
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان: شاید مجبور به تعدیل نیرو در اداره شویم

مدیرعامل شرکت آبفار استان:

 190روستای استان کرمان
در6ماه اخیر آبرسانی شدند

 ثبت ملی جشنواره گل محمدی
الله زار بردسیر

راهداری جنوب 
درگیر بی پولی

موج دوم ملخ صحرایی در راه است
رییس سازمان کشاورزی جنوب کرمان: برای مبارزه با ملخ ها به اعتبار نیاز داریم

جوان ترین عضو شورای شهر کرمان استعفا داد

بهرامی در مسیر بهارستان
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پایان پرونده کشتار حیوانات 
ارزوئیه با 168میلیون

محیط زیست : جریمه پرداختی محکومین، مربوط به قبل 
از افزایش جرایم کشتار بوده است
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 خــرداد   12 یکشــنبه         500 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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شاداماِد طلبکار 
و اقتصاد بیمار!

سیدجالل فیاضی
یادداشت مهمان

از  درمانـده  و  خسـته  جـوان  زوج  هـزاران  وقتـی 
سـرگردانی در راهروهـای هزارتـوی بانـک هـا بـرای 
دریافـت 30 میلیون تومـان وام ازدواج ،گزارش دادگاه 
متهمـان بانـک سـرمایه و فریادهای شـاداماد طلبکار 
_کـه اتفاقـا بدون لباس زندانی در دادگاه حاضر شـده 
اسـت _را شـنیدندکه :»بدهـی مـن فقـط 80 میلیارد 
تومـان اسـت! چـرا شـلوغش مـی کنیـد، پرداخـت 
میکنـم« بسـیاری از آنهـا حتـی در ذهـن خـود هـم 
نمی توانسـتند چنیـن ارقامـی را تصـور کننـد و صفـر 

هـای آن را بشـمارند !
هنگامـی کـه جوان همشـهری مشـهدی مـن پس از 
بازگشـت از طرقبـه حتی نتوانسـته بود با دوسـتانش 
در رسـتورانی شـکمی از عزا درآورد شـنید که آقا داماد 
مـی گفـت :»اروپـا گـردی کجـا بـود، من با منشـی و 
خانـواده ام فقـط هفـت بـار بـه امـارات و پنـج بـار به 
آلمـان و چهـار بـار هـم بـه اتریـش سـفر کـرده ایـم 
!«چشـمهای گردشـده اش مـی خواسـت از حدقـه 
بیـرون بزنـد! خریـد بنـز و مازراتـی چند میلیـاردی و 
موتور اسـکورت 500 میلیونی که دیگر جـای خود دارد.

جالب تـر اینکـه محمد هـادی رضوی هم تهیـه کننده 
سـریال اسـت و هـم وارد کننـده گوشـت منجمد! هم 
یـادواره شـهدای مدافـع حـرم برگـزار مـی کنـد و بـه 
عنـوان رئیـس شـورای سیاسـتگذاری ونیـز حتی در 
جلسـه دادگاه بـا نـام فاطمـه زهـرا)س( سـخن آغاز 
مـی کنـد، هـم وام هـای چنـد ده میلیـاردی بـدون 
وثیقـه میگیـرد ووثیقـه اش را ملـک خریداری شـده 
از وام قـرار می دهـد!و البتـه در رسـانه ملـی در مذمت 

آقازاده هاهـم سـخن مـی گویـد.
ایـن آقـا دامادیـک نمونـه اسـت ؛چـه بسـیار آقـازاده 
هایـی کـه زیـر سـایه پـدر بـه ثـروت هـای رویایـی 
رسـیدند و باجنـاق هایی کـه برای چپـاول بیت المال 
فامیـل شـدند و بـرادرزاده ها و خواهـرزاده هایی که با 
مرحمـت عمـو جـان و دایی جـان ره صدسـاله را یک 
شـبه پیمودنـد. با همه ایـن احوال اما بـه نظر من آنها 
را هـم نباید شـماتت کـرد ،متهم اصلی اقتصـاد بیمار 
رانتـی وولنـگار کشوراسـت کـه در دامـان خـود چنین 

فسـادهایی را پـروش مـی دهد!
متهـم اصلـی نظام بانکی اسـت کـه تولیدکننـده را بر 
فـرش مـی کوبـد و ژن هـای خـوب را بـه عـرش می 
بـرد. متهـم اصلی نظام بیمار بانکی اسـت کـه پس از 
آنکـه رقـم وامهـای میلیـاردی معوقـه اش از 150 هزار 
میلیـارد تومـان گذشـت دیگـر اطـالع رسـانی در ایـن 
زمینـه را بـا فشـار متوقـف کـرد تـا مـردم نداننـد حاال 
چقـدر از پـول آنهـا در دسـت رانـت خوارانی اسـت که 
بـرای اسـترداد آن عجلـه ای هم ندارنـد. متهم اصلی 
اقتصـاد بیمـاری اسـت که همه را کاسـب مـی کند به 
طـوری کـه اخیـرًا یـک شـبکه اجتماعـی اسـامی ده 
نماینـده محتـرم مجلس را منتشـر کرده کـه از یک تا 
پنـج شـرکت واردات کاال دارنـد و البتـه هنوز هم هیچ 

کـدام از آنهـا ایـن خبـر را تکذیب نکـرده اند .
در چهـل سـال پس از انقالب همـه دولت هاو مجلس 
هایـی کـه آمده انـد و رفته انـد- بـدون اسـتثنا-وعده 
اصـالح نظام های بانکـی ،پولی،مالی،مالیانی ،واردات 
اقتصـادی  وشـفافیت  وصادرات،گمرک،تولیدوتوزیـع 
داده انـد امـا هیچـگاه ایـن وعـده هـا تحقـق نیافتـه 
اسـت.والبته برخـی از آنهـا نیزبـه دام همیـن اقتصاد 

فسـاد زاافتـاده وآلـوده شـده اند.

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
26 تا 2641 تا 40

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت دوم آگهی مزایده عمومی
 فروش امالک و مستغالت

اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد امـالک و مسـتغالت تحـت اختیـار خـود را از طریـق مزایده 
عمومـی و بـا جزئیـات مندرج در اسـناد مزایـده را با بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت  )Setadiran.ir( و با 

شـماره مزایـده 209۸00۳۷۷1000001 بـه صـورت الکترونیکی به فروش برسـاند.
تاریخ انتشار:13/03/1398 مهلت دریافت اسناد مزایده:21/03/1398(تاریخ و ساعت )19 تاریخ بازدید: 1398/03/21

مهلت ارسال پیشنهاد: 02/04/1398 ( تاریخ و ساعت)13  تاریخ بازگشایی: 1398/04/03 تاریخ اعالم به برنده: 1398/04/03

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1(برگـزاری مزایـده صرفـا از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشـد 
و کلیـه مراحـل فرآینـد مزایده شـامل خرید و دریافت اسـناد مزایـده( در صورت 
وجـود هزینـه مربوطـه)، پرداخـت تضمیـن شـرکت در مزایـده (ودیعه)، ارسـال 
پیشـنهاد قیمـت و اطـالع از وضعیـت برنـده بـودن مزایـده گـران محتـرم از این 

طریـق امـکان پذیر می باشـد.
1-1-ردیـف 4 از طریـق مزایده محدود به دارندگان مجوز رسـمی بـرای احداث مرکز 

خدمات و معاینه فنی خودروهای سـبک و سـنگین واگذار می گردد.

2(کلیـه اطالعـات امـالک و مسـتغالت شـامل مشـخصات، شـرایط و نحـوه 
فـروش در بـرد اعـالن عمومـی سـامانه مزایـده، قابـل مشـاهده، بررسـی و 

انتخـاب مـی باشـد.
3(عالقمنـدان بـه شـرکت در مزایـده می بایسـت جهت ثبـت نـام و دریافت گواهی 

الکترونیکـی (توکـن ) با شـماره هـای ذیل تماس حاصـل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سـایر اسـتانها، در سـایت سـامانه

بخـش “ ثبـت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود اسـت.
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مساحتشماره پالكکاربریشهرستانرد

بهای کارشناسی 
عرصه هر متر 
مربع )ریال(

بهای کارشناسی کل 
)قیمت پایه - لاير(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مزایده )ریال(
آدرس

مسکونیعنبرآباد1
پالک 2666 فرعی مجزی شده از 2658 

فرعی از 50 اصلی بخش 45 کرمان
252/36800/000209/792/00011/000/000

چهارراه ارکیده خیابان 24 
متری قطعه6

مسکونیعنبرآباد2
پالک 2667 فرعی مجزی شده از 2658 

فرعی از 50 اصلی بخش 45 کرمان
262/24800/000201/888/00011/000/000

چهارراه ارکیده خیابان 24 
متری قطعه5-

مسکونیعنبرآباد3
پالک 2664 فرعی مجزی شده از 2658 

فرعی از 50 اصلی بخش 45 کرمان
301/15700/000210/805/00011/000/000

چهارراه ارکیده خیابان 24 
متری قطعه2

جیرفت4
خدمات 
شهری

پالک 6928 فرعی مجزی شده از 296 
فرعی از 705 اصلی بخش 45 کرمان

1140/955/200/0005/932/940/000300/000/000
بلوار کمربندی به طرف 

عنبرآباد بعد از میدان کشت 
و صنعت سمت چپ

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

آگهی استخدام

091۳۳9۵20۷۵

استاندار عنوان کرد:

اســتاندار در پــی دیدارهــای مســتمر و دوره ای بــا 
خانــواده هــای محــروم و نیازمنــد از دو خانــواده 
ــایر  ــان س ــک در جری ــرد و از نزدی ــدار ک ــروم دی مح

ــت. ــرار گرف ــا ق ــکالت آنه مش
محمــد جــواد فدائــی در رابطــه بــا اجــرای طــرح 
ــت  ــا حمای ــروم ب ــای مح ــواده ه ــازی خان توانمندس
ــد ایــن  ــه رون ــر ســرعت بخشــی ب ــران اســتانی ب مدی

ــرد. ــد ک ــرح تاکی ط
ــل  ــوص ح ــا در خص ــده ت ــرار ش ــا ق ــن دیداره در ای
ــای الزم از  ــری ه ــا پیگی ــواده ه ــن خان ــکالت ای مش
ــام  ــه انج ــئوالن مربوط ــایر مس ــتاندار و س ــوی اس س

ــود. ش
طــرح توانمندســازی خانــواده هــای محــروم بــا 
حمایــت مدیــران حــدود یکســال قبــل آغــاز شــده کــه 
بــر اســاس این طــرح مدیــران براســاس عالقــه مندی 
خــود مســئولیت توانمندســازی یــک یــا چنــد خانــواده 

را بــر عهــده مــی گیرنــد.

ایــن طــرح پــس از اجــرای موفقیــت آمیــز در مرکــز 
اســتان در تمــام شهرســتان هــا نیــز اجرایــی می شــود 
و قــرار اســت بــه عنــوان یــک طــرح پایلــوت بــه مرکــز 
کشــور نیــز اعــالم شــود تــا در نهایــت بــه صــورت یــک 

طــرح ملــی زمینــه اجــرای آن فراهــم شــود.

حمایت از طرح توانمندسازی خانواده های محروم 
از سوی مدیران الزم است
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رمضـان  گفـت:  رضوانـی،  امیـن  االسـالم  حجـت 
مـاه خودسـازی و در واقـع پلـه ای بـرای رسـیدن 
اسـت. خداونـد  بندگـی  و  معنویـت  اوج  بـه 

جمعـه  امـام  رضوانـی«  امیـن  االسـالم  »حجـت   
خبرگـزاری  خبرنـگار  بـا  و گـو  گفـت  در  منوجـان، 
چـه  گـر  گفـت:  جنـوب،  کرمـان  از  شبسـتان 
همـه اوقـات و سـاعات از آن خداونـد اسـت امـا 
زمـان هـا  آن  در  تـا  داده  قـرار  اوقـات و سـاعاتی 
قلـوب بیشـتر متوجـه ذات اقـدس او شـوند و مـاه 
رمضـان از ایـن اوقات اسـت و موجـب نزدیکی دل 
انسـان  بـا خداونـد می شـود.حجت االسـالم امیـن 
ای   پلـه  واقـع  در  رمضـان  مـاه  افـزود:  رضوانـی، 
رسـیدن بـه اوج معنویـت و بندگـی خداونـد اسـت.

امـام جمعـه منوجـان، ابـراز داشـت: وجـود فضای 
معنـوی در این مـاه نقش تأثیرگـذاری در ترک گناه  
بـرای  فرصتـی  را  رمضـان  متعـال  خداونـد  و  دارد 
خودسـازی و تقـرب قـرار داد بنابراین  بایـد اهتمام 
ببریـم. را  الزم  بهـره  مبـارک  مـاه  ایـن  از  ورزیـم 

ایـن  مـورد  در  بیـان  بهتریـن  کـرد:  عنـوان  وی، 
خطبـه  در  )ص(  اکـرم  پیامبـر  سـخنان  مـاه، 
ماهـی  رمضـان  فرمودنـد:  کـه   اسـت  شـعبانیه 
اسـت. زنجیـره  و  غـل  در  شـیطان  کـه  اسـت 

حجـت االسـالم رضوانـی، بیـان داشـت: بـه واقـع 
انسـان  هـای  خودخواهـی  و  نفـس  شـیطان، 
بـه  بیشـتر  انسـان  اگـر  بینیـم  مـی  کـه  اسـت 
هواهـای  از  را  خـود  درون  و  بپـردازد  خودسـازی 
آن  در  خداونـد  نـور  دارد،  نگـه  خالـی  نفسـانی 
انسـان  کـه  مقـدار  شـود.همین  مـی  متجلـی 
مـی کنـد. خـوداری  طعـام  از  اللهـی  فرمـان  بـه 

خبرنـــگار  بـــا  گـــو  و  گفـــت  در  حســـین، 
خبرگـــزاری شبســـتان، بـــا اشـــاره بـــه هـــدف 
ــور در ایـــن راهپیمایـــی، گفـــت:  ــود از حضـ خـ
ــا  ــد تـ ــاس تکلیـــف موجـــب شـ ــروز احسـ امـ
علی رغـــم گرمـــای هـــوا، بـــا زبـــان روزه در 
ــزود:  ــم.وی، افـ ــرکت کنـ ــی شـ ــن راهپیمایـ ایـ
ـــالم  ـــمنان اس ـــا دش ـــه ب ـــای مقابل ـــی از راه ه یک
و حمایـــت از مـــردم مظلـــوم و بـــی دفـــاع 
فلســـطین، حضـــور در راهپیمایـــی روز قـــدس 
اســـت. نغمـــه، در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار 
ــور  ــان طـ ــت: همـ ــتان، گفـ ــزاری شبسـ خبرگـ
ـــودکان 3 و 6  ـــر و ک ـــا همس ـــد ب ـــی بینی ـــه م ک
ـــم.وی،  ـــده ای ـــی آم ـــن راهپیمای ـــه ای ـــاله ام ب س
افـــزود: شـــاید بـــاورش کمـــی ســـخت باشـــد 
امـــا از صبـــح زود فرزندانـــم اصـــرار داشـــتند 
مامـــان، برویـــم راهپیمایـــی مـــا می خواهیـــم 
مـــرگ بـــر اســـرائیل بگوییم.نغمـــه، ابـــراز 
مراســـم  در  را  همـــواره کودکانـــم  داشـــت: 
مذهبـــی، نمـــاز جمعـــه و راهپیمایـــی مـــی 
ـــالمی از  ـــالب اس ـــای انق ـــان ه ـــا آرم ـــا ب آورم، ت

ــوند.  ــنا شـ کودکـــی آشـ
ـــان مجـــازی« اســـتاد  ـــر اســـت؛ »رحم شـــایان ذک
دانشـــگاه، بـــه عنـــوان ســـخنران ایـــن اجتمـــاع 
بـــزرگ بـــا تببیـــن مواضـــع جمهـــوری اســـالمی 
ـــوص  ـــطین، در خص ـــای فلس ـــان ه ـــورد آرم در م
ـــدا  ـــی پی ـــادی و فرهنگ ـــی، اقتص ـــای سیاس مکره
ـــاگری  ـــالمی افش ـــالب اس ـــمنان انق ـــان دش و پنه
ـــت،  ـــی جیرف ـــی در مصل ـــان راهپمای ـــرد و در پای ک

ـــد. ـــده ش ـــدس خوان ـــه روز ق بیانی

از  یــک  هیــچ  جیرفــت گفــت:  جمعــه  امــام 
طرح هــای آمریکایــی و صهیونیســتی نمی توانــد 
بگیرد.بــه گــزارش  را  جلــوی حرکــت مقاومــت 
حجت االســالم  جیرفــت،  از  فــارس  خبرگــزاری 
ــاز  ــای نم ــروز در خطبه ه ــر ام رضــا ســعادت فر ظه
ــی از  ــت: یک ــار داش ــتان اظه ــن شهرس ــه ای جمع
ــر  ــک مدی ــودن ی ــادم ب ــالمت و خ ــانه های س نش
آن اســت کــه وضعیــت اقتصــادی اش قبــل و بعــد 
ــته  ــی نداش ــاوت فاحش ــئولیت تف ــرش مس از پذی

ــد. باش
ــدس  ــت ق ــال مقاوم ــش از 60 س ــزود: بی وی اف
بــه پشــتوانه  مســلمانان آزادی خــواه دنیــا و در 
اســالمی  مقــدس جمهــوری  نظــام  آنهــا  رأس 
مختلــف  توطئه هــای  شــاهد  همــواره  ایــران 
صهیونیســت ها بــرای تســلط بــر قــدس بــوده 

ــت. اس
امــام جمعــه جیرفــت تصریــح کــرد: بــا ابــراز 
تاســف اخیــرًا شــاهد عــادی ســازی روابــط و 
ــیه  ــای حاش ــی از دولت ه ــی برخ ــای مال کمک ه
ــم  ــتی بوده ای ــم صهیونیس ــا رژی ــارس ب ــج ف خلی
ــتان  ــاه عربس ــس 24، پادش ــر فران ــه خب ــا ب و بن
ــه  ــات ب ــروزی در انتخاب ــت پی ــون دالر باب 80 میلی
نتانیاهــو کمــک کــرده اســت.وی خاطرنشــان کــرد: 
توطئــه  دیگــر معاملــه بــزرگ قــرن اســت کــه 
ــود  ــال می ش ــکا دنب ــور آمری ــس جمه ــط رئی توس
ــارک  ــان مــاه مب و قصــد اجرایــی کــردن آن در پای
رمضــان را دارد و اهــداف ایــن طــرح تاســیس 
بــا  است.ســعادت فر  فلســطینی جدیــد  دولــت 
اشــاره اینکــه ایــن گونــه طرح هــا بــا حضــور 
روز  راهپیمایــی  در  مســلمانان  امــروز  باشــکوه 
ــد،  ــد ش ــی نخواه ــده و اجرای ــی ش ــدس، خنث ق
قــرن  بــزرگ  معاملــه   طــرح  داشــت:  عنــوان 
از  بیــش  شــکنندگی  و  جــدی  ضعــف  نشــانه  
پیــش رژیــم صهیونیســتی اســت.وی گفــت: ایــن 
ــا  ــل ت ــلط از نی ــعار تس ــش ش ــال پی ــم 60 س رژی
فــرات داشــت و اکنــون بــا حمایــت آمریــکا و 
از خــاک  دنبــال بخشــی  بــه  ســعودی صرفــًا 
فلســطین اســت و ریشــه و هــدف اصلــی دشــمنی 
و توطئه هــای صهیونیســتی در واقــع پیشــگیری 
ــت. ــج( اس ــان )ع ــام زم ــرج ام ــر ف ــق ام از تحق

ــک از  ــچ ی ــه داد: هی ــت ادام ــه جیرف ــام جمع ام
طرح هــای آمریکایــی و صهیونیســتی نمی توانــد 
جلــوی حرکــت مقاومــت را بگیــرد و نقشــه  راه 
ــی ترســیم  ــه زیبای مقاومــت را امــام راحــل )ره( ب
کردنــد بدیــن گونــه کــه در دیــدار بــا وزیــر اوقــاف 
ــدس  ــما در ق ــاهللا ش ــه ان ش ــد ک ــوریه فرمودن س
افــزود:  می خوانید.ســعادت فر  جماعــت  نمــاز 
ــل  ــام راح ــداز ام ــت جانگ ــالگرد رحل ــی امین س س
)ره( را گرامــی می داریــم و مهمتریــن شــاخصه  
امــام خمینــی )ره( اخــالص  زندگــی حضــرت 
ــروی  ــز پی ــروز نی ــه ام ــاز جامع ــه و نی ــود و الزم ب
ــرای  ــد کار را ب ــه فرمودن ــت ک ــل اس ــام راح از ام
خــدا انجــام بدهیــم و از هیچ کــس نترســیم و 
ــه چــه کســی خــوش  ــم ک ــچ محاســبه ای نکنی هی

می آیــد و چــه کســی بــدش می آیــد.

رمضان، پله ای برای 
رسیدن به اوج بندگی است

گرما مانع حضور جیرفتی ها 
در  راهپیمایی قدس نشد

هیچ چیزی جلوی مقاومت 
را نمی تواند بگیرد

خبر

خبر

افتتاح 11 پروژه درمانی در سفر 
وزیر بهداشت به جنوب کرمان

مراسم گرامی داشت سالگرد ارتحال 
امام خمینی)ره( در شهر جیرفت

کمک 2 میلیاردی خیرین کهنوجی 
برای آزادی زندانیان 

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی جیرفــت گفــت: 11 
پــروژه بــزرگ درمانــی جنــوب 
کرمــان بــا اعتبــار بیــش از 
21 میلیــارد و 500 میلیــو تومــان آمــاده 
وزیــر  حضــور  بــا  رســمی  بهره بــرداری 

بهداشــت در منطقــه اســت. 
 بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از جیرفــت، 
جمــع  در  امــروز  ســاالری مقدم  علــی 
افزایــش  اینکــه  بیــان  بــا  خبرنــگاران 
هفــت  نیــاز  مــورد  درمانــی  فضاهــای 
شهرســتان حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــرای  ــتای اج ــی در راس ــت گام  مهم جیرف
ــان  ــوب کرم ــالمت در جن ــول س ــرح تح ط
ــرداری از  ــا بهره ب ــت: ب ــار داش ــت، اظه اس
6 پــروژه درمانــی بــزرگ در منطقــه 56 

ــای  ــای بخش ه ــه تخت ه ــال ب ــت فع تخ
ــت.معاون  ــده اس ــزوده ش ــتانی اف بیمارس
ــوم پزشــکی جیرفــت  ــان دانشــگاه عل درم
ــاده  ــی آم ــای درمان ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش ب
وزیــر  ســفر  در  دانشــگاه  بهره بــرداری 
ــی  ــه برخ ــان ک ــوب کرم ــه جن ــت ب بهداش
درمانــی  پروژه هــای  بزرگتریــن  جــزو 
 11 کــرد:  خاطرنشــان  هســتند،  کشــور 
پــروژه درمانــی شــامل پنــج پایــگاه و 
اورژانــس جــاده ای، دو بلــوک زایمانــی 
کهنــوج،  و  جیرفــت  بیمارســتان های 
یــو،  ســی  آی  اورژانــس،  بهســازی 
ــژه جیرفــت، مرکــز تشــخیص  کلینیــک وی
ــش از  ــار بی ــا اعتب ــت ب ــری جیرف غربالگ
ــاده  ــان آم ــون توم ــارد و 500 میلی 21 میلی

هســتند. بهره بــرداری 

ــت:  ــی روش، گف ــداداد امین خ
در  ایــن کــه  بــه  توجــه  بــا 
آســتانه ســالگرد ارتحــال بنیــان 
گــذار جمهــوری اســالمی ایــران، 
قــرار داریــم بــه همیــن منظــور شــورای 
هماهنگــی تبلیغــات اســالمی شهرســتان 
جیرفــت در نظــر دارد، مراســم گرامیداشــت 
ــی  ــام خمین ــرت ام ــال حض ــالگرد ارتح س
ــی روش«  ــزار کند.»خــداداد امین )ره( را برگ
تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  مســوول 
ــت و  ــت، در گف ــتان جیرف ــالمی شهرس اس
گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از 
ــیدن  ــه فرارس ــاره ب ــا اش ــوب، ب ــان جن کرم
ســی امیــن ســالگرد ارتحــال حضــرت امــام 
خمینــی)ره(، گفــت: بــا توجــه بــه ایــن کــه 
در آســتانه ســی امیــن ســالگرد ارتحــال 

بنیــان گــذار جمهــوری اســالمی ایــران، 
قــرار داریــم بــه همیــن منظــور شــورای 
ــتان  ــالمی شهرس ــات اس ــی تبلیغ هماهنگ
جیرفــت در نظــر دارد، مراســم گرامیداشــت 
ــی  ــام خمین ــرت ام ــال حض ــالگرد ارتح س
)ره( را برگــزار کند.خــداداد امینــی روش، 
افــزود: مراســم ارتحــال حضــرت امــام 
خمینــی )ره( ســاعت 18 و ســی دقیقــه 
روز دوشــنبه )13 خــرداد( در مســجد امــام 
رضــا )ع( شــهر جیرفــت، برگــزار می شــود.

تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  مســوول 
بیــان  جیرفــت،  شهرســتان  اســالمی 
مراســم گرامیداشــت  داشــت: ســخنران 
ســالگرد ارتحــال بنیــان گــذار جمهــوری 
االســالم رضــا  ایــران، حجــت  اســالمی 
ــت. ــت اس ــه جیرف ــام جمع ــر ام ــعادت ف س

همزمــان بامــاه مبــارک رمضــان 
گلریــزان  جشــن  برگــزاری 
محکومیــن  آزادســازی  ویــژه 
ــی  ــد وبدهکارمال ــم غیرعم جرای
ــد.  ــوج برگزارش ــج و کهن ــه گن ــتان قلع درشهرس
ــای  ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
کرمــان؛  از  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
دادگســتری  رییــس  مــارزی  غالمرضــا 
ــا  ــم ب ــن مراس ــج در ای ــه گن ــتان قلع شهرس
ــه  ــج البالغ ــای نه ــرازی از خطبه ه ــت ف قرائ
خواستارمشــارکت هرچــه بیشــترمردم درایــن 
مبــارک  مخصوصادرمــاه  امرخداپســندانه 
دادســتان  رمضــان شد.سجادافشــارمنش 
ــادن  ــدان افت ــه زن ــز گفت:ب ــج نی ــه گن قلع
افرادبدلیــل جرایــم غیرعمــد وبدهکاری هــای 
تنهابــرای  نــه  را  آثارزیانبــاری  مالــی 

ــث  ــه باع ــان بلک ــواده ایش ــان وخان مددجوی
ــالق  ــاد های اخ ــی وفس ــیب های اجتماع آس
افزود:کمــک  می شــود.وی  واعتیــادو... 
کنیــم تــا درایــن ایــام خانواده هــا ازایــن 
رهاشــوند وشــاهدکاهش  آســیب جــدی 
آمــار زندانیــان جرایــم غیرعمــد باشــیم.

مجیــد ســیمی، دادســتان عمومــی و انقــالب 
ــا  ــز گفــت: همزمــان ب ــوج نی شهرســتان کهن
ــزان در  ــن گلری ــان جش ــارک رمض ــاه مب م
ــوج در محــل ســینما شــوباد  شهرســتان کهن
ــتری و  ــرم دادگس ــت محت ــا ریاس ــوج ب کهن
ــن شهرســتان  ــی از مســئولین و خیری جمع
ــی  ــن کهنوج ــوع خیری ــه در مجم ــزار ک برگ
ــال  ــون ری ــارد و 318 میلی ــر 2 میلی ــغ ب بال
ــد  ــر عم ــم غی ــان جرائ ــت آزادی زندانی جه

ــد. ــک کردن کم

نشســـت همکاری هـــای مشـــترک دانشـــگاه 
از  ســـرمایه گذاری  هیئـــت  و  جیرفـــت 
ـــور  ـــا حض ـــیه ب ـــتان روس ـــوری تاتارس جمه
علمـــی  هیـــأت  اعضـــای  از  جمعـــی 
دانشـــگاه و ســـرمایه گذاران کرمـــان در 
ایـــن دانشـــگاه برگـــزار شـــد.به گـــزارش 
خبرنـــگار خبرگـــزاری دانشـــجو، نشســـت 
دانشـــگاه  مشـــترک  همکاری هـــای 
از  ســـرمایه گذاری  هیئـــت  و  جیرفـــت 
ـــور  ـــا حض ـــیه ب ـــتان روس ـــوری تاتارس جمه
رئیـــس دانشـــگاه جیرفـــت، فرمانـــداران 
جمهـــوری تاتارســـتان از کشـــور روســـیه، 
مدیـــرکل صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
جنـــوب اســـتان کرمـــان، مدیـــر اجرایـــی 
و اعضـــای اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع و 
معـــادن و کشـــاورزی جنـــوب اســـتان 
کرمـــان و جمعـــی از اعضـــای هیئـــت 
ســـرمایه گذاران  و  دانشـــگاه  علمـــی 
جنـــوب اســـتان کرمـــان در دانشـــگاه 

ــد. ــزار شـ ــت برگـ جیرفـ
 رییـــس دانشـــگاه جیرفـــت در ایـــن 
نشســـت گفـــت: منطقـــه جنـــوب اســـتان 
کرمـــان و بـــه ویـــژه شهرســـتان جیرفـــت 
بـــه واســـطه وجـــود اقلیم هـــای متفـــاوت 
آب و هوایـــی، ظرفیـــت باالیـــی بـــرای 
ـــاپور  ـــاورزی دارد.ش ـــوالت کش ـــد محص تولی
کوهســـتانی افـــزود: شهرســـتان جیرفـــت 

ـــل در  ـــارج از فص ـــوالت خ ـــد محص ـــا تولی ب
ـــد  ـــب تولی ـــک قط ـــوان ی ـــه عن ـــتان ب زمس
ـــت  ـــرح اس ـــور مط ـــوالت در کش ـــن محص ای
ــک  ــه یـ ــده کـ ــث شـ ــم باعـ ــن مهـ و ایـ
ـــوالت  ـــدات محص ـــتراتژیک تولی ـــه اس منطق
کشـــاورزی و دامـــی شـــود.وی بـــا بیـــان 
ایـــن مطلـــب کـــه دانشـــگاه جیرفـــت 
ــود  ــه وجـ ــه بـ ــا توجـ ــال 1367 بـ در سـ
ــاورزی و  ــش کشـ ــم بخـ ــت عظیـ ظرفیـ
دامپـــروری در شهرســـتان جیرفـــت بـــه 
صـــورت دانشـــکده کشـــاورزی کار خـــود 
ــروز  ــزود: امـ ــت، افـ ــرده اسـ ــاز کـ را آغـ
دانشـــگاه جیرفـــت بـــا بیـــش از 115 
گروه هـــای  در  علمـــی  هیـــات  عضـــو 
بخـــش  در  ویـــژه  بـــه  مختلـــف 
کشـــاورزی و دامپـــروری بـــه عنـــوان 
یـــک قطـــب در منطقـــه در حـــال ارائـــه 
خدمـــات آموزشـــی و پژوهشـــی اســـت. 
ـــگاه  ـــرد: دانش ـــان ک ـــتانی خاطرنش کوهس
ـــان  ـــرای جوان ـــازی ب ـــا زمینه س ـــت ب جیرف
ایجـــاد  راســـتای  در  دانشـــجویان  و 
ـــی در  ـــی، توانســـته گام هـــای خوب کارآفرین
ـــد محصـــوالت  ـــردارد و تولی ـــن بخـــش ب ای
کشـــاورزی  بخش هـــای  در  متفـــاوت 
پهبـــاد  کـــن،  پیـــاز  دســـتگاه  نظیـــر 
ســـم پاش و ... گواهـــی بـــر ایـــن مدعـــا 
ـــه  ـــود مزرع ـــه وج ـــاره ب ـــا اش ـــت.وی ب اس

آموزشـــی تحقیقاتـــی شـــهید بهشـــتی 
بـــا 300 هکتـــار زمیـــن زراعـــی، باغـــی و 
ــداری  ــروری و مرغـ ــای دامپـ مجموعه هـ
در ایـــن دانشـــگاه تصریـــح کـــرد: ایـــن 
مجموعـــه عظیـــم باعـــث شـــده کـــه 
ـــه و  ـــن مزرع ـــا حضـــور در ای دانشـــجویان ب
ـــی،  ـــی و پژوهش ـــای تحقیقات ـــام کار ه انج
دانـــش  فعالیت هـــای  ســـمت  بـــه 
بنیـــان و کارآفرینـــی حرکـــت کننـــد.

ـــدازی  ـــت از راه ان ـــگاه جیرف ـــس دانش ریی
ــی  ــدور گواهـ ــزی و صـ ــگاه مرکـ آزمایشـ
اســـتاندارد محصـــوالت کشـــاورزی در 
ایـــن دانشـــگاه خبـــر داد و اظهـــار کـــرد: 
بـــا توجـــه بـــه وجـــود آزمایشـــگاه ها 
صـــدور  موردنیـــاز  دســـتگاه های  و 
گواهـــی ســـالمت بـــرای محصـــوالت 
ـــه  ـــدام ب ـــگاه، اق ـــن دانش ـــاورزی در ای کش
ـــه  ـــن در منطق ـــگاه معی ـــدازی آزمایش راه ان
ــای  ــا تالش هـ ــم بـ ــه امیدواریـ ــرد، کـ کـ
دســـتگاه های  پشـــتیبانی  و  همـــکاران 
اجـــرای مرتبـــط بـــه ویـــژه اســـتاندار 

ــق  ــه زودی محقـ ــم بـ ــن مهـ ــان ایـ کرمـ
ــالمت  ــی سـ ــم گواهـ ــا بتوانیـ ــود، تـ شـ
محصـــوالت کشـــاورزی را در راســـتای 
ـــم.  ـــادر کنی ـــوالت ص ـــن محص ـــادرات ای ص
کوهســـتانی ضمـــن قدردانـــی از حضـــور 
ســـرمایه گذاران و فرمانـــداران جمهـــوری 
ایـــن  در  روســـیه  تاتارســـتان کشـــور 
ـــت  ـــگاه جیرف ـــرد: دانش ـــان ک ـــگاه بی دانش
ـــه  آمادگـــی دارد در راســـتای توســـعه منطق
جنـــوب کرمـــان در بخش هـــای مختلـــف 
دامپـــروری  و  کشـــاورزی  جملـــه  از 
نشســـت  ایـــن  در  کنـــد.  همـــکاری 
ــترک جهـــت  ــکاری مشـ ــای همـ زمینه هـ
حـــوزه کشـــاورزی  در  ســـرمایه گذاری 
و دامپـــروری منطقـــه بـــا اتـــکاء بـــر 
ظرفیت هـــا و پتانســـیل های دانشـــگاه 
جیرفـــت و جمهـــوری تاتارســـتان مـــورد 
بحـــث و تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت، 
و مقـــرر شـــد اقدامـــات الزم جهـــت 
مـــورد  محور هـــای  نمـــودن  اجرایـــی 

ــرد. ــورت پذیـ ــق صـ توافـ

رییس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان 
کرمـان از ادامـه مـوج دوم هجـوم ملـخ هـای 
صحرایـی و دریایـی بـه جنـوب کرمان خبـرداد.

"سـعید برخـوری" در گفت وگو با خبرنگار ایسـنا 
منطقـه کویـر، با ارائـه گزارشـی از مبـارزه با آفت 
ملـخ صحرایـی اظهار کـرد: اولین مرحلـه مبارزه 
بـا ملـخ از بهمـن مـاه سـال گذشـته آغـاز شـد 
کـه بعضا دسـته جات ملـخ در جازموریـان دیده 

شـده بود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اولیـن هجـوم ملـخ از 
شهرسـتان منوجـان بـا توجـه بـه همجـواری با 
اسـتان هرمزگان شـروع شـد، افزود: با توجه به 
اینکـه ملـخ های صحرایـی از جنوب وارد کشـور 
شـده اند لذا شهرسـتان های جنـوب کرمان نیز 

تحـت تاثیـر ایـن آفت قـرار گرفتـه اند.
برخـوری وجـود تـاالب جازموریـان را یکـی از 
جاذبه های مناسـب بـرای هجوم ملخ صحرایی 
عنـوان و تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه بارندگـی 
جازموریـان  تـاالب  رطوبـت  و  سرسـبزی  هـا، 

دسـته جات زیـادی ملـخ وارد منطقـه شـد.
وی بـا اشـاره به مشـکالت دسترسـی بـه تاالب 

نشست همکاری مشترک بین 

دانشگاه جیرفت و هیأت روسی
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ــار  ــزی هســتند کــه در کن ــل هــا حفــاظ هــای فل گاردری
جاده هــا و میــان جاده هــا و  پل هــا نصــب می شــوند 
و یکــی از مهم تریــن تجهیــزات ترافیکــی بــه شــمار 
ــوند.  ــب می ش ــا نص ــی جاده ه ــت ایمن ــه جه ــد ک می رون
ــا  ــاختن راه ه ــن س ــزی ( در ایم ــاظ فل ــل ) حف گاردری
جهــت عبــور و مــرور وســایل نقلیــه، جلوگیــری از خــارج 
شــدن و یــا ســقوط ماشــین ها بــه پرتــگاه، تفکیــک 
ــای  ــردن ترافیک ه ــن جــدا ک ــا همچنی ــه جاده ه دو طرف
بــرده  کار  بــه  بزرگــراه  یــک  مختلــف  جهت هــای 
بــوده  فلــز  از جنــس  معمــواًل  می شــود، گاردریل هــا 
ــواع  ــه ان ــد و ب ــی کن ــدا م ــداد پی ــا امت ــا کیلومتره و ت
ــان  ــا هم ــی ی ــاظ هــای بتن ــوج و حف ــوج و ســه م دو م
تقســیم می شــوند.مردم بخــش مرکــزی  نیوجرســی 
ــل  ــراف پ ــل در اط ــاظ و گاردری ــتن حف ــوج از نداش کهن
ســررگ گالیــه دارنــد و می گوینــد تاکنــون چندیــن 
نفــر در ایــن پــل جــان خــود را از دســت داده انــد، 
ایــن مســاله یــک ســال پیــش نیــز درشــورای ترافیــک 
شهرســتان بررســی و مصــوب شــده بــود ظــرف یــک مــاه 
ــان مشــکل پابرجاســت.  ــا همچن مشــکل حــل شــود ام
ــفانه  ــوج به»کاغذوطن«گفت:»متاس ــی کهن ــی از اهال یک
ــه ســرریگ  ــادی در منطق ــات زی ــون شــاهد تصادف تاکن
جلســه  در  گذشــته  افزود:»ســال  هســتیم.«نارویی 
راهــداری  اداره  شهرســتان کهنــوج  ترافیــک  شــورای 
موظــف شــده بــود تــا حفــاظ و گاردریــل پــل ســرریگ در 
بخــش مرکــزی کهنــوج را تامیــن کنــد زیــرا ظــرف مــدت 

یــک مــاه دو جــوان جــان خــود را در این منطقه از دســت 
ــار  ــک ب ــت ی ــردم هرچندوق ــه کرد:»م ــد.«وی اضاف دادن
شــاهد تصافــات زیــادی در ایــن منطقــه هســتند.«

کهنــوج  فرمانــدار  سیاســی  معــاون  ایــزدی 
مصوبــه  ایــن  از  به»کاغذوطن«گفت:»چیــزی 
مــاه  فصوبــات  گذشــته  روز  و  نــدارم  بخاطــر  را 
نــدارم  ذهــن  حضــور  بررســی کردیــم کــه  را  قبــل 
کنــم.« بررســی  بایــد  و  بودنــد  مســائلی  چــه 

نیــز  کهنــوج  فرمانــدار  سیاســی  معــاون  قانعی فــرد 
ــد  ــرای بازدی ــته ب ــت: » روز گذش ــن« گف ــه »کاغذوط ب

ــز در  ــل نی ــن پ ــه ای ــودم ک ــه ب ــزی رفت ــش مرک از بخ
ــودن  ــل حادب ــه دلی ــی و ب ــه بررس ــود ک ــکالتی ب از مش
ــزارش  ــی و گ ــا آن را بررس ــردم ت ــت ک ــکل یادداش مش
ــش  ــل در بخ ــن پ ــم.«وی افزود:»ای ــال کن ــز ارس را نی
ــده  ــاخته ش ــل س ــت قب ــه در دول ــرار دارد ک ــزی ق مرک

و بایــد گاردریــل را نصــب می کردنــد امــا متاســفانه 
نکردنــد ولــی حــق مــردم ایــن نیســت والبتــه پــل 
نــدارد  نیــاز  را  زیــادی  هزینــه  اســت کــه  کوچکــی 
موتورســیکلتی  یــا  و  خــودرو  اگــر  مســیر  ایــن  از  و 
دســت  از  را  خــود  جــان  قطعــا  شــود  منحــرف 
دارد.« عمــق  چهارمتــر  کــم  دســت  زیــرا  می دهــد 

قول می دهم مشکل را حل کنم
راهــداری شهرســتان کهنــوج  اداره  رییــس  مظفرپــور 
دوســه  حــدود  از  به»کاغذوطن«گفت:»متاســفانه 
ــم   ــه بودی ــن منطق ــی در ای ــاهد تصادفات ــل ش ــال قب س
و پیشــقدم شــدیم و یــک ســری از مصالــح الزم را 
آمــاده کردیــم تــا ایــن مشــکل را رفــع کنیــم ولــی هنــوز 
تغییــر و تحــوالت در ادارات راه و شهرســازی و راهــداری 
ــه رخ داد ه  ــی ک ــی از تصادفات ــودو یک ــه ب ــکل نگرفت ش
ــن  ــواده ای کــه در ای ــاه خان ــی حــدود شــش م ــود حت ب
ــود  ــد پاســخ خ ــل بودن ــد معط ــرده بودن ــل تصــادف ک پ
را بگیرنــد و بــه پلیــس تحویــل بدهنــد و هیچکــدام 
ــف  ــوز وظای ــون هن ــد چ ــار نمی رفتن از دو اداره کل زیرب
بــه  را  پرونــده  پلیــس  نهایــت  در  و  نبــود  مشــخص 
ــم  ــته ه ــت و روز گذش ــازی بس ــکن وشهرس ــم مس اس
ــد  ــی ش ــک بررس ــورای ترافی ــث در ش ــن بح ــددا ای مج
ــا  ــم ت ــدام کردی ــی اق ــل هــم حت ــاه قب ــک م و حــدود ی
ــم  ــه آوردی ــکاری ک ــم و از جوش ــرف کنی ــکل را برط مش
ــم کاری  ــده و نمی توانی ــنگی کار ش ــتون س ــت در س گف
کنیــم و اجــرای پــل ماننــد پل هــای بتنــی نیســت 
ــک  ــورای ترافی ــده ودر ش ــام ش ــی انج ــکل  طاق ــه ش ب
ــم  ــی کنی ــح را خال ــه مصال ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
و بــه صــورت دیــوار ســنگی حایــل حفــاظ را ایجــاد 
ــوی  ــم جل ــت کنی ــاظ را درس ــرده حف ــا ن ــر ب ــم واگ کنی
ــه  ــن هفت ــم در همی ــول می دهی ــرد. ق ــه را نمی گی ضرب
ــم  ــون ه ــل کنیم.تاکن ــکل را ح ــاده و مش ــح را آم مصال
مــن خــودم زیــاد نگــران ایــن مســاله بــودم ولــی چــه 
کنیــم کــه مســاله بیــن دو اداره پــاس کاری می شــد 
ــوالت  ــدا تح ــت و جدی ــه کیس ــود وظیف ــخص نب و مش
اســت.« شــده  تفکیــک  وظایــف  و  گرفتــه  شــکل 

مردم حق دارند اما راهداری بودجه ندارد
کرمــان  جنــوب  راهــداری  مدیــرکل  جمیلــی 
ــی  ــول دارم ول ــردم را قب ــرف م به»کاغذوطن«گفت:»ح

بحــث ایــن اســت کــه ورودی و خروجــی هزینه هــا 
ایــن کارهــا  نــدارد  بــا هــم همخوانــی  اداره مــا  در 
ــور  ــل در مح ــن پ ــه ای ــت و البت ــر اس ــه ب ــه هزین هم
ــکالت  ــاهد مش ــا ش ــه م ــی ک ــرار دارد در حال ــی ق فرع
زیــادی در محورهــای اصلــی جنــوب هســتیم.«وی 

افزود:»محورهــای اصلــی مــا اینقــدر مشــکالت زیــادی 
ــه  ــه ب ــاری ک ــا اعتب ــت ام ــور نیس ــل تص ــه قاب ــد ک دارن
حقــوق کارکنــان  شــده کفــاف  داده  تخصیــص  مــا 
ــز  ــا نی ــزرگ م ــی ب ــای اصل ــز نمی دهد.پل ه اداره را نی
ــی کــه در  ــه پل ــادی هســتند از جمل دارای مشــکالت زی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان: شاید مجبور به تعدیل نیرو در اداره شویم

راهداری جنوب درگیر بی پولی

پـل سـرریگ در بخـش مرکـزی کهنوج حفاظ نـدارد و دارای عمقـی در حدود 4 متر اسـت که تاکنون 
چنـد خـودرو در آن سـقوط و چنـد نفـر فـوت کرده انـد. مردم بخـش مرکـزی از این مسـاله نگران و 
خواسـتار رفـع مشـکل هسـتند آنهـا می گویند یک سـال پیش ایـن پل در شـورای ترافیک بررسـی و 
مصـوب شـده یـک ماهه مشـکل حـل شـود. معـاون برنامه ریـزی فرمانـداری کهنوج هم از مشـکل 
و مصوبـات جلسـه ابـراز بی اطالعـی می کنـد و می گویـد حضـور ذهـن نداردامـا مدیـرکل راهـداری 
می گویـد آنقـدر بی پـول هسـتیم کـه شـاید مجبور شـویم ایـن مـاه در اداره تعدیـل نیرو انجـام دهیم.

وی تاکید کرد:»برخی از نیروها بیشـتر از 12سـال 
بـرای مـا کار کرده انـد و زن و فرزنـد دارند.این پل 
درمحـور فرعـی قـرار دارد و اگر مردم سـعی کنند 
بـا سـرعت 60کیلومتـر و رعایـت تمامـی نـکات 
رانندگـی کننـد مشـکلی برایشـان پیـش نمی آید 
البتـه مـردم درسـت می گوینـد و مـا بایـد جاده 
ایمنـی را در اختیارشـان بگذاریـم تـا هـر کسـی 
بـا هر شـیوه رانندگـی جانـش در خطر نیفتـد اما 
واقعیـت این اسـت شـرایط مالی راهـداری اصال 
خوب نیسـت.کاری بـه این ندارم پل مـال دوران 
کـدام دولـت اسـت مـا موظـق هسـتیم در ایـن 
شـرایط محورهایـی را در اولویـت قـرار دهیـم که 

بیشـترین تـردد از آنهـا انجام می شـود.«
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روزنامه های دیروز

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده 3 قانـون و ماده 
13 ائين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-برابر رای شـماره 139760319012000144 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا خراسـانی  
فرزند رحمن  بشـماره شناسـنامه 214 صادره از سـیرجان در ششدانگ یک قطعه باغ 
بـه مسـاحت 10417/52  متـر مربع پـالک 4308 اصلی واقع در بخـش 36 کرمان به 
آدرس سـیرجان روسـتای سـلیمانیه جاده محمودآباد خریداری از مالک رسمی آقای 
رضـا شـهبا محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م الف 181
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/12-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/27

توضیحات :برابر گزارش کارشناسـی شـماره 28991 مورخ 95/11/17 حدود و مساحت 
مـورد تقاضا اصالح گردیده اسـت.

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139760319091000881-97/12/06هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شـهر عنبـر آبـاد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم اختر احمدی نیا فرزند مراد بشـماره شناسـنامه 
408صـادره ازبـم درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 393متر مربـع پـالک - فرعـی از48- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 48 اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان واقـع در عبـاس آبـاد عنبرآبـاد 
خریـداری از مالـک رسـمی خانم فرخنده امیری  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2120-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/12 – تاریـخ 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319091000347-98/02/10هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبـر آباد تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی خانم هاجر امیـری زاخت  فرزند مراد بشـماره 
شناسـنامه 922صـادره از--- درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 170.37متر مربع پـالک - فرعی 
از45- اصلـی بخـش 45 کرمـان  قطعـه یک واقـع در خدا آفرین عنبرآبـاد خریداری از مالک رسـمی آقای 
سـید محمد موسـوی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 

الف:2122-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/03/12 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/03/27
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی حصر وراثت 
 احترامـا بـا توجـه بـه دادخواسـت جاسـم مرزبانـزاده فرزنـد دادمحمـد بـه شـماره ملـی 
3160189821 بـه طرفیـت ورثـه مرحـوم دادمحمـد مرزبانـزاده بـه خواسـته حصـر وراثـت 
خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم در یـک نوبت روزنامه چاپ شـود کـه چنانچه ورثـه ای دیگر 
یـا وصیـت نامـه ای در دسـت کسـی باشـد بـه این شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهی حصر 

وراثـت صـادر خواهـد شـد .ورثـه :
1-الل مرزبانزاده فرزند مراد به شماره ملی 5369475334)همسر مرحوم (

2-جاسم مرزبانزاده فرزند دادمحمد به شماره ملی 3160189821  
3-زینب مرزبانزاده فرزند دادمحمد به شماره ملی 3390564721

4-موسی مرزبانزاده فرزند دادمحمد به شماره ملی5369475350
5-قاسم مرزبانزاده فرزند دادمحمد به شماره ملی5369915911

6-محسن مرزبانزاده فرزند دادمحمد به شماره ملی5360192496
7-لیال مرزبانزاده فرزند دادمحمد به شماره ملی5369907390

8-فاطمه مرزبانزاده فرزند دادمحمد به شماره ملی3160189813
9-علی مرزبانزاده فرزند دادمحمد به شماره ملی5369475242

شورای حل اخختالف شماره یک –بخش جازموریان –م الف :۵99

آگهی حصر وراثت 
 احترا ما خواهشـمند اسـت ورثه حین الفوت مرحوم خدادادسـابقی نژاد را یک نوبت روزنامه 
چـاپ نماییـد تـا چنانچه ورثه ای دیگر باشـد یا وصیت نامه ای باشـد به شـورا مراجعه نمایند 

واال گواهـی حصر صادر خواهد شـد ورثه :
1-مدینـه بامـری پور –همسـر مرحـوم 2- محمدرضا سـابقی نژاد -3-علی سـابقی نژاد 4- وحید سـابقی 

نژاد 5-سـعید سـابقی نژاد 6- هادی سـابقی نژاد 7- رحمن سـابقی نژاد8- سـکینه سـابقی نژاد
 شورای حل اختالف شماره یک –بخش جازموریان –م الف 600

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده 

اجرائی کالسه 9۳00۳6۵ 
 نظـر به اینکه بدهکار محمدرضـا رضاپور و راهن 
قربـان رضاپـور  نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلـت 
تعییـن شـده اقـدام ننمـوده اند لـذا در اجـرای مقـررات ماده 
واحـده قانـون اصالح مـاده 34 اصالحی قانـون ثبت مصوب 
سـال 1386 و بنا به درخواسـت بسـتانکار شـش دانگ پالک 
شـماره 7647 فرعـی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان 

بـه شـرح ذیل بـه مزایده گذاشـته خواهد شـد: 
که بر طبق نظریه کارشناس رسمی

 محـل وقـوع ملک در شـهر کرمان خیابان شـهید دسـتغیب 
کوچـه شـماره 65 قطعـه دوم سـمت چـپ حاضـر و ضمـن 
بررسـی مدارک ابـرازی از طرف نماینده محتـرم بانک جریان 

را بـه شـرح زیـر به صـورت مجلـس و معروض مـی دارد
 1مشـخصات کامـل ثبتی ملک طبق مالکیت ثبتی به شـرح 

ذیل می باشـد 
-ملـک مزبـور دارای سـند مالکیـت اسـت . سـند مالکیـت 
ملـک ذیـل ثبـت 18477 صفحـه 602 دفتـر 125 امـالک 

بخـش دو کرمـان ثبـت گردیـده 
حدود اربعه ملک طبق ارزیابی 

شـماال : اوال بـه طـول 9 متـر به شـالوده پـالک 8906 فرعی و 
دومـا به طـول 3/4 متر دیـوار پـالک 8907 فرعی

 شرقا : به طول 30/50 متر دیوار به دیوار پالک 8908 فرعی 
جنوبا، به طول12/20متر درب و دیواری است بکوچه 

غربـا: اول بـه طـول 14/95 متـر دیـوار بـه دیـوار پـالک 8909 
فرعـی، دوم بـه طـول 15/10دیـوار بـه دیـوار پـالک 7028 فرعـی 
حـدود اربعـه فعلی ملک با سـند مالکیت تطبیـق می نماید. 

عرصه ملک طلق اسـت.
 2-وضعیـت فعلی ملـک به صورت خانه به مسـاحت عرصه 

374/30متـر مربـع و بنـای مفیـد 212 متـر مربـع اسـت در 
ایـن ملـک یـک مجموعه یـک واحدی احداث شـده اسـت.

3-مبنـا و مسـتحدثات: ملک مـورد ارزیابـی دارای بنای یک 
طبقه اسـت.

 4-مشخصات ساختمان:
1-نقشه بنا مطابق اصول فنی نمی باشد.

2- اسـکلت سـاختمان مصالـح بنایـی نـوع سـقف هـا طاق 
و ضربـی و روکار بنـا سـنگ تراورتـن اسـت . کیفیـت مصالح 

مصرفی متوسـط اسـت
 3-بنا شمالی ، جنوبی است .

 4-عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت کامل است.
 5-عمر تقریبی بنا 25 سال به باال می باشد

 6-سیسـتم گرمایشـی از نوع آبگرمکن سیسـتم سرمایشی 
کولر آبی اسـت

7-امکانات رفاهی خاصی ندارد
 8- کاربرد ملک مسکونی است

9-نـوع آشـپرخانه معمولـی و نوع کابینت فلزی اسـت و نوع 
کف پوش آشـپرخانه سـرامیک و مابقی موزاییک اسـت.

 10-عيب مشهودی در بنا دیده نشده
 11-ملک در اجاره نمی باشد ) مطابق اظهارات متصرف(

 12-ارزش ملـک بـا توجه به مشـخصات فوق الذکر به شـرح 
زیر تعیین می شـود

 ارزش 374/30 متـر مربـع عرصـه بـه قـرار هـر متـر مربـع 
2/096/080/000ریـال  ریـال   5/600/000

ارزش 212 مترمربـع اعیانـی به قـرار هر متر مربـع 2/500/000 
ریـال 530/000/000ریال 

ارزش حیاط سازی و دیوار کشی 84/180/000ریال 
ارزش امتیاز آب ، برق و گاز 55/000/000ریال

 جمع کل 2/765/260/000ریال 
نظریه ارزیابی : 

ارزش ملـک اعـم از عرصـه و اعیـان و تاسیسـات و ملحقات 
بـا در نظـر گرفتن قیمـت روز ملک با توجه بـه امکان فروش 
خـوب بـه میـزان ) دو میلیـارد و هفتصـد و شـصت و پنـج 
میلیـون و دویسـت و شـصت هـزار ریـال ( تعییـن و تائیـد 

می گـردد 
بـا امتیـاز آب ، بـرق ، گاز ، تلفـن و عمـر تقریبی بنا 25 سـال 
میباشـد ملکـی اقای قربـان رضاپور طبق سـند رهنی شـماره 
1924 -93/1/24دفترخانـه 227 کرمـان در رهـن بانـک ملت 
واقـع میباشـد از سـاعت 9 الـی 12 ظهـر روز یکشـنبه مورخه 
98/4/2اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان واقـع در ضلـع 
شـمالی پـارک نشـاط از طریـق مزایـده بفـروش میرسـد و 
مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی 2/765/260/000ریـال کـه 
قطعـی گردیـده اسـت شـروع و باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی 
فروختـه خواهـد شـد فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکر 
اسـت طالبيـن و خریـداران مـی تواننـد در وقت مقرر بـا ارائه 
چـک رمـز دار بـه مبلغ پایـه در جلسـه مزایده شـرکت کنند و 
پرداخـت بدهـی هـای مربـوط به آب و بـرق و گاز اعـم از حق 
انشـعاب یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
از ایـن بابت بدهی داشـته باشـد و نیز بدهی هـای مالیاتی و 
عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایده اعـم از اینکه رقم 
قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایده 
اسـت ضمـن آنکـه پـس از انجـام مزایـده در صـورت وجـود 
مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینه های فـوق از محـل مازاد 
بـه برنده مزایده مسـترد میگـردد ضمنا چنانچـه روزمزایده با 
تعطیل رسـمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده 
انجـام خواهد شـد طالبیـن می توانند جهت کسـب اطالعات 
بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد مراجعه نمایند 

تاریخ انتشـار 98/3/12
علیرضا محمدی کیا رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
م.الف ۳2۷

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
حقوقـی  احـکام  اجـرای  مزایـده  دایـره 
دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصـوص 
اجـرای  اول  پرونـده کالسـه 970961 شـعبه 
بنزیـن  پمـپ  وسـایل  مقـداری  حقوقـی کرمـان  احـکام 
1-تعداد 6دسـتگاه پمپ دو نازله سـاخت شـرکت نفت ابزار 
Gilbarcoسـال سـاخت 2009 بـا کلیـه تجهیـزات مربوطـه 
2-تعـداد 3دسـتگاه مخـزن فلـزی زیـر زمینـی بـا ظرفیت 
هرکـدام 50000لیتر هـر کدام دارای یک دسـتگاه الکترومپ 
شـناور ضـد انفجـار مخصـوص بـا تجهیـزات مرتبط.3-یک 
دسـتگاه پمـپ بنزیـن دو نازلـه سـاخت شـرکت نفـت ابزار 
Gilbracoسـال سـاخت 2011 بـا تجهیـزات مربوطه بعنوان 
یدکی 4-یک دسـتگاه جایگاه دریافت سـوخت از نفتکش 
سـاخته شـده از جنـس آلومنيـوم وآهـن، دارای نـازل هـا 
،شـیلنگهای فالکسـی مخصـوص وکلیـه لولـه کشـی هـای 
مـواد سـوختی 5-تاسیسـات سیسـتم هوشـمند شـامل 
: یـک دسـتگاه رگ اسـتاندارد و سیسـتم،APCپچ پانـل، 
سیسـتم کامپیوتـر  عـدد  دو   Upsو T-CLUINETروتـر 
دوریـن  سیسـتم  و   LCD تلویـزون  تجهیـزات،  بـا کلیـه 

Zitex مداربسـته6- سیسـتم اعالن حریق ساخت شـرکت
و مـدل-Zx 1800 بـا کلیـه سسـنورها وکابل کشـی مربوطه، 
اطفـاء حریـق 2عدد کپسـول 50 کیلـو گرم پـودر گاز 7-برق 
رسـانی شـامل اشـتراک برق تعرفـه عمومی)الف-2(3فاز 
بـا جریـان A 50بـا تابلـوی توزیـع بـرق و کابل کشـی های 
مربوطـه و تجهیـزات چـاه و ارت و 2عـدد تابـوی فرمـان و 
آب  اشـترک  شـامل  آبرسـانی  8-تاسیسـات  روشـنایی 
شـهری و کلیـه لولـه کشـی هـای و شـیرآالت و منبـع آب 
500 دلیتـری 9-تجهیـزات بـرق اضطـراری شـامل :دیـزل 
 32ECO-32- 35/4 :مـدلHP 40ژنراتوربـا قدرت نامـی
و1500دور دارای تابـوی بـرق و تابلـوی اسـتارت اتوماتیـک 
و دیگـر تجهیـزات 10-هزینـه نصـب و راه انـدازی تجهیزات 
متعلـق بـه شـرکت 12 فروردیـن بـا کـه جمـع كل 10 ردیف 
و  میلیـارد  )هفـت  7/257/000/000ریـال  مبلـغ  بـه  بـاال 
دویسـت و پنجـاه هفـت میلیـون ریال( توسـط کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری ارزیابی شـده اسـت را از طریق مزایده 
بفـروش برسـاند جلسـه مزایـده بـرای روز دوشـنبه مـورخ 
98/03/27سـاعت 12صبـح بـا حضـور نماینـده دادسـرا در 
محـل اتاق مزایده هـای اجرای احکام حقوقی دادگسـتری 

کرمـان برگـزار مـی گردد.لـذا کسـانی کـه تمایل به شـرکت 
در جلسـه مزایـده دارنـد مـی تواننـد تـا5روز قبـل از تاریـخ 
برگـزاری مزایـده از اموال مذکـور واقع در کرمان بلوار شـهید 
صدوقـی جنب اداره پسـت پمپ بنزیـن 12 فروردین بازدید 
نماینـد و پیشـنهاد خـود رابانضمـام %10مبلـغ کارشناسـی 
بـا شناسـه 97387000047501223  بمبلـغ 725/700/000 
سـپرده   2171293951000 شـماره  حسـاب  بـه  واریـز 
دادگسـتری کرمـان نـزد بانـک ملـی واریـز و در پاکت درب 
بسـته تـا قبـل از برگزاری جلسـه مزایـده به اجـرای احکام 
حقوقـی دادگسـتری کرمـان تحویـل نمایند و برنـده مزایده 
کسـی خواهـد بـود کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد داده 
باشـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایده %10مبلـغ واریزی 
بـه نفـع دولت ضبـط خواهد شـد. برنده مزایده بایسـتی به 
منظـور جلوگیـری از سـوء اسـتفاده و لـو رفتن پیشـنهادات 
اعالمـی بـه جهت لـزوم ارائه شناسـه واریزبانکی نسـبت به 
واریـز مابـه التفاوت مبلغکارشناسـی تا مبلغ پیشـنهادی در 

روز مزایـده اقـدام نماینـد
دادورز  مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان 
– شیروانی م.الف 1۳2

اگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت دوم(  
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونده 
کالسـه 970961 شـش دانـگ پالک ثبتی 61فرعـی از 2841اصلی بخـش 3کرمان متعلق 
بـه شـرکت تعاونـی اسـالمی خدمات کشـاورزی 12فروردین با مشـخصات زیـر را از طریق 

مزایده بفروش برسـاندة:
-1 آدرس ملک:کرمان-بلوار شهید صدوقی-نبش خیابان چاپ علوی - پمپ بنزین 12فروردین

- 2مشخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی 61فرعی از 2841اصلی بخش 3کرمان
 -3 وضعیت ملک بدین شـرح اسـت:عرصه به مسـاحت 2270/89متر مربع و اعیان اداری در دو طبقه 

مسـاحت 154 متـر مربـع و 18 متر مربع موتور خانـه و 220متر مربع پمپ بنزین ومحوطه 
بـا توجـه بـه توضیحات فوق جمع ارزش ریالی ملک 94/084/000/000ریال که توسـط کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری ارزیابـی گردیـده اسـت. جلسـه مزایـده در روز دوشـنبه مـورخ98/3/25راس سـاعت 12 در 
محـل اتـاق مزایـده های دادگسـتری کرمان و بـا حضور نماینـده محترم دادسـرابرگزار مـی گرددطالبین 
شـرکت در مزایـده مـی تواننـد تـا5روز قبـل از مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـدو در صـورت تمایـل بـه 
شـرکت در مزایـده بایسـتی ده درصـد قیمـت کارشناسـی بمبلغ9/408/400/000ریـال بـا شناسـه واریـز 
97387000047501269بـه حسـاب شـماره 2171293951000سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملـی واریز و 
بـه همـراه درخواسـت کتبـی خـود در پاکت در بسـته و تا قبل از سـاعت برگـزاری مزایـده تحویل نمایند. 
بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان برنـده مزایـده شـناخته می شـود که قیمـت باالتـری داده باشـد. در 
صـورت انصـراف برنـده مزایـده %10مبلغ پیشـنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شـد. در ضمـن دایره اجرا 
هیچ گونه مسـئولیتی در قبال معامالت معارض و یا سـند رسـمی نخواهد داشـت .برنده مزایده بایستی 
بـه منظـور جلوگیـری از سوءاسـتفاده و لـو رفتن پیشـنهادات اعالمـی به جهت لـزوم ارائه شناسـه واریز 
بانکـی نسـبت بـه واریـز مابه التفاوت مبلغ کارشناسـی تـا مبلـغ پیشـنهادی در روز مزایده اقـدام نمایند.
دادورز  مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان – شیروانی

اختالفات شخصی قتل جوان رابری 
را در ساردوییه رقم زد 

جوان ترین عضو شورای شهر کرمان استعفا داد 
بهرامی در مسیر بهارستان

اختالفات شـخصی قتل جوان رابری را در سـاردوئیه رقم 
زد دادرس دادگاه عمومـی بخـش سـاردوئیه جیرفـت از 
وقـوع یـک فقـره قتـل در ایـن بخـش خبـر داد و گفت: 
در ایـن حادثـه یک جـوان 25سـاله اهل شهرسـتان رابر 
بـه دلیـل اختالفـات شـخصی توسـط همشـهری خـود 
بـه قتـل رسـید.دادرس دادگاه عمومی بخش سـاردوییه 
جیرفـت از وقـوع یک فقره قتل در ایـن بخش خبر داد و 
گفت: در این حادثه یک جوان 25سـاله اهل شهرسـتان 
رابر به دلیل اختالفات شـخصی توسـط همشـهری خود 
در بخـش سـاردوئیه جیرفـت بـه قتـل رسـید.به گزارش 
مکـران، ایمان محمـدی گفت: گزارش یک مـورد قتل در 
بخـش سـاردوئیه جیرفـت را دریافت کردیـم و بالفاصله 
تیـم قضائـی در محـل حادثـه حاضـر و صحنـه قتـل 

بررسـی شـد.وی ادامـه داد: پـس از بررسـی مشـخص 
شـد کـه قتـل در پنـج کیلومتری سـاردوئیه، توسـط یک 
فقره اسـلحه شـکاری 2 لول واقع شـده اسـت.محمدی 
بـا بیـان اینکه قاتالن پـس از تیرانـدازی متواری شـدند، 
اظهار داشـت: در این ماجرا یک جوان 25 سـاله از ناحیه 
سـر مـورد اصابـت گلولـه قـرار گرفـت و جـان خـود را از 
دسـت داد.دادرس دادگاه سـاردوئیه از تحقیقات تکمیلی 
ایـن قتل پـرده برداشـت و گفت: مقتول سـاعت 13 بعد 
از ظهـر از شهرسـتان کهنـوج بـه قصـد شهرسـتان رابـر از 
خانـه خـارج می شـود کـه در محور دلفـارد یک پـژو 405 
خـودروی مقتـول را تعقیـب می کنـد و در منطقه پلپیران 
قاتـل بـا خـودروی سـواری پرایـد کنـار ماشـین مقتـول 

اقـدام بـه تیرانـدازی می کند.

علـی بهرامـی کـه بـا حـدود 50 هـزار رای در انتخابـات 
گذشـته شـورای شـهر کرمـان شـگفتی سـاز شـده بـود 
بـا پارلمـان شـهری خداحافظـی کـرد. این عضـو جامعه 
شـناس شـورای شـهر کرمـان در مـدت حضـور خـود در 
شـورا با افشـاگری و مواضع آتشـین توانسـته بـود توجه 
جوانـان، هنرمنـدان و حامیان میراث فرهنگـی را به خود 
جلـب کنـد. از زمـان اسـتعفای بهرامـی اینگونـه بـه نظر 
می رسـد که او قصد نامزدی در مجلس شـورای اسـالمی 

را دارد.
از جملـه فعالیت هـای تاثیرگـذار وی در مـدت دو سـال 
افزایـش  بـه  می تـوان  شـهر  شـورای  در  خـود  حضـور 
بودجـه فعالیت هـای فرهنگی و هنری شـهرداری اشـاره 
کـرد کـه برنامه هـای نـوروزی شـهرداری کرمـان شـامل 
راسـتای همیـن  در  کنسـرت های عمومـی در خیابـان 
نـگاه حاکـم در شـورا و پیگیـری این عضو جوان شـورای 

اسـالمی برگزار شـد.

ری
آبهن

کمک 2 میلیاردی خیرین کهنوجی 
برای آزادی زندانیان 

فیلم داستانی»بی گناه« 
در کرمان کلید خورد

190روستای استان کرمان 
در6ماه اخیر آبرسانی شدند

ــث  ــه باع ــان بلک ــواده ایش ــان وخان مددجوی
ــالق  ــاد های اخ ــی وفس ــیب های اجتماع آس
افزود:کمــک  می شــود.وی  واعتیــادو... 
کنیــم تــا درایــن ایــام خانواده هــا ازایــن 
رهاشــوند وشــاهدکاهش  آســیب جــدی 
آمــار زندانیــان جرایــم غیرعمــد باشــیم.

مجیــد ســیمی، دادســتان عمومــی و انقــالب 
ــا  ــز گفــت: همزمــان ب ــوج نی شهرســتان کهن
ــزان در  ــن گلری ــان جش ــارک رمض ــاه مب م
ــوج در محــل ســینما شــوباد  شهرســتان کهن
ــتری و  ــرم دادگس ــت محت ــا ریاس ــوج ب کهن
ــن شهرســتان  ــی از مســئولین و خیری جمع
ــی  ــن کهنوج ــوع خیری ــه در مجم ــزار ک برگ
ــال  ــون ری ــارد و 318 میلی ــر 2 میلی ــغ ب بال
ــد  ــر عم ــم غی ــان جرائ ــت آزادی زندانی جه

ــد. ــک کردن کم

ــی  ــاه »ب ــتانی کوت ــم داس فیل
ــی  ــا موضــوع اجتماع ــاه« ب گن
و کرمــان  عنبرآبــاد  در شــهر 

ــت.  ــن رف ــوی دوربی جل
 بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، 
فیلــم  کارگــردان  غفاری مقــدم  ابــوذر 
بیشــتر  شــناخت  و  آشــنایی  بی گنــاه، 
و  معضــالت  از  جامعــه  و  جــوان  نســل 
اهــداف  از  را  اجتماعــی  آســیب های 
ــوان کــرد و گفــت:  ــم عن ــن فیل ســاخت ای
آســیب ها  فیلــم ســعی شــده  ایــن  در 
هنرمنــدی  بــا  اجتماعــی  معضــالت  و 
احمــد  حســین خانی،  خاتــون  شــبنم 
رضــا  ســتارالعیوب،  نویــد  یزدان پنــاه، 
خانــی و... بــه تصویــر کشــیده شــود.

ــروژه  ــن پ ــه ســاخت ای ــان اینک ــا بی وی ب

و  دارد  ادامــه  مــاه  خــرداد  پایــان  تــا 
بقیــه  و  عنبرآبــاد  در  آن  اعظــم  بخــش 
ســکانس ها در کرمــان جلــوی دوربیــن 
ــا  ــاه ب ــم بی گن ــزود: فیل ــت، اف ــد رف خواه
ــان ایــران  حمایــت انجمــن ســینمای جوان
دفتــر کرمــان، معاونــت اجتماعــی نیــروی 
انتظامــی اســتان کرمــان و فرمانــداری 

ــت. ــاخت اس ــال س ــاد در ح عنبرآب
ــدی  ــی احم ــرد: عل ــان ک ــدم بی غفاری مق
ــتیاران  ــوان دس ــتارالعیوب به عن ــد س و نوی
کارگــردان، پوریــا پروینــی تصویربــردار، 
مالــک نیکویــی روابــط عمومــی، علــی 
ــم، شــاهد  ــور گری احمــدی و آرزو امیری پ
ــی  ــری منش ــرداز، آرزو امی ــفیعی نورپ ش
صحنــه، حمیدرضــا خانــی صدابــردار در 

ــد. ــاری کرده ان ــا را ی ــن راه م ای

مدیرعامـل شـرکت آبفـار اسـتان 
کرمـان گفـت: در 6مـاه اخیـر بـا 
آبفـار  شـرکت  پرسـنل  تـالش 
وتالش هـای  کرمـان  اسـتان 
مجاهدانـه تیـم هـای عملیاتـی 190روسـتای 
اسـتان به شبکه آب شرب سالم متصل شدند.

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت آبفار اسـتان 
کرمـان، مهنـدس علی رشـیدی اظهار داشـت: 
درهمیـن مـدت بـا تـالش پرسـنل ومدیـران 
بـه 190 روسـتای  شهرسـتانی موفـق شـدیم 
اسـتان آب سـالم را برسـانیم.برای آبرسانی به 
این تعداد روسـتا 429میلیارد ریال اعتبارهزینه 
شـده اسـت وبا این حجم کار جمعیت 57هزار 
و600نفـر در روسـتاهای مختلـف اسـتان آبـدار 
تیـم  کـه  زیـادی  سـختی های  شـده اند.با 
هـای پیمانـکاری دراجـرای پروژه هـا متحمـل 

شـدنددراین راسـتا 483کیلومتـر لولـه گذاری 
خطـوط انتقـال و شـبکه داخلـی اجـرا شـد. 
بـرای آبرسـانی به برخی نقاط روسـتایی الجرم 
ایجـاد مخزن ذخیـره آب در برنامـه قرار گرفت 
واحداث 6هـزار و860مترمکعـب مخزن ذخیره 
بـرای  انجـام شـد.  برنامـه  درهمیـن  سـازی 
آبرسـانی بـه ایـن 190روسـتا 5ایسـتگاه پمپاژ 
دربرخـی پـروژه ها ونیـز حفـر وتجهیز14حلقه 
تاکیـد کـرد:  شد.رشـیدی  اجرایـی  آب  چـاه 
ازجملـه مهم ترین پـروژه های آبرسـانی دراین 
مدت آبرسـانی به 45روسـتا درسـفر وزیر نیرو 
بـود کـه جمعیـت 13هـزار و500نفـر را درجنوب 
کرمـان در شهرسـتان های محـروم جنوبـی به 
نعمت آب شـرب رسـانید.اعتبار آبرسانی به این 
45روسـتا 155میلیارد ریال بـود که عمده آن از 

محـل صنـدوق توسـعه تامین شـد.

روزنامه پیام ما
خبر داد: 259هزار بیمار در کشور در انتظار پیوند کبد، قلب و مغز و استخوان 

بوده  اند.

رییس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان 
کرمـان از ادامـه مـوج دوم هجـوم ملـخ هـای 
صحرایـی و دریایـی بـه جنـوب کرمان خبـرداد.

"سـعید برخـوری" در گفت وگو با خبرنگار ایسـنا 
منطقـه کویـر، با ارائـه گزارشـی از مبـارزه با آفت 
ملـخ صحرایـی اظهار کـرد: اولین مرحلـه مبارزه 
بـا ملـخ از بهمـن مـاه سـال گذشـته آغـاز شـد 
کـه بعضا دسـته جات ملـخ در جازموریـان دیده 

شـده بود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اولیـن هجـوم ملـخ از 
شهرسـتان منوجـان بـا توجـه بـه همجـواری با 
اسـتان هرمزگان شـروع شـد، افزود: با توجه به 
اینکـه ملـخ های صحرایـی از جنوب وارد کشـور 
شـده اند لذا شهرسـتان های جنـوب کرمان نیز 

تحـت تاثیـر ایـن آفت قـرار گرفتـه اند.
برخـوری وجـود تـاالب جازموریـان را یکـی از 
جاذبه های مناسـب بـرای هجوم ملخ صحرایی 
عنـوان و تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه بارندگـی 
جازموریـان  تـاالب  رطوبـت  و  سرسـبزی  هـا، 

دسـته جات زیـادی ملـخ وارد منطقـه شـد.
وی بـا اشـاره به مشـکالت دسترسـی بـه تاالب 

جازموریـان بـرای مبـارزه با هجـوم ملخ ها بیان 
کـرد: بـه دلیل بارندگی هـا، ورود به تـاالب برای 
مبـارزه به سـختی انجام می شـد و دیـده بانان 
بـا شـتر منطقه را مـورد بررسـی قرار مـی دادند.

رییس سـازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از 
ادامـه موج دوم هجوم ملـخ صحرایی به جنوب 
کرمـان تـا تیرمـاه خبـرداد و گفـت: بـر اسـاس 
گزارشـات فائـو مبـارزه تا تیرمـاه ادامـه دارد زیرا 
مـوج دوم هجـوم ملـخ صحرایی احتمـاال در راه 

باشد.
وی بـا ابـراز خرسـندی از ایجـاد فضـای همدلی 
و همگرایـی بیـن همه دسـتگاه هـای اجرایی و 
نیروهـای نظامـی و انتظامـی در مبـارزه بـا ملخ 
صحرایـی افـزود: تـا کنـون خسـارتی از هجـوم 
ملـخ در جنـوب کرمـان نداشـته ایـم و در امـر 

مبـارزه 100 درصـد موفـق عمـل شـده اسـت.
برخـوری اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه ملـخ 
حشـره ای هسـت که دگردیسـی ناقصی دارد و 
تحت تاثیر دما و رطوبت مناسـب رشـد می کند 

لذا مبـارزه ادامـه دارد.
وی عمـده آلودگـی را در شهرسـتان هـای قلعـه 

گنـج، رودبار و منوجان دانسـت و افزود: با توجه 
بـه همجـواری بـا تـاالب جازموریـان بیشـترین 
میـزان هجـوم ملـخ در قلعـه گنـج و رودبـار 
جنـوب اسـت. ضمـن اینکه مبـارزه بـا این آفت 
تـا حاشـیه شهرسـتان هـای کهنـوج و عنبرآبـاد 

صـورت گرفته اسـت.
رییس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
بـا بیـان اینکه در صـورت عـدم مبارزه خسـارت 
هجـوم ملـخ صحرایـی جدیسـت، اظهـار کـرد: 
ملـخ صحرایـی توانایـی خسـارت بـه هـر نـوع 
محصولـی را دارد و حتـی اگـر تحـت تاثیـر موج 
دوم قـرار بگیریـم باغـات و نخیـالت منطقـه را 
نابـود خواهنـد کـرد و در همیـن راسـتان مبـارزه 

همچنـان ادامـه دارد.
وی از تالش های شـبانه روزی همه دسـتگاها و 
نهادهـا تقدیر کـرد و افزود: جوانان بـا همه توان 
دوشـا دوش مسـئوالن پـای کار بودنـد و انتظـار 
اسـت بـا تامیـن اعتبار مورد نیـاز بـرای ادامه کار 
از خسـارات ناشـی از هجوم موج دوم جلوگیری 
بعمـل آید.برخـوری گفـت: تاکنون بیـش از 89 
هزار و 553 هکتار از اراضی زیرکشـت سمپاشی 
شـده و پیش بینی می شـود تا تیرماه به 100 تا 

110 هـزار هکتار افزایـش پیدا کند.
رییس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان 
کرمـان بـا بیـان اینکـه بـرای هـر هکتار سـطح 
زیرکشـت مبلـغ 600 هزارریـال هزینـه سـم نیاز 
اسـت، افـزود: بـه جز مابقـی هزینه هـا تاکنون 

بالـغ بـر 6 میلیـارد تومان برای مبـارزه با ملخ ها 
هزینه شـده کـه تنها بخشـی از این رقم توسـط 
اسـتان تامیـن شـده و انتظار مـی رود در تامین 

اعتبـار باقی مانده مسـاعدت شـود.
وی بـا اشـاره به اینکه بیشـترین مبـارزه با توجه 
بـه مزیـت هـای قابـل توجه بـه صـورت زمینی 
انجام شـده، اظهـار کرد: مبـارزه هوایی هزینه بر 
اسـت و بـرای هـر پرواز فقـط 3 میلیـون تومان 
بایـد هزینـه کـرد. گـر چـه در راسـتای مبـارزه 
هوایـی دو بانـد فـرودگاه در شهرسـتان هـای 
رودبـار و قلعـه گنـج بـا همـکاری اسـتانداری، 
سـازمان  و  جنـوب کرمـان  راهـداری  اداره کل 

جهادکشـاورزی احـداث شـده اسـت.
برخـوری بیـان کـرد: وضعیـت مبـارزه و هجـوم 
ملخ صحرایی سـفید نیسـت و مبـارزه تا تیرماه 
ادامـه دارد و بـا توجـه به اینکه مراتع و پوشـش 
گیاهـی اسـتان هـای هرمـزگان و سیسـتان و 
بلوچسـتان به عنوان جاذبه هـای هجوم ملخ از 
بیـن رفتـه اند، احتمـال ورود دسـته جات جدید 
وجـود دارد و بـرای مبـارزه نیـاز به تامیـن مالی 
داریـم و در غیـر اینصـورت نخیـالت منطقـه در 

معـرض خطـر جـدی خواهنـد بود.
رییس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
در پایان بر همدلی هر چه تمامتر دسـتگاه های 
اجرایـی و مـردم در مواقـع بحـران تاکیـد کرد و 
گفـت: همه بایـد در مواقع بحـران همچنان پای 

کار باشند.

موج دوم ملخ صحرایی 
در راه است

سراسری افزود:»محورهــای اصلــی مــا اینقــدر مشــکالت زیــادی 
ــه  ــه ب ــاری ک ــا اعتب ــت ام ــور نیس ــل تص ــه قاب ــد ک دارن
حقــوق کارکنــان  شــده کفــاف  داده  تخصیــص  مــا 
ــز  ــا نی ــزرگ م ــی ب ــای اصل ــز نمی دهد.پل ه اداره را نی
ــی کــه در  ــه پل ــادی هســتند از جمل دارای مشــکالت زی

ــال  ــت و در ح ــه اس ــک خط ــوز ی ــم هن ــفندقه داری اس
ــه  ــا ب ــی م ــی در محورهــای اصل ــب اســت. واژگون تخری
خصــوص جیرفــت و کهنــوج بیــداد می کنــد و بــا اینکــه 
ــاد  ــاز مشــکالت زی مــا تــالش خودمــان را مــی کنیــم ب
اســت.«جمیلی ادامــه داد:»شــاید مجبــور شــوم در 

را  اداره  نیروهــای  از  نفــر   15 حــدود  آینــده  هفتــه 
ترخیــص کنیــم و مجبــور بــه تعدیــل نیــرو شــویم زیــرا 
پــول نداریــم تــا حقــوق ایــن افــراد را پرداخــت کنیــم در 
ایــن شــرایط اقتصــادی حتــی حقــوق اولیــه را نداریــم  
چــه برســد بــه اینکــه هزینــه راه هــای اصلــی و فرعــی و 

روســتایی و ...را تامیــن کنیــم، کســی مقصــر نیســت و 
ــد  ــم.«وی تاکی ــان را می کنی ــام ســعی خودم ــم تم ماه
کرد:»برخــی از نیروهــا بیشــتر از 12ســال بــرای مــا 
کار کرده انــد و زن و فرزنــد دارند.ایــن پــل درمحــور 
فرعــی قــرار دارد و اگــر مــردم ســعی کننــد بــا ســرعت 
60کیلومتــر و رعایــت تمامــی نــکات رانندگــی کننــد 
مشــکلی برایشــان پیــش نمی آیــد البتــه مــردم درســت 
ــان  ــی را در اختیارش ــاده ایمن ــد ج ــا بای ــد و م می گوین
بگذاریــم تــا هــر کســی بــا هــر شــیوه رانندگــی جانــش 
در خطــر نیفتــد امــا واقعیــت ایــن اســت شــرایط 
مالــی راهــداری اصــال خــوب نیســت.«مدیرکل راهــدای 
اضافــه  جنــوب کرمــان  جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و 
ــدام  ــال دوران ک ــل م ــدارم پ ــن ن ــه ای ــرد:»کاری ب ک
دولــت اســت مــا موظــق هســتیم در ایــن شــرایط 
ــترین  ــه بیش ــم ک ــرار دهی ــت ق ــی را در اولوی محورهای
ــن  ــود.«جمیلی گفت:»م ــی ش ــام م ــا انج ــردد از آنه ت
دســت عاجرانــه بــه ســوی دهیاری ها،بخشــداری ها 
را  و..دراز کردیه ایــم و کمــک کســی  و فرمانداری هــا 
ــی  ــه در برخ ــم ک ــق داری ــر موث ــم کرد.تصاوی رد نخواهی
از محورهــا عالئمبــه ســرقت رفتــه و در جایــی انبــار 
ــه کمــک خــود مــردم  ــرای ایمنیبیشــتر ب شــده اند مــا ب
ــل را  ــن پ ــکل ای ــم مش ــول می ده ــم. ق ــاز داری ــم نی ه
ــی  ــا زمان ــردم ت ــم از م ــی کن ــم و خواهــش م حــل کنی
کــه اعتبــاری بــه دســت مــا برســد و گشایشــی حاصــل 
ــی  ــا رانندگ ــد و ب ــع کنن ــان را جم ــواس خودش ــود ح ش
تصریــح  کننــد.«وی  حفــظ  را  جانشــان  محتاطانــه 
ــم شــاید بازگــو  کرد:»بســیاری از مشــکالتی را کــه داری
کردن شــان جالــب نباشــد و دوســتان از مــا دلخــور 
ــارزه  ــرای مب ــرواز ب ــد پ ــاد بان ــال ایج ــوند االن در ح ش
ــاد  ــیل بند ایج ــد س ــیل بای ــان س ــتیم، زم ــخ هس ــا مل ب
کنیــم  ، زمــان نصــب فیبــر نــوری بایــد دســتگاه هایمان 
ــب دکل  ــان نص ــم زم ــرار دهی ــران ق ــار دیگ را در اختی
مــورد  مناطــق  بــه  مــا  دســتگاه های  بایــد  بــرق 
و  بــاز شــدیم  اصلی مــان  وظایــف  از  و  برونــد  نظــر 
ــی  ــا در مقاطع ــث ه ــن بح ــدام از ای ــر ک ــی ه از طرف
خــاص در اولویــت هســتند مثــال اگــر ملــخ حملــه 
کنــد دیگــر اقتصــادی باقــی نخــواد ماند.حرف هــای 
ــم.« ــری می کنی ــا پیگی ــت و حتم ــق اس ــه ح ــردم ب م

جمیلی گفت:»من دســت عاجرانه به سوی 
دهیاری ها،بخشــداری ها و فرمانداری ها و..دراز 

کردیه ایم و کمک کســی را رد نخواهیم کرد.
تصاویر موثــق داریم که در برخی از محورها 

عالئمبه ســرقت رفته و در جایی انبار شــده اند 
مــا برای ایمنیبیشــتر به کمک خود مردم هم 

نیاز داریم. قول می دهم مشــکل این پل 
را حــل کنیم و خواهش می کنم از مردم 
تا زمانی که اعتباری به دســت ما برســد و 

گشایشــی حاصل شود حواس خودشان را 
جمــع کنند و با رانندگی محتاطانه جانشــان 

را حفظ کنند.«وی تصریح کرد:»بســیاری از 
مشــکالتی را که داریم شاید بازگو کردن شان 

جالب نباشــد و دوستان از ما دلخور شوند 
االن در حــال ایجاد باند پرواز برای مبارزه 
با ملخ هســتیم، زمان ســیل باید سیل بند 

ایجــاد کنیم  ، زمــان نصب فیبر نوری باید 
دســتگاه هایمان را در اختیار دیگران قرار دهیم 

زمــان نصب دکل برق باید دســتگاه های ما به 
مناطــق مورد نظــر بروند و از وظایف اصلی مان 
باز شــدیم و از طرفی هر کدام از این بحث ها 

در مقاطعی خاص در اولویت هســتند.«

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان: شاید مجبور به تعدیل نیرو در اداره شویم

راهداری جنوب درگیر بی پولی
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ثبت ملی جشنواره گل محمدی 
الله زار بردسیر

ــه گــزارش اداره ارتباطــات واطــالع رســانی اداره  ب
كل راه وشهرســازی اســتان كرمــان، فرزانــه صادق 
ــن  ــا اعــالم ای ــم ب ــه شــهر ب مالواجــرد در ســفر ب
ــن جلســه  ــه اولی ــر اســاس مصوب ــت: ب ــر گف خب
شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی كشــور بــه 
منظورپیشــگیری از خطــرات ســیالب، پهنــه بنــدی 
ــات  ــرح خدم ــه ش ــیالب ب ــدی س ــه بن و ریزپهن
طــرح هــای توســعه وعمــران اضافــه خواهــد 

شــد. 
و  راه  وزارت  ومعمــاری  شهرســازی  معــاون 
شهرســازی  افــزود: در بازنگــری طــرح هــای 
ــرای  ــی ب ــژه عملیات ــط وی ــران، ضواب توســعه وعم
ممنوعیــت ســاخت وســاز در مســیر  رودخانــه هــا 
دیــده شــده و بــر توجــه ویــژه  بــه اجرایــی شــدن 

ــد .   ــد ش ــدد خواه ــد مج ــا تاكی ــرح ه ــن ط ای
ــم  ــازندگان در حری ــا س ــی ب ــورد قضای وی از برخ
ــر  ــت خب ــه طبیع ــدازان ب ــت ان ــا و دس رودخانه ه
داد وگفــت: ایــن تصمیــم ازمصوبــات شــورای 

ــت. ــاری اس ــازی و معم ــی شهرس عال
راه  وزارت  ومعمــاری  شهرســازی  معــاون 
وشهرســازی در خصــوص ســاخت وســاز بــرروی 
گســل هــا در شــهر بــم هــم، بــا تاكیــد بــر پایــش 
و كنتــرل ســاخت وســاز از ســوی مدیــران شــهری 
و برخــورد قاطــع بــا متخلفــان گفــت :  در صورتــی 
كــه پیــش ازایــن نیــز ســاخت وســازی  بــر روی 
گســل هــا انجــام شــده ، بایــد جابــه جایــی 

ــرد .  ــورت گی ص
فرزانــه صــادق مالواجــرد تصریــح كــرد:  در طــرح 

تفصیلــی شــهر بــم بــه صــورت ویــژه، جلوگیــری از 
ســاخت وســاز بــر روی گســل هــا دیــده خواهــد 

شــد . 
راه  وزیــر  ومعمــاری  شهرســازی  معــاون 
وشهرســازی بــه منظــور بررســی وتصمیــم گیــری 
ــم ســه شــنبه 7  ــی ب در خصــوص طــرح  تفصیل

ــرد . ــفر ك ــهر س ــن ش ــه ای ــرداد ب خ

جشـنواره گل محمـدی اللـه زار بردسـیر از 29 تـا 
31 خـرداد برگـزار می شـود. در نشسـت خبـری 
جشـنواره گل  مناسـبت  بـه  بردسـیر  فرمانـدار 
محمـدی اللـه زار، اعـالم شـد کـه امسـال ایـن 
جشـنواره ثبـت ملـی شـده اسـت.  فرمانـدار 
بردسـیر در ادامـه گفـت: 25واحـد گالب گیـری 
صنعتی،سـنتی و دو کارخانه تولید آب معدنی در 
بردسـیر مشغول به فعالیت هسـتند.  بیدخان و 
اللـه زار هـم از نقاط ملی گردشـگری هسـتند که 
در سـال گذشته شـاهد 350هزار نفر گردشگر در 

منطقـه بردسـیر بوده ایـم.
از  متـر  ارتفـاع 3هـزار  بـا  زار   اللـه  همچنیـن 
سـطح دریـا بـه عنـوان بام ایـران مطرح شـده و 
مـی تـوان از قابلیـت رشـته کوه هـزار در اللـه زار 
بردسـیر و بافـت بـرای جذب گردشـگر اسـتفاده 
کـرد. نجـف پـور در خصـوص تاریـخ کشـت گل 
اولیـن  همایـون صنعتـی  می گویـد:  محمـدی 
بنیانگـذار کاشـت گل محمـدی در بردسـیر بوده 
و در حـال حاضـر بالـغ بـر 30هـزار نفـر در ایـن 
خصـوص  معیشـت دارنـد. آب در منطقه الله زار 
در درجـه حـرارت 85جـوش می آید و اسـانس 
گل محمـدی اللـه زار بین  25تـا50 درصد بهتر از 

کاشـان و داراب اسـت و قابـل مقایسـه بـا هیچ 
نقطـه از ایران نیسـت.

فرمانـدار بردسـیر ضمـن اعـالم ایـن که امسـال 
سـیزدهمین دوره جشـنواره گل محمدی الله زار 
برگـزار می شـود ادامـه داد: در حـال حاضر3هزار 
و 500 هکتـار گل محمـدی بـه صـورت بـارور در 
منطقـه الله زار وجـود دارد که معموال برابر با 5تن 
در هکتـار برداشـته دارد، با توجـه به بارندگی های 
اخیـر، 7هـزار تن تولیـد برای سـال جاری پیش 
بینـی مـی شـود. اللـه زار  رتبـه اول کشـوری در 
زمینـه تولیـد گالب و رتبـه دوم کشـوری از لحاظ 
عملکـردی را دارد. گالب اللـه زار تـا بـه حال 5/2 
فرانسـه،  آلمـان،  کشـورهای  از  یـورو  میلیـون 
انگلیس و … ارز آوری داشـته اسـت. امسـال با 
توجه بـه ارزآوری این محصـول صادراتی، برنامه 
ریـزی شـده 20 درصـد گل محمـدی بردسـیر به 
صـورت غنچـه برداشـت شـود.به گفتـه فرماندار 
بردسـیر جشـنواره گل محمـدی امسـال 29، 30 
و 31 خردادمـاه جـاری برگـزار می شـود،که 29 
خـرداد بـرای مـردم محلـی، 30 خـرداد افتتـاح 
رسـمی و 31 خـرداد اختتامیـه جشـنواره برگـزار 

خواهد شـد.

بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی اداره کل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمـان محمدمهـدی بلـوردی در سـفر 
معاونـان وزیـر راه و شهرسـازی بـه این اسـتان با اعـالم این 
خبـر گفـت: با توجـه به نبود زمیـن دولتی در محـدوده طرح 
تفصیلی شـهر بم، برای توسـعه این شـهر به الحاق اراضی با 

کیفیـت جهت سـاخت و سـاز مسـکونی نیاز اسـت.

مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان همچنین با اشـاره 
بـه مطـرح شـدن بازنگـری طـرح جامـع شـهر زرنـد در 
شـورای عالی شهرسـازی و معماری،  خواسـتار ساماندهی 
تعـدادی از شـهرک هـای پیرامونـی ایـن شـهر شـد کـه 
پـس از بازدیـد معـاون شهرسـازی و معمـاری وزارت راه و 
شهرسـازی و رئیـس کمیتـه فنـی شـورای عالـی معماری 

و شهرسـازی از ایـن شـهرک هـا، سـاماندهی آن هـا مورد 
موافقـت قـرار گرفت.

سـیدمصطفی موسـوی معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان 
هـم بـا انتقـاد از ابـالغ طرح جامع شـهر بم گفـت: به دلیل 
مغایـرت هـا و نواقـص، قـرار بـود ایـن طـرح جهـت اجـرا 

ابـالغ نشـود کـه ایـن مسـاله عملی نشـد.
وی خواسـتار اصـالح طـرح جامـع شـهر بـم در اسـرع وقت 

. شد
همچنیـن هـادی شهسـوارپور فرمانـدار بـم گفـت: افزایش  
محـدوده ایـن شـهر مانـع تخریب باغـات و بر هـم خوردن 

منظـر فرهنگـی این شـهر خواهد شـد.
فرزانـه صـادق مالواجـرد معـاون شهرسـازی و معمـاری 
وزارت راه و شهرسـازی و دبیـر شـورای عالـی شهرسـازی 
و معمـاری بـه همـراه محمـد شـکرچی زاده معـاون وزیر 
و  و شهرسـازی  راه، مسـکن  تحقیقـات  مرکـز  رئیـس  و 
طالبیـان معـاون سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری 
کشـور در سـفر یـک روزه بـه اسـتان کرمان از شـهر بروات 
- بـه منظـور بازنگـری طـرح جامع این شـهر-، باغ شـهر 
بـم )تپـه یادمـان(، قنـات هـای دوقلـوی شـهر بـم که به 
ثبـت جهانـی رسـیده انـد، بافـت ناکارآمـد بم موسـوم به 
محلـه قشـمی ها، ارگ بم و شـهرک های پیرامونی شـهر 

زرنـد بازدیـد کرد.
در  کرمـان  اسـتاندار  فدایـی  بـا  در جلسـه  وی همچنیـن 
خصـوص اصالح طـرح تفصیلی شـهر کرمـان گفت     وگو کرد.

فقدان زمین دولتی برای توسعه محدوده شهر بم

اضافه شدن پهنه بندي سیالب به طرح هاي  توسعه وعمران

زمین دولتی برای توسعه محدوده شهر بم وجود ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در جریان سفر معاونان وزیر به این استان:

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی:

پهنه بندی سیالب به طرح های توسعه وعمران اضافه خواهد شد 

 نوبت اول

آگهی مناقصـه
 شهرداری عنبرآباد

شـهرداری  عنبرآبـاد در نظـر دارد بـه اسـتناد موافقت شـماره 24 مورخ 9۸/0۳/0۸ شـورای محترم اسـالمی شـهر 
عنبرآبـاد انجـام خدمـات عمومی، تنظيف و جمـع آوری زباله، فضای سـبز و باغبانی و... را به صـورت حجمی وبه پایین 
تریـن قیمـت  پیشـنهادی  و بـه مـدت یـک سـال کامل شمسـی از طریـق مناقصه بـه یکی از شـرکت هـای خدماتی 

واجدالشـرایط واگذار نماید.
لـذا از شـرکت هـای ذیصالح  ظرف مـدت ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم ،پیشـنهادات خـود را  در پاکت های  الک 

و مهر شـده به دبیرخانه  حراسـت شـهرداری تحویل نمایند

1-موضـوع مناقصـه: واگـذاری انجـام خدمـات عمومـی، تنظيـف و جمـع آوری زبالـه، فضـای سـبز و باغبانـی بـه 
واجدالشـرایط شـرکت های 

2- مجوز اداره کار و طرح طبقه بندی مشاغل
۳- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4- هزینـه درج آگهـی در دو نوبـت  و هزینـه آگهـی تجدیـد مناقصـه طبـق روال مقـرر قانونـی بـه عهـده برنـده مناقصه می 
باشد.

۵- مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  9۸/0۳/12 لغایت 9۸/0۳/19 پایان وقت اداری
6 - مهلت تحویل اسناد)پیشنهادات  از تاریخ 9۸/0۳/20 لغایت پایان وقت اداری  9۸/0۳/۳0 ) ساعت 14 ( می باشد .

۷- تحویـل اسـناد بـه دبیرخانـه حراسـت شـهرداری صورت می گیـرد و تاریـخ بازگشـایی پاکات پیشـنهادات  بعـد از مهلت 
تحویـل اسـناد  در تاریـخ 9۸/0۳/۳0 سـاعت 1۵  در محـل دفتر شـهردار می باشـد.

بدیهی است پاکات پیشنهادات مشتمل بر سه پاکت جداگانه:
الف :تضمین شرکت در مناقصه

ب : رزومه، سوابق، رتبه و مدارک مربوط به شرکت واجدالشرایط
ج :پیشنهاد قیمت از طرف شرکت واجدالشرایط طی برگ پیشنهاد قیمت اسناد مناقصه بایستی صورت گیرد.

۸-  محل دریافت اسناد و ارایه پیشنهادات دبیرخانه شهرداری می باشد .
9- تضمیـن شـرکت در مناقصـه بـه مبلـغ ۵٪ قیمـت پایـه به صـورت ضمانت نامه بانکـی  و یا واریز  وجه به شـماره حسـاب 
بانـک ملـی ۳10000۳60۵00۸ بـه نام شـهرداری  عنبرآبـاد معـادل 41۸/2۳2/220 ریال می باشـد. قیمت پابه بـرآورد ضمن 

اسـناد مناقصـه به مناقصـه گر تحویل مـی گردد.
10- چنانچـه برنـدگان اول ، دوم و سـوم مناقصـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند سـپرده آنها بـه ترتیب به نفع شـهرداری 

ضبـط خواهد شـد.
11-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 0۳44۳29211۳ آماده پاسخگوئی می باشد.
12-مدت اعتبار پیشنهاد ها یک ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.

1۳-شـرکت در مناقصـه و دادن پیشـنهاد بـه منزلـه قبول شـروط و تکالیف شـهرداری موضوع مـاده 10 آییـن نامه معامالت 
شـهرداری می باشد.

14 – در صورتیکـه  نفـر اول برنـده مناقصـه ، ظـرف مـدت یک هفته  نسـبت به عقـد قرارداد  اقـدام ننماید با نفر دوم و سـوم 
قـرارداد منعقـد مـی شـود .و ضمانت نامـه آنها به نفع شـهرداری ضبط مـی گردد .

1۵ – به پیشنهادات مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مراد دینا – شهردار عنبرآباد

پایان پرونده کشتار حیوانات ارزوئیه 
با 168میلیون

محیط زیست : جریمه پرداختی محکومین، مربوط به قبل از افزایش جرایم کشتار بوده است 

پرونــده کشــتار حیــات وحــش ارزوییــه در حالــی مختومه 
ــه  ــان جریم ــون توم ــه 168میلی ــکارچیان ب ــه ش ــد ک ش
محکــوم شــدند،»کرمان نــو« در ایــن گــزارش بــه بررســی 

چرایــی جریمــه ســبک ایــن پرونــده پرداختــه اســت. 
ــاز  ــال 94 ب ــه از س ــه ک ــات ارزوئی ــتار حیوان ــده کش پرون
شــده بــود بــا جریمــه 168،723،000 تومــان مختومه شــد.

بــه گــزارش مهــر، اوایــل اردیبهشــت ماه بــود کــه رئیــس 
دادگاه ارزوئیــه ، جزئیــات بزرگتریــن پرونــده کشــتار 
ــار رســانه ها گذاشــت و اعــالم  حیــات وحــش را در اختی
ــی  ــت کتب ــالم رضای ــس از اع ــده پ ــن پرون ــه ای ــرد ک ک
مدیــرکل ســابق و مدیــرکل فعلــی اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان کرمــان مبنــی بــر پرداخــت 
تمامــی خســارت ها از ســوی محکوم علیه هــا بــه محیــط 
ــه ایــن کــه  ــا توجــه ب زیســت، مختومــه شــده اســت. ب
ــی  ــده از خــرداد ســال 94 بوده،دهقان ــن پرون شــروع ای
ــه  ــتان ارزوئی ــالب شهرس ــی و انق ــس دادگاه عموم رئی
ــتار  ــاز در کش ــکارچی غیرمج ــت 9 ش ــرده اس ــالم ک اع
بیــش از 170 کل و بــز، قــوچ و میــش، 30 جبیــر، 2 
کفتــار، یــک روبــاه، یــک خرگــوش، 280 کبــک و تیهــو، 
ــرار  ــی ق ــرد قضائ ــت پیگ ــراز تح ــک گ ــکاوک و ی 30 چ

ــد. ــه بودن گرفت
ــکام  ــاره اح ــی درب ــزاری دهقان ــن خبرگ ــزارش ای ــه گ ب
صــادره بــرای متهمــان بزرگتریــن پرونــده کشــتار وحــش 
گفتــه اســت: طبــق مــاده 12 و 13 قانــون شــکار، صیــد، 
ــون مجــازات اســالمی و پــس  همچنیــن مــاده 124 قان
از تأییــد حکــم در دادگاه تجدیدنظــر اســتان کرمــان، 
متهــم ردیــف اول بــه مجــازات حبــس و پرداخــت جــزای 
نقــدی محکــوم، ســایر متهمــان نیــز بــه پرداخــت جــزای 
نقــدی و همچنیــن پرداخــت خســارت بــه محیط زیســت 
ــون  ــق قان ــراد طب ــن اف ــن ای ــده اند؛ همچنی ــوم ش محک
ســازمان محیــط زیســت، بابــت از بیــن بــردن حیوانــات 
ــه پرداخــت خســارت شــده اند. حفاظت شــده محکــوم ب

پــس از انتشــار ایــن اخبــار کرمان نــو بــرآن شــد تــا بــه 
ــردازد. ــان محیط زیســت بپ ــن از زب ــات بیشــتر ای جزئی

پاسخ محیط زیست
ابراهیــم فصیحــی هرنــدی مدیــر روابــط عمومی ســازمان 
محیــط زیســت کرمــان در ایــن رابطــه می گویــد: »در ایــن 
پرونــده، محیــط زیســت نقــش ضابــط داشــته و شــاکی 
ــد. در  ــاب می آی ــه حس ــوم ب ــی العم ــده مدع ــن پرون ای
ــه حیــات وحــش  ــده قیــد شــده کــه 170 گون ایــن پرون
ــه آن  ــه جریم ــد ک ــده ان ــته ش ــکارچی کش ــط 10 ش توس

ــراد تقســیم شده اســت.« ــن اف بیــن ای
ــی  ــده در زمان ــن پرون ــه داد: »ای ــدی ادام فصیحــی هرن
اتفــاق افتــاده کــه جریمــه چهارپایــان حــالل گوشــت یک 
ــه  ــان ســال ب ــر هم ــا از تی ــوده ام ــون و خــرده ای ب میلی
بعــد ایــن جریمه هــا افزایــش داشــته کــه شــامل ایــن 

ــده نشــده اســت.« پرون

نبود حمایت عامل انقراض حیوانات
ــط زیســتی پرســیدیم  ــاالن محی ــه از یکــی ار فع در ادام
ــد کشــته  ــی بای ــه حیوان ــک گون ــوان از ی چــه تعــداد حی

ــراض اســت؟ ــه درحــال انق ــم آن گون ــا بگویی شــوند ت
ــه  ــد نمون ــان چن ــخ داد: »در جه ــانی پاس ــان کاش احس
ــا  ــن ت ــره زمی ــه ک ــوری ک ــه ط ــود دارد، ب ــراض وج انق
ــته و  ــت سر گذاش ــراض را پش ــج دوره انق ــال پن ــه ح ب
دالیــل زیــادی هــم عامــل ایــن اتفــاق بــوده اســت، بــه 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی فعل ــای هیرکان ــال جنگل ه ــوان مث عن
باســتانی شــناخته می شــوند و جنــگل  جنگل هــای 
ــم  ــل آن ه ــد، دلی ــاب می آین ــه حس ــی ب ــل تاریخ ماقب
از بیــن نرفتــن گیاهــان در عصــر یخبنــدان بــوده اســت.«

کاشــانی ادامــه مــی دهــد: »در حــال حاضــر کــره زمیــن 
ــه  ــذارد ک ــر می گ ــت س ــراض را پش ــمین دوره انق شش
انقــراض انســانی یــا آلودگــی زیســت محیطــی نــام دارد 
و انســان ها آن را بــه وجــود آورده انــد. ایــن انقــراض 

شــامل گــرم شــدن کره زمیــن، آب شــدن یخ هــا در 
قطــب شــمال و جنــوب، آلودگــی هــوا و وجــود ریزگردهــا 
ــف در  ــای مختل ــن گونه ه ــن رفت ــث از بی ــه باع اســت ک
کل جهــان می شــود. جــدا از انقــراض جهانــی، یــک 

انقــراض منطقــه ای هــم وجــود دارد کــه در خصــوص گونه 
و زیرگونه هــای مختلــف متفــاوت اســت، بــه طــور مثــال 
ــد  ــا در هن ــدارد ام ــود ن ــر وج ــران دیگ ــیر ایرانی در ای ش
تعــدادی از آن یافــت مــی شــود. طبــق اطالعــات دفتــر 
ــه  ــان طبق ــای جه ــه گونه ه ــل هم ــازمان مل ــت س حفاظ
بنــدی شــده اند، به طــوری کــه مــوارد در حــال انقــراض، 
در آســتانه انقــراض، در خطــر انقــراض، منقــرض شــده، 

ــده اند.« ــدی ش ــته بن ــت دس ــن لیس در ای
بــه گفتــه ایــن فعــال زیســت محیطــی: »اکثــر گونه هــای 
قــوچ، میــش، کل و بــزی کــه در ایــران وجــود دارنــد 
گونه هــای حمایــت شــده ای هســتند کــه در آســتانه و خطر 
انقــراض نیســتند. زیــرا قــوچ و میــش در تمامــی نواحــی 
حفاظــت شــده ایــران زندگــی می کننــد امــا بــا ایــن حــال 
ــوان  ــن دو حی ــت. ای ــش اس ــه کاه ــا رو ب ــت آن ه جمعی
گونه هــای مختلفــی دارنــد کــه در اســتان کرمــان تــا حــول 

ــده می شــوند.« ــز دی و حــوش بزمــان و ایرانشــهر نی

حیوانات تحت حمایت پارک ملی 
خبر)زیست گاه حیوانات(

ــه  ــز در منطق ــش،کل و ب ــوچ، می ــد: »ق کاشــانی می گوی
حفاظــت شــده و یــا شــکار ممنــوع نگــه داری می شــوند 
کــه بــه دلیــل خشکســالی های اخیــر و همچنیــن عــدم 
ــا دامــداران  ــه اصــول از طــرف شــکارچی ها ی پایبنــدی ب
ــث  ــه باع ــده ک ــاد ش ــی ایج ــای مختلف ــر کاربری ه تغیی
ــد.  ــش باش ــه کاه ــات رو ب ــن حیوان ــتگاه ای ــده زیس ش
گونــه هایــی ماننــد ماننــد جبیــر، هوبــره و رودک عســل 
خــور جــزو حمایــت شــده هــا هســتند، تیهــو و کبــک هم 
در صــورت شــکار جریمــه دارنــد. ورود اســلحه، دوربیــن 
شــکاری، تیرانــدازی و ورود بــدون مجــوز ســازمان محیط 
ــت. در  ــوع اس ــم ممن ــر ه ــی خب ــارک مل ــه پ ــت ب زیس
واقــع کار حفاظــت بــدون همــکاری جوامــع محلــی غیــر 

ممکــن خواهــد بــود.«

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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ــه  ــود ک ــت ماه ب ــل اردیبهش ــر، اوای ــزارش مه ه گ
بزرگتریــن  جزئیــات   ، دادگاه ارزوئیــه  رئیــس 
پرونــده کشــتار حیــات وحــش را در اختیــار رســانه ها 
ــس از  ــده پ ــن پرون ــه ای ــرد ک ــالم ک ــت و اع گذاش
ــرکل  ــرکل ســابق و مدی ــی مدی اعــالم رضایــت کتب
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ فعل
ــارت ها  ــی خس ــت تمام ــر پرداخ ــی ب ــان مبن کرم
بــه محیــط زیســت،  از ســوی محکوم علیه هــا 
مختومــه شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن که شــروع 
ــی  ــال 94 بوده،دهقان ــرداد س ــده از خ ــن پرون ای
شهرســتان  انقــالب  و  عمومــی  دادگاه  رئیــس 
ارزوئیــه اعــالم کــرده اســت 9 شــکارچی غیرمجــاز 
ــش،  ــوچ و می ــز، ق ــش از 1۷0 کل و ب ــتار بی در کش
ــوش،  ــک خرگ ــاه، ی ــک روب ــار، ی ــر، 2 کفت ۳0 جبی
2۸0 کبــک و تیهــو، ۳0 چــکاوک و یــک گــراز تحــت 

ــد. ــه بودن ــرار گرفت ــی ق ــرد قضائ پیگ


