ــا  ــز ب ــه نی ــب و ری ــده، قل ــد، لوزالمع ــای کب آن، پیونده

ــت انجــام شــد. موفقی
امــروزه پیونــد عضــو بــه عنــوان بهتریــن روش درمانــی 
ــت  ــرح اس ــح مط ــدام ارج ــک اق ــو و ی ــایی عض نارس
کــه منجــر بــه افزایــش طــول عمــر بیمــاران و بهبــودی 
کیفیــت زندگــی شــان خواهــد گردیــد. مطالعــات 
ــاظ  ــو ازلح ــد عض ــه پیون ــت ک ــان داده اس ــدد نش متع
اجتماعــی، خانوادگــی و حتــی اقتصــادی بــه نفــع 

ــت. ــه اس جامع
ــد  ــدد پیون ــز متع ــبختانه مراک ــز خوش ــا نی ــور م در کش
ــو را  ــد عض ــواع پیون ــی ان ــه تمام ــود دارد ک ــو وج عض
انجــام می دهنــد و الزم اســت کــه پزشــکان و بیمــاران 
ــته  ــی داش ــی آگاه ــدام درمان ــن اق ــد ای ــز از فراین نی

ــند. باش
بیمــاری کــه دچــار نارســایی انتهایــی یــک عضــو 
ــد  ــه یکــی از مراکــز پیون ــه وســیله پزشــک ب ــی ب حیات

ارجــاع داده می شــود. متخصصــان در آنجــا فــرد را 
ــوند  ــن ش ــا مطمئ ــد ت ــی می کنن ــات بررس ــی جه تمام
کــه پیونــد بــرای بیمــار ســودمند اســت. در ایــن 
ــد. در  ــد ش ــد خواه ــت پیون ــار وارد فهرس ــورت بیم ص
از  پیونــد  امــکان  بیمــاران کبــدی و کلیــوی  مــورد 
ــد  ــو می توان ــده عض ــرد دهن ــود دارد. ف ــده وج ــرد زن ف
ــد  ــه باشــد.اگر پیون ــرد غریب ــا ف خویشــاوند، دوســت ی
از فــرد زنــده مقــدور نباشــد، عضــو پیونــدی از بیمــاری 
ــی  ــد. دسترس ــد ش ــام خواه ــزی انج ــرگ مغ ــار م دچ
بــه ایــن اعضــا بــر اســاس مقــررات خاصــی در کشــور 

ــت. ــده اس ــدی ش ــت بن اولوی
بعــد از عمــل جراحــی، بیمــار تحــت مراقبت هــای 
خاصــی قــرار مــی گیــرد تــا اواًل فــرد از عمــل جراحــی 
ــه  ــه دقتب ــدی ب ــًا کارکــرد عضــو پیون ــد و ثانی ــود یاب بهب

ــود. ــی ش ــد بررس ــاظ رد پیون ــژه از ازلح وی

روند زندگی پس از پیوند
بیمــار پــس از بهبــودی از بیمارســتان مرخــص خواهــد 
شــد، امــا همچنــان بایــد بــه وســیله تیــم پیونــد تحــت 
نظــر باشــد. ازآنجاکــه عضــو پیونــدی بافــت غیرخــودی 
دارد. سیســتم  آن  دفــع  بــه  تمایــل  بــدن  اســت، 
ــه  ــودی چ ــت غیرخ ــر باف ــا ه ــان ب ــدن انس ــی ب دفاع
میکــروب باشــد، چــه عضــو پیونــدی برخــورد می کنــد؛ 
بنابرایــن الزم اســت کــه بیمــاران پیونــدی تــا آخــر عمــر 
ــا  ــن داروه ــد. ای ــد مصــرف کنن داروهــای ضــد رد پیون
ســطح سیســتم ایمنــی را کاهــش خواهنــد داد تــا 

ــد. ــد را بگیرن ــوی رد پیون جل
ــی  ــا خطرات ــی ب ــن کار گاه ــه ای ــه داشــت ک ــد توج بای
ــم  ــن تی ــراه اســت، بنابرای ــت هم ــال عفون ــد احتم مانن
ــد  ــر بگیرن ــت نظ ــار را تح ــت بیم ــه دق ــد ب ــد بای پیون
ــام  ــب انج ــان مناس ــت درم ــروز عفون ــورت ب ــا در ص ت
ــرای  ــی ب ــه زندگ ــدی در ادام ــار پیون ــس بیم ــود. پ ش
ــو  ــرد عض ــی کارک ــوارض و ارزیاب ــن ع ــری از ای جلوگی
پیونــدی بــه طــور پیوســته زیــر نظــر متخصصــان پیونــد 

ــت. ــد داش ــرار خواه ق

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 

قیمت کاال های اساسی 48درصد تورم 
کاال های آزاد42 درصد تورم دارند

ــی 48  ــای اساس ــت کااله ــت: قیم ــس گف ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــورم دارد. درصــد و قیمــت کاالهــای آزاد 42 درصــد ت

ــع  ــب در جم ــنبه ش ــدی ش ــد انارکی محم ــر، احم ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
خبرنــگاران اظهــار داشــت: ایــران در 40 ســال گذشــته بــه بیــش از 10 
تکنولــوژی روز دنیــا از جملــه هســته ای، نانــو، تولیــد علــم، دارو و… دســت 
ــالمی  ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــم نظ ــتاوردهای مه ــه از دس ــرده ک ــدا ک پی

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز معیشــت مــردم نبایــد بــه چالــش کشــیده شــود، 
ــن  ــش از ای ــان بی ــد و لیاقتش ــان دادن ــت نش ــران مقاوم ــردم ای ــزود: م اف

اســت.
ــل  ــیل اوای ــه س ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــنجان در مجل ــردم رفس ــده م نماین
امســال اشــاره و بیــان کــرد: ســیلی کــه نــوروز امســال آمــد در مرحلــه اول 
می توانســت ســه میلیــارد دالر درآمدزایــی داشــته باشــد امــا 35 هــزار 
ــزوالت  ــر ن ــارت در براب ــن خس ــارت زد و ای ــور خس ــه کش ــان ب ــارد توم میلی
ــفره آب  ــره س ــا و ذخی ــبزی بیابان ه ــون سرس ــی همچ ــه برکات ــمانی ک آس

ــت. ــز اس ــراه دارد ناچی ــه هم ــاورزی را ب ــش کش ــق بخ ــی و رون زیرزمین
محمــدی انارکــی ادامــه داد: بــا ایــن ســیل در مرحلــه اول در پشــت 
ــب آب  ــر مکع ــون مت ــت میلی ــکوئیه هش ــع کش ــه روی از تواب ــیل بند دئف س
ــا ایــن بارندگی هــا 30 درصــد آب بــه ســفره های  جمــع شــد ضمــن اینکــه ب

ــد. ــه ش ــنجان اضاف ــی آب رفس زیرزمین
وی در ادامــه تصریــح کــرد: ورود تحریم هــا و افزایــش قیمــت دالر زندگــی 
را بــرای مــردم ســخت کــرد و ارز دولتــی بــا قیمــت چهــار هــزار و 200 تومــان 
کــه عرضــه شــد ســودجویان ایــن ارز را خریــداری کردنــد امــا جنــس و کاال 

مــورد نیــاز مــردم را وارد نکردنــد و دالر بــه مــرز 20 هــزار تومــان رســید.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریــح کــرد: ســاالنه 55 میلیــارد دالر 
ــدی  ــای غیرنق ــادرات کااله ــل ص ــارد دالر از مح ــت و 47 میلی ــل نف از مح
ــاده اســت، قیمــت  ــه خطــر افت ــاز هــم معیشــت مــردم ب ــم و ب درآمــد داری
کاالهــای اساســی 48 درصــد و قیمــت کاالهــای آزاد 42 درصــد تــورم دارد.

ــب  ــر مکع ــر مت ــده ه ــام ش ــت تم ــه قیم ــان اینک ــا بی ــی ب ــدی انارک محم
ــزار  ــزود: ســاالنه 900 ه ــان اســت، اف ــزار و 200 توم ــار ه آب آشــامیدنی چه
ــه مــردم ایــران پرداخــت می شــود. ــه آب آشــامیدنی ب میلیــارد تومــان یاران

راز
: ت

س
عک

ــا  ــم آوری اعض ــد و فراه ــناس اداره پیون  کارش
ــد:  ــی گوی ــان م ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
در اســتان کرمــان پیوندهــای کلیــه، کبد،مغــز 
ــال  ــود، در ح ــام می ش ــه انج ــتخوان و قرنی اس
حاضــر حــدود ۳0 نفــر در انتظــار پیونــد کلیــه و 
حــدود 20 نفــر در انتظــار پیونــد کبــد هســتند، 
ــتخوان در  ــز اس ــد مغ ــم ۳۵0 پیون ــون ه تاکن
ــد  ــتر از 600 پیون ــور و بیش ــتان افضلی پ بیمارس
ــت. ــده اس ــام ش ــفا انج ــتان ش ــه در بیمارس قرنی

     نکته

شهرداری جوپار  جمعیت هالل احمر استان کرمان

شرایط متقاضیان

تجدید آگهی مناقصه آگهی مناقصه عمومی

شـهرداری جوپـار در نظـر دارد بـا توجه به مجـوز شـماره ۹6/16۳ مورخ ۹6/8/1۵ شـورای 
اسـالمی شهرنسـبت به سـاماندهی و محوطه سـازی اطـراف قنـات گوهرریز با توجه بـه ثبت جهانی 
قنـات مذکـور ، از طریـق مناقصـه عمومـی اقـدام نمایـد لـذا پیمانـکاران مجاز مـی تواننـد از تاریخ 
۹8/۳/22 جهـت دریافـت CD محتـوی اسـناد مناقصـه به امـور مالی شـهرداری مراجعـه نمایند و 
پیشـنهادات خـود را با احتسـاب کسـورات قانونـی و همراه بـا ضمانتنامه بانکـی بمبلـغ11۷/000/000 

ریـال تا تاریـخ ۹8/4/1بـه شـهرداری جوپار تحویـل نمایند.

جمعیـت هـالل احمـر اسـتان کرمـان در نظر دارد یـک دسـتگاه پکیج یونت و یک دسـتگاه ایرواشـر مـورد نیاز مرکـز آموزش 
تخصصـی امـداد و نجـات خـود را از طریـق مناقصـه عمومـی و به جزئیـات منـدرج در اسـناد مناقصه را با بهـره گیری از سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت www.setad.ir  و بـه شـماره مناقصـه 20۹800۹0۳1000001بـه صـورت الکترونیکی خریـداری نما بد .

شــهرداری جوپــار در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار مــی باشــد و ضمانتنامــه هــای اول تــا 
ســوم در صــورت انصــراف بــه نفــع شــهرداری ضبــط مــی گــردد. 

هزینــه چــاپ آگهــی بــر عهده برنــده مناقصــه مــی باشــد بازگشــایی پیشــنهادات در تاریخ ۹8/4/2ســاعت 
10 صبــح در محــل شــهرداری صــورت خواهد

مهلـت دریافـت اسـناد مناقصه  تا سـاعت 1۹ روز دوشـنبه مورخ 
۹8/۳/20

 مهلت قبول پیشنهادات . ساعت 1۹ روز جمعه مورخ۹8/۳/۳1
 زمان بازگشایی پاکات : ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ ۹8/4/1

برگـزاری مناقصـه صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت  مـی باشـد و کلیـه مراحلي فراینـد مناقصه شـامل  خرید 
و و دریافـت اسـناد مناقمـه ) در صـورت وجود هزینـه مربوطه ( 
پرداخت تضمین شـرکت در مناقصه)ودیعه(. ارسـال پیشـنهادها
قیمـت و اطـالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گـران محترم از این 
طریـق امـکان پذیـر می باشـد - بـه درخواسـت مراجعـه کنندگان 
قبل و بعد ان تاریخ های تعیین شـده ترتیب اثر داده نمی شـود .
- تضمیـن شـرکت در مزایـده مـی بایسـت بـه صـورت )ضمانت 

نامـه بانکـی( معتبر غیر مشـروط بنام جمعیت هالل احمر باشـد  
حضور مناقصه گران در جلسـه بازگشـایی پاکات بالمانع می باشد

شماره تماس 0۹1۳۳42۷۹66 و 0۳4۳212۳81۳ 
جهـت پاسـخگویی بـه سـواالت از سـاعت 8 صبـح الـی 14 فعـال 

. می باشـد 
در صـورت انصـراف برنـده اول سـپرده وی به نفـع جمعیت هالل 
احمـر ضبط و نفـر دوم بعنوان برنـده معرفی می گـردد در صورت 

امتـاع نفـر دوم ضمانتنامـه وی نیز ضبط مـی گردد.
جمعیـت هـالل احمـر در رد یـا قبـول یـک یـا کلیه پیشـنهادات 

مختار اسـت .
تعداد حداقل ۳ پیشـنهاد دهنده جهت بازگشـایی پـاکات الزامی 

است.
شناسه اگهی 488887 شناسه اگهی 489242


