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مقاومتی از سوی وزیر محترم کشور را محضر جنابعالی و جامعه 

کشاورزی جنوب کرمان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
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اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت – حد فاصل سیلو و پلیس 
راه، بلوار ورودي شهرك صنعتي شماره 2 

دریافت اسناد
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مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  
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محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  
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محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصه

  روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان 

استخدام با قرارداد بلند مدت جهت امور صندوق دار، سالن دار، سر مهماندار،کمک آشپز و... با حقوق مكفي
vip در رستوران 

خانم و آقا
 حتي المقدور  با مدرک هتلداري، میهمانداري، روابط عمومي  و حسابداري
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پورابراهیمی، ظریف را به مجلس می کشاند

دستگيری سلطان شيشه
در جيرفت

هفتـه  در  ظریـف  محمدجـواد 
سـؤاالت  بـه  پاسـخ  بـرای  جـاری 
حسـین  و  پورابراهیمـی  محمدرضـا 
کریمـی قدوسـی به مجلس شـورای 

مـی رود. اسـامی 
هفتـه  اسـامی  شـورای  مجلـس 
یکشـنبه،  روز  سـه  در  و  آینـده 
تشـکیل  چهارشـنبه  و  سه شـنبه 
اسـاس  بـر  می دهـد.  جلسـه 
دسـتور کار اعامـی بررسـی سـؤال 
نماینـده  پورابراهیمـی  محمدرضـا 
قدوسـی  کریمـی  جـواد  و  کرمـان 
)از نماینده هـای دلواپـس مجلـس(، 
نماینـده مشـهد از وزیر امـور خارجه 
در دسـتور کار نماینـدگان قرار دارد.  
اواخـر مـرداد سـال جـاری بـود کـه 
از  پورابراهیمـی  محمدرضـا  سـؤال 
وصـول  اعـام  ظریـف  محمدجـواد 

شـد. وی معتقد اسـت وزارت خارجه 
در بحث دیپلماسـی اقتصـادی فعال 
نیسـت و در همین خصـوص از وزیر 
خارجـه سـؤال دارد. ایـن نماینده در 
حالـی ظریـف را در هفتـه جـاری به 
مجلـس می کشـاند کـه پیش ازایـن 
هـم او سـؤاالتی را از دیگر وزرا کرده 
بـود. هنگامی که سـؤال پورابراهیمی 
هیـأت  در  ظریـف  محمدجـواد  از 
رییسـه مجلـس اعـام وصـول شـد، 
سـؤاالت او از سـه وزیـر دیگـر هـم 
رحمانـی  بـود.  وصول شـده  اعـام 
آخونـدی  کشـور،  وزیـر  فضلـی 
حجتـی  و  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
وزیـر کشـاورزی وزرایـی بودنـد کـه 
پورابراهیمـی خواسـتار آمـدن آن ها 

بـه مجلـس شـده بـود. 
صفحه 3
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روند ادامه دار کسب
 رتبه های برتر کشوری 
سازمان صنعت، معدن و 

تجارت جنوب کرمان

رئیس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
جنـوب کرمـان از کسـب رتبـه هـای برتـر 
حوزه تحقق سـرمایه گذاری توسـط سازمان 
صنعـت، معدن و تجـارت جنـوب کرمان در 
کشـور بـرای چندمین بـار متوالی خبـر داد.
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان،  
در سـال 95 نیـز بـه ماننـد سـال قبـل این 
سـازمان موفـق بـه اخذ رتبـه هـای برتر در 

حـوزه تحقـق سـرمایه گـذاری شـد.
رئیس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
جنـوب اسـتان کرمـان در ایـن بـاره گفـت: 
»بـر اسـاس آمار اعام شـده از سـوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در مقایسـه عملکرد 
4 ماهـه ابتـدای سـال 95 نسـبت بـه سـال 
94، ایـن سـازمان توانسـته اسـت رتبـه دوم 
رشـد اشـتغال بـا 410 درصد و رتبـه چهارم 
از لحـاظ رشـد تعـداد بـا 100 درصـد، در 
حـوزه پروانـه بهـره بـرداری صـادر شـده  را 

میـان سـازمان هـای کشـور کسـب کند.«
وی افـزود: »حـوزه های صنعت و معدن از 
مهمترین ارکان در راسـتای توسعه اقتصادی 
جوامـع و اشـتغال هـدف اصلـی ایـن حـوزه 
هاسـت کـه در نهایت رشـد اقتصـادی، رفع 
بیـکاری و رفـاه اجتماعی مـردم آن جامعه را 

در پـی خواهد داشـت.«
محمـود اسـکندری نسـب اضافـه کـرد: 
»بحمـدهلل بـا اقداماتـی کـه طـی ایـن سـه 
سـال انجام شـده موانع زیادی که بر سـر راه 
تولید وجود داشـت حذف و اشـتغال افزایش 
یافتـه کـه ایـن آمـار تأئیـد کننـده آن مـی 
باشـد. تاکنـون 19 طـرح صنعتـی و معدنی 
تسـهیاتی به مبلـغ 246.8 میلیـارد ریال را 
از طریـق ثبـت نـام در طـرح کشـوری رونق 

تولیـد دریافـت کـرده اند.«
وی تأکیـد کـرد: »بـا اقداماتی کـه در این 
طرح توسـط سـازمان و با کمـک بانک های 
عامـل انجـام گرفتـه، بـه زودی شـاهد راه 
انـدازی مجـدد کارخانجـات تعطیـل و نیمه 
تعطیـل خواهیم بـود که در اولیـن تأثیر آن، 
اشـتغال ایجـادی در منطقه افزایـش خواهد 

یافت.«
وی همچنیـن کسـب ایـن افتخـارات را 
مرهـون حمایت ویـژه وزیر محتـرم صنعت، 
معـدن و تجـارت، اسـتاندار محتـرم کرمـان 
و تـاش بـی وقفـه پرسـنل ایـن سـازمان 

دانسـت.

جانباز 70 درصد در 
سیرجان به هم رزمان 

شهیدش پیوست
پیکـر جانبـاز بـاالی 70 درصـد در بخش 
زیدآبـاد شهرسـتان سـیرجان تشـییع و در 
کنـار هم رزمـان شـهیدش به خاک سـپرده 
شـد. بـه گـزارش ایرنـا مـردم زیدآبـاد پـس 
از اقامـه نمـاز جمعـه پیکـر جانبـاز شـهید 
حسـن زیدآبادی را تشـییع کردند و در گلزار 

شـهدای شـهر زیدآبـاد بـه خاک سـپردند.
شـهید زیدآبـادی هجدهم فروردین سـال 
1363 در جبهـه مریـوان از ناحیه دو دسـت 
و چشـم راسـت به درجه جانبازی نائل شـد 
و پـس از 32 سـال رنـج و مرارت پنجشـنبه 
امام جمعـه  گفـت.  لبیـک  را  حـق  دعـوت 
زیدآبـاد در آیین وداع با این جانباز شـهید از 
جانبـازان به عنـوان الگوهای ایثـار و مقاومت 
یادکـرد و گفت: »امروز همـه افتخارات ملت 
ایـران و قدرتـی کـه در مقابلـه بـا اسـتکبار 
جهانـی دارنـد از شـهدا و جانبـازان اسـت و 
کسـانی کـه علیه مـا توطئه می کننـد از این 
قدرت غافل هسـتند و حتی تـوان درک این 

موضـوع را ندارند. « 
افـزود:  عاقلـی  عبـاس  حجت االسـام 
»الگـوی مـردم و جوانان ما امام حسـین )ع( 
اسـت کـه پس از 14 قـرن نیروی خـود را از 
انقـاب سـرخ کربا و سیدالشـهدا می گیرند 
و بـا اقتـدا بـه شـهدای کربـا می جنگنـد و 

پیـروز می شـوند.«

كرمان ویچ

قائـم مقـام وزیر 
معـاون  و  کشـور 
وزارت  سیاسـی 
کشـور در خصوص 
سـفر احمـدی نژاد 
بـه جنـوب اسـتان 
»احمـدی  گفـت: 
نـژاد هـم مثـل آحـاد ملـت اسـت، 
قانونگذار برای همه شـرایط یکسـانی 
در  اگـر  و  اسـت  کـرده  فراهـم  را 
سـفرهای احمـدی نـژاد هـم مجـوز 
گرفتـه شـده باشـد، مسـایل امنیتی 
را بایـد تامیـن مـی کردیـم، امـا اگر 
فعالیـت و تبلیغـات انتخاباتـی کرده 

باشـند خـاف کردنـد.«
محمـد حسـین مقیمـی، معـاون 
سیاسـی وزارت کشـور پنـج شـنبه 
گذشته در نشسـت خبری در کرمان 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال »پیـام ما« 
کـه »بـا تاکیـد رهبـری االن آقـای 
احمـدی نـژاد از حضـور در انتخابات 
ریاسـت جمهـوری منـع شـدند، امـا 
دیده می شـد که ایشـان بـدون جواز 
به خیلی شـهرها از جمله شهرستان 
جیرفـت سـفر کـرد و اسـتانداری به 
موضعـی  دولـت،  نماینـده  عنـوان 
نگرفت و چرا وزارت کشـور در مقابل 
سـفرهای احمـدی نژاد منفعـل بود.  
مراسـم  راحتـی  بـه  کـه  حالـی  در 
سـخنرانی حامیـان دولـت در خیلی 
از شـهرها بـا داشـتن مجـوز لغو می 
شـد، امـا احمـدی نـژاد بـدون مجوز 
بـه تعدادی شـهر سـفر کـرد« گفت: 
»همـه مـردم در کشـور مـی تواننـد 
فعالیـت هـای اجتماعـی، سیاسـی و 
مذهبـی خـود را در چهارچوب قانون 
انجـام دهنـد. احمدی نـژاد هم مثل 
آحـاد ملـت اسـت، مـا 80 میلیـون 
قانونگـذار  و  داریـم  جمعیـت  نفـر 
برای همه شـرایط یکسـانی را فراهم 

کـرده اسـت تـا زمانـی کـه فعـاالن 
سیاسـی در چهارچوب قانون فعالیت 
سیاسـی انجـام دهنـد مـا از فعالیت 
آنهـا حمایت مـی کنیم و اگـر مجوز 
بگیرنـد امنیـت شـان را برقـرار مـی 
کنیـم، اگر در سـفرهای احمدی نژاد 
هم مجوز گرفته شـده باشـد، مسایل 
امنیتـی را بایـد تامیـن مـی کردیم، 
امـا اگر فعالیت و تبلیغـات انتخاباتی 

کـرده باشـند خـاف کردند.« 
وی تاکیـد کـرد:» همه باید مطیع 
انتخاباتـی  تبلیغـات  باشـم.  قانـون 
از  خـارج  کـس  هـر  و  دارد  زمـان 
کـرده  انتخاباتـی  تبلیغـات  موعـد 
باشـد مشـکل قانونـی دارد و تفاوتی 
نـدارد کـه مسـئولیت فـرد متخلـف 
در گذشـته چـه بـوده و یا امـروز چه 
سـمتی دارد.« قائم مقام وزیر کشـور 
انتخاباتـی  کرد:»تبلیغـات  تصریـح 
بایـد در موعـد خـود انجـام شـود اما 
فعالیـت سیاسـی محدودیـت زمانی 
نـدارد و اگـر در چهارچـوب قانـون 
فعالیـت انجـام شـود مـا بـه عنـوان 
وزارت کشـور از فعالیت های قانونی، 
سیاسـی حمایـت و پشـتیبانی مـی 
کنیـم و امنیت جلسـه را برقـرار می 

» . کنیم
آغاز کار ستاد انتخابات وزارت 

کشور از آذرماه
از  دیگـری  بخـش  در  مقیمـی 
صحبـت هایش با اشـاره بـه آغاز کار 
ستاد انتخابات وزارت کشور از آذرماه 
آمـوزش  حاضـر  حـال  »در  گفـت: 
فرمانداران و بخشـداران شـروع شده 
اسـت. جـو سیاسـی کشـور بسـیار 
خـوب اسـت و همـه احزاب رسـمی 
در حـال آمـاده سـازی خـود بـرای 
انتخابـات سـال آینده هسـتند.« وی 
تصریـح کـرد: »احزاب فعـا فعالیت 
تاکنـون وزارت  انتخاباتـی ندارنـد و 

انجـام  بـر  مبنـی  گزارشـی  کشـور 
تبلیغـات انتخاباتـی دریافـت نکـرده 

اسـت.«
قائـم مقـام وزیـر کشـور گفـت: 
عـزل  بـا  رابطـه  در  »اسـتانداران 
اسـتان ها  در  مدیـران  نصـب  و 
و  دارنـد  عهـده  بـر  را  اختیـارات 
بـا  هـا  سـازمان  در  کل  مدیـران 
شـان  ذیربـط  وزارت  هماهنگـی 
جابه جایی هـا را انجـام می دهنـد.« 
کشـوربا  وزارت  سیاسـی  معـاون 
تاکیـد براینکه دولـت یازدهم دنبال 
تغییـر تمـام مدیران نیسـت، افزود: 
»مدیرانـی کـه جابه جـا می شـوند، 
بعضی هـا  دارد،  مختلفـی  دالیـل 
از  بعضـی  می شـوند،  بازنشسـته 
مأمـور  دیگـر  ادارات  و  سـازمان ها 
تمدیـد  بـا  سـازمان ها  و  هسـتند 
مأموریـت آن ها موافقـت نمی کنند، 
خواسـتار  نیـز  مدیـران  از  بعضـی 
جابه جایـی هسـتند و تعـدادی هم 
مسـئوالن  نظـر  مـورد  کارآمـدی 
را ندارنـد و جـای خـود را بایـد بـه 
افـراد کارآمـد بدهنـد.« قائـم مقام 
وزیـر کشـور گفـت:» مـا از ابتـدای 
دولـت تدبیـرو امید سیاسـتی را که 
ایـم  داشـته  مدیـران  در خصـوص 
ایـن بـوده اسـت کـه مدیرانـی کـه 
برنامه هـای دولـت را قبـول دارنـد 
کـه ایـن برنامه هـا شـامل قانـون و 
مقـررات می شـود و کارآمـدی الزم 
را داشـته باشـند، حفـظ  شـوند، اما 
فشـارهایی هـم از ایـن طـرف و آن 
طـرف اسـت کـه ایـن را بگذارید یا 
نگذاریـد و اسـتانداران و مسـئوالن 
محلـی تاش شـان ایـن اسـت کـه 
از نیروهـای کارآمـد، همـراه دولت، 
بـه  عاقه منـد  و  پاکدسـت،فعال 
توسـعه کشـور و مشـتاق خدمـت 

کننـد.«  اسـتفاده 

تفویض 100 اختیار به مدیران 
استانی

مقیمی با اشـاره بـه بحث تفویض 
اختیـارات گفت: »این بحث همیشـه 
مطـرح بـوده اسـت و در بعضـی از 
دولت هـا ایـن امـر صـورت می گرفته 
و در بعضـی دیگـر دولت هـا کمتـر 
یـک  سـاخت  بـرای  اسـت.  بـوده 
ورزشـگاه و یـا جـاده روسـتایی هـم 
دولـت بایـد تصمیـم بگیـرد و گاهی 
بعضـی از امـور بـه اسـتان ها واگـذار 
می شـود.« وی بـا اشـاره بـه بحـث 
»وزیـر  گفـت:  مقاومتـی  اقتصـاد 
کشور مسـؤولیت سه اسـتان پایلوت 
اقتصـاد مقاومتـی را بـر عهـده دارد، 
تاکنون سـه سـفر بـه اسـتان کرمان 
داشـته و بـه نتایـج خوبـی رسـیده  و 
مشـکات کار را متوجه شـده  اسـت. 
پایلـوت  اسـتان های  اسـتانداران 
اقتصـاد مقاومتـی مـواردی را مطـرح 
کردنـد تـا تصمیم گیـری در سـطح 
ملی به سـطح اسـتان تفویض شود.« 
قائم مقـام وزیر کشـور افـزود: »150 
پیشـنهاد را تقدیـم دولـت کردیـم و 
هیأت دولـت با تفویـض 100 اختیار 
مدیـران  بـه  وزارتخانه هـا  سـوی  از 
اسـتانی موافقـت کردنـد و از حـدود 
بـه  تصمیم گیـری  پیـش  هفتـه  دو 
اسـتان ها واگذار شـده اسـت.« معاون 
سیاسی وزارت کشـور گفت: »کرمان 
در تدویـن منشـور همدلـی انتخابات 
پیشـقدم بوده اسـت و بعـد از کرمان 
بسـیاری از اسـتان ها بـا شـیوه های 

خودشـان از این منشـور الگوبـرداری 
کردنـد و وزارت کشـور هـم منشـور 
انتخاباتـی را تدویـن کـرد.  همدلـی 
سـرعت انتقـال اطاعـات در کشـور 
بـاال اسـت و همه در کشـور بـه دنبال 
جنـب و جوش هسـتند.« قائـم مقام 
وزیـر کشـور افـزود:» مثلـث توسـعه 
کاری  کرمـان  اسـتان  در  اقتصـادی 
نـو و جدیـد و الگـوی اسـتان کرمان، 
الگـوی موفقـی بـود بـه گونـه ای که 
هر کسـی که این الگـو را دیده، تایید 
کـرده اسـت.« مقیمـی بـا اشـاره بـه 
اینکه قوانینـی که در مجلس تصویب 
شـد به بهتـر برگـزار شـدن انتخابات 
کمـک می کند، گفـت: »ما بـه عنوان 
وزارت کشـور مجری هستیم و قوانین 

مجلـس مـاک کار مـا هسـتند.«
فعالیت سیاسی در کشور 
محدودیت زمانی ندارد

معاون سیاسـی وزیر کشـور درباره 
برگـزاری جلسـات سیاسـی عنـوان 
کـرد: »فعالیـت سیاسـی در کشـور 
محدودیـت زمانـی نـدارد و می تـوان 
سیاسـی  فعالیـت  قانـون  قالـب  در 
انجـام داد اما تبلیغـات انتخاباتی باید 
در زمـان تعیین شـده صـورت گیـرد. 
بـه  مثـل مسـاجد  اماکـن عمومـی 
منظـور برگزاری نشسـت هـا متعلق 
بـه همـه احـزاب و گـروه ها هسـتند 
و امکانات برای احزاب یکسـان اسـت. 
« وی  تصریـح کرد:»برخـی نشسـت 
هـای سیاسـی نیاز بـه مجـوز قانونی 
دارنـد که ایـن مجوز حتمـا باید قبل 

از برگـزاری دریافت شـود و به احزاب 
غیـر رسـمی در خصـوص دریافـت 
از  مجـوز تذکـر دادیـم کـه برخـی 
آنهـا پیگیـر دریافت مجوز هسـتند.« 
مقیمـی درباره موضوع اطاع رسـانی 
از فعالیـت هـای دولـت گفـت: »در 
هفتـه دولـت بـه همـت رسـانه های 
کشـور، بخشـی از اقدامـات دولـت با 
مـردم در میـان گذاشـته شـد، امروز 
شـاخص ها در تمامی حوزه ها نشـان 
مـی دهـد کـه دولـت بـه چـه میزان 
بـه دغدغـه هـای مـردم اهمیـت می 
دهـد و دلیـل آنکـه مخالفـان دولـت 
نمـی توانند برنامـه های دولـت را بد 
جلـوه دهنـد همین اسـت کـه مردم 
در جریـان امـور قـرار گرفتـه انـد. « 
قائـم مقام وزیر کشـور گفـت: »امروز 
در دولـت یازدهـم در تولیـد گنـدم 
خودکفـا شـدیم و کارخانـه های غیر 
فعـال نیز در حال راه اندازی هسـتند 
و یکـی از اولویـت هـای کنونی دولت 
و وزارت کشـور، ایجاد رونق اقتصادی 
اسـت. مـا در ایـن مسـیر، سیاسـت 
هـای دولـت تدبیـر و امیـد را دنبـال 
و از تجربـه هـای مثبت نیز اسـتفاده 
مـی کنیـم.« وی با بیـان اینکه منابع 
کشـور محدود اسـت و همه به دنبال 
توسعه هسـتند، افزود: »پیگیری ها و 
کارهـای اجرایی توسـط اسـتانداران، 
نماینـدگان و بزرگان اسـتان ها انجام 
می شـود و کارهای بزرگی در اسـتان 
کرمان طی سـال های پـس از انقاب 

اسـامی انجام شـده اسـت.«

قائم مقام وزیر کشور در جمع خبرنگاران کرمانی:

تبلیغات انتخاباتی
باید در موعد خود انجام شود

پیـام مـا- دو روز پایانـی هفتـه گذشـته 
بـرای پلیـس کرمـان پرخبـر بـود. پـر خبـر 
ازاین جهـت کـه در جنـوب کرمـان فـردی 
ملقـب به »سـلطان شیشـه« دسـتگیر شـد، 
یک دسـتگاه ایسـوزو با 63 کیلوگـرم تریاک 
متوقف شـد و محموله قاچاق چهارمیلیاردی 

شـد.  ضبط 
سلطان شیشه آدم ربا

فرمانـده انتظامـی جیرفـت در خصـوص 

خبر دسـتگیري یکـي از توزیع کنندگان مواد 
مخـدر و اراذل واوباش این شهرسـتان معروف 
بـه »سـلطان شیشـه« گفـت: »مأمـوران در 
پـي اقدامـات اطاعاتـي از فعالیت فـردي در 
امـر تهیـه و توزیع مـواد مخدر آگاه شـدند و 
بررسـي موضـوع را به صورت ویژه در دسـتور 
کار قـرار دادنـد.« سـرهنگ ماشـااهلل مایـی 
افزود: »مأمـوران در تحقیقات خود دریافتند، 
ایـن فـرد داراي 16 فقـره سـابقه محکومیت 

کیفري اسـت که در هر مرحله بعـد از آزادي 
از زنـدان مجـدداً بـه تکـرار اعمـال مجرمانـه 
ازایـن رو  اسـت.  ناامنـي دسـت زده  ایجـاد  و 
کارآگاهـان پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر 
بـا انجـام اقدامـات اطاعاتـي و نامحسـوس 
و  شناسـایي  را  متهـم  مخفیـگاه  سـرانجام 
در یـک عملیـات غافلگیرانـه او را دسـتگیر 
کردنـد.« بـه گفتـه وی مأمـوران انتظامـي 
در بازرسـي از مخفیـگاه متهـم مقـدار 110 
گرم شیشـه را کشـف کردند و متهـم پس از 
تشـکیل پرونـده مقدماتي براي سـیر مراحل 
قانونـي بـه مراجـع قضایي ارجـاع داده شـد. 
همچنین در بررسـي سـوابق متهم مشـخص 
ضرب وجـرح  ایـراد  فقـره  هشـت  وي  شـد 
دو  سـرد،  سـاح  بـا  قدرت نمایـی  عمـدي، 
فقـره آدم ربایي، اعمال غیراخاقـي، درگیري 
بـا مأمـوران، سـرقت، تخریـب امـوال، تباني، 
توزیـع مـواد مخدر صنعتـي، ایجـاد درگیري 
بـا سـاح سـرد، ایجاد رعـب و وحشـت بین 
مـردم و دیگـر اعمـال مجرمانـه را در کارنامه 

سـیاه خـود دارد. 

جاسازی تریاک در باک
فرمانـده انتظامی شهرسـتان بافـت هم در 
خصوص کشـف 63 کیلوگرم تریـاک در یک 
دسـتگاه ایسـوزو در این شهرسـتان به پایگاه 
خبـری پلیس گفت: »مأمـوران پلیس مبارزه 
بـا مـواد مخـدر در پـي اجـراي طرح ایسـت 
و بازرسـي در محـور رابـر- بافـت بـه یـک 
دسـتگاه کامیونـت ایسـوزو مشـکوک و آن را 
توقیـف می کننـد .پـس از هماهنگـي با مقام 
محتـرم قضایي خـودرو به همراه سرنشـینان 
کامیونـت جهـت بررسـي بیشـتر بـه مقـر 
پلیس مبـارزه با مـواد مخدر داللت شـدند.« 
به گفته سـرهنگ پور احمدي در بازرسـي 
از کامیونـت مشـخص شـد کـه در بـاک آن 
درب جـا سـاز از بـاال بـه طـرز ماهرانـه ای 
آوردن  بیـرون  از  پـس  بـود کـه  تهیه شـده 
آن مقـدار 63 کیلوگـرم تریـاک کشـف شـد. 
همچنیـن  طـي بررسـی های بـه  عمل آمـده 
ایـن محموله از شـرق کشـور بارگیري و پس 
از عبور از شـهرهاي جنوبي و این شهرسـتان 

قصـد عبور بـه اسـتان های مرکزي را داشـته 
محمولـه  ایـن  کشـف  ماجـرای  در  اسـت. 
تریـاک، عـاوه بـر توقیف دسـتگاه ایسـوزو، 

سـه نفـر متهم دسـتگیر شـدند. 
قاچاق نوشابه انرژی زا تا سیگار

امـا خبـر مهـم دیگـر پلیـس کرمـان بـه 
کشف و ضبط محموله چهارمیلیاردی قاچاق 
برمی گـردد. در این محمولـه اقامی همچون 
18 هـزار و 840 نـخ انـواع سـیگار، پنج هزار 
و 87 قلم وسـایل آرایشـي و بهداشـتي، سـه 
هـزار و 750 کیلـو لیمـو خشـک، دو هـزار و 
580 لیتـر فرآورده هـای نفتـي و انواع البسـه 
و انـواع کمپوت و نوشـابه های انـرژی زا وجود 

داشـته است. 
فرمانـده  حسـن پور،  یـداهلل  گفتـه  بـه 
انتظامـی اسـتان کرمـان، ارزش ریالـی ایـن 
محموله چهار میلیـارد و 133 میلیون بوده و 
برای حمل آن از 16 دسـتگاه خودرو استفاده 
می شـده اسـت. ایـن خودروها به همـراه 35 
متهـم دسـتگیر و براي سـیر مراحـل قانوني 

بـه مراجـع ذی صاح تحویـل داده شـدند.

دستگیری سلطان شیشه در جیرفت
 خبر

تغییـر هفـت  از  اسـتاندار کرمـان پـس 
فرمانـدار در چهـار مـاه اخیـر، دربـاره ایـن 

داد. توضیـح  پی درپـی  تغییـرات 
پنج شـنبه  ظهـر  حسـینی  رزم  علیرضـا 

در سـمینار توجیهـی - آموزشـی انتخابـات 
بـا  اسـتان  بخشـداران  و  فرمانـداران  ویـژه 
قائم مقـام  مقیمـی،  محمدحسـین  حضـور 
وزیـر کشـور در سـالن پیامبـر اعظـم)ص( 

اسـتانداری کرمـان دراین باره گفـت: »امروز 
دنبـال نمودن مشـی اعتـدال کاری دشـوار 
کرمـان،  اسـتان  در  شـده  سـعی  اسـت، 
فرماندارانـی به کارگیـری شـوند کـه  اکثـراً 

از بدنـه وزارت کشـور باشـند.« 
آن طـور کـه روابـط عمومـی اسـتانداری 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی  نوشـته،  کرمـان 
رئیس جمهـور از همـان ابتـدای شـروع بـه 
تأکیـد  اعتدالـی  بـر خط مشـی  کار دولـت 
داشـتند، یـادآور شـد: »وحـدت، هم افزایـی 
و هماهنگی بسـیار خوبی در اسـتان کرمان 
ریاسـت جمهـوری  و  اسـت  افتـاده  اتفـاق 
در کرمـان نیـز بـا صراحـت مسـیر اعتدالی 

اسـتان را تأییـد کردنـد.«

رزم حسـینی، آیـت اهلل جعفـری نماینده 
امام جمعـه کرمـان  ولی فقیـه در اسـتان و 
را محـور وحـدت اسـتان دانسـت و افـزود: 
»رئیس جمهـور در سـفر بـه اسـتان کرمان 
بـه ایـن امر یـادآور شـدند که خطی مشـی 
دارد،  تأکیـد  آن  بـر  دولـت  کـه  اعتدالـی 
کـه  اسـت  اعتدالـی  همـان خطـی مشـی 
امام جمعـه کرمـان و اسـتاندار کرمان دنبال 

می کننـد.«
وی بـا اشـاره بـه اینکه انتخابات گذشـته 
بـدون دخالـت دولت و همراه با شورونشـاط 
اجتماعـی و کمتریـن تنـش برگـزار شـد، 
خاطرنشـان کرد: »امسـال تنهـا دوره ای بود 
اسـتان تنـش و درگیـری  کـه در جنـوب 

شـکل نگرفـت و نامزدهـای انتخاباتـی پس 
از انتخابـات بـه یکدیگـر تبریـک گفتنـد و 
ایـن نشـات گرفتـه از نـگاه اعتدالـی وزارت 

بود.« کشـور 
اسـتاندار کرمـان بـا تأکیـد بـر اینکـه در 
انتخابـات مجلس شـورای اسـامی حداکثر 
افـرادی کـه نام نویسـی کرده بودند، توسـط 
و  بودنـد  تأییدشـده  اجرایـی  هیـأت هـای 
در ادامـه نیـز شـورای نگهبـان طبـق قانون 
خـاص خود، مراحل انتخابـات را دنبال کرد، 
گفـت: امـروز نماینـدگان اسـتان کرمان در 
مجلس شـورای اسـامی، نمایندگان خوبی 
توسـعه ای  سیاسـت های  از  کـه  هسـتند 

اسـتان حمایـت می کننـد.

توضیح استاندار کرمان درباره تغییرات اخیر فرمانداری ها:

کسانی فرماندار می شوند که از بدنه وزارت کشور باشند
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یک کرمانی
عضو شورای مرکزی 

جبهه پایداری شد
اعضـای جدید شـورای مرکـزی جبهـه پایداری 
)نزدیـکان بـه دولـت احمدی نـژاد( انتخاب شـدند 
و مجیـد دوسـتعلی، سیاسـتمدار کرمانـی کـه در 
انتخابـات 84 از حامیـان محمـود احمدی نـژاد بود 

بـه عضویت ایـن جبهـه درآمد.
مرکـزی  شـورای  عضـو  دوسـتعلی  حالـی  در 
ایـن جبهه شـد کـه سـایت محلـی »گفتارنـو« از 
سـایت های نزدیـک بـه اصاح طلبـان در کرمـان 
گـزارش داده »مجیـد دوسـتعلی کـه در کرمـان 
بیـش از آنکـه بـه فعالیت سیاسـی مشـهور باشـد 
بـه فعالیـت و مداحـی در هیـأت شـهدای بیت اهلل 
الحـرام معـروف و مشـهور اسـت بر اسـاس خبری 
که روز پنجشـنبه خبرگزاری تسـنیم منتشر کرده 
به عنـوان عضـو شـورای مرکـزی جبهـه پایـداری 
برگزیـده شـد.« ایـن سـایت  پیوسـتن دوسـتعلی 
در شـورای مرکـزی جبهـه پایـداری را ازآن رو حائز 
اهمیت دانسـته که او سـال گذشته در گفت وگویی 
عضویـت خـود در جبهـه پایـداری را تکذیب کرده 
بـود. ایـن سـایت نوشـته: »او گفتـه بـود: کاری به 
جبهـه پایـداری نـدارم. بروید یک مـورد پیدا کنید 
کـه یـک نفر بگویـد دوسـتعلی یک بـار دریکـی از 
جلسـات جبهـه پایداری شـرکت کرده. دوسـتعلی 
در حالـی عـدم حضـور خـود در جبهه پایـداری را 
تکذیـب کرده بود کـه در انتخابات مجلس نهم که 
در سـال 90 برگزار شـد همسـر وی عضو فهرست 

انتخاباتـی ایـن تشـکیات در تهـران بود.«
ایلنـا هـم در ایـن خصـوص گـزارش داده کـه 
مرتضـی آقـا تهرانـی، صـادق محصولـی، محمـد 
سـلیمانی، فاطمـه آلیـا، نصـراهلل پژمان فـر، ناصـر 
امیرحسـین  روانبخـش،  قاسـم  سـقای بی ریا، 
موسـوی،  میرهاشـم  نیلـی،  میثـم  قاضـی زاده، 
علـی خضریـان، علیرضا عسـگریان، غامحسـین 
رضوانـی، علـی نـادری، زهـره الجـوردی، مجیـد 
متقی فـر و مجیـد دوسـتعلی افرادی هسـتند که 
در دور جدیـد فعالیـت جبهـه پایـداری به عنـوان 
اعضـای شـورای مرکـزی آن فعالیـت می کننـد. 
بـه  جدیـد  دور  در  کـه  چهره هایـی  مهم تریـن 
اضافـه  اصولگـرا  حـزب  ایـن  مرکـزی  شـورای 
شـدند، نصـراهلل پژمان فر و امیرحسـین قاضی زاده 
دو نماینـده مشـهد بودند. دوره قبـل هیچکدام از 
نماینـدگان مشـهد عضـو شـورای مرکـزی جبهه 
پایـداری نبودنـد. در مقابـل دو چهـره سیاسـی 
شـیراز از شـورای مرکـزی جبهـه پایـداری کنـار 
رفتنـد. مهم تریـن ایـن چهره هـا کامـران باقـری 
سـال 92  انتخابـات  از  بعـد  کـه  بـود  لنکرانـی 
حضـور جـدی در عرصه سیاسـت ایران نداشـت. 
کنـار رفتـن لنکرانـی شـاید اعتـراض بـه رویـه 
جبهـه پایـداری باشـد که بعـد از نامزدی سـعید 
جلیلی در انتخابات نسـبت بـه حمایت از لنکرانی 
دچـار تردیـد شـدند و از نامزد اولیه خـود تمام قد 
دفـاع نکردنـد. روح اهلل حسـینیان نماینده مجلس 
هشـتم تهـران نیز چهـره دیگر شـیرازی بـود که 
در شـورای مرکـزی جبهـه پایداری قـرار نگرفت. 
اصولگرایـان  مجلـس  اخیـر  انتخابـات  در  البتـه 
اسـتان فـارس شکسـت بزرگـی را تجربـه کردند 
و تعـداد زیـادی از نماینـدگان اسـتان فـارس از 
لیسـت اصاح طلبـان بـه خانـه ملـت راه یافتنـد. 
اصغـر زارعـی نماینـده تهـران که پـس از امضای 
برجـام تصاویـری از گریـه کـردن او منتشرشـده 
بـود نیز ازجملـه افرادی اسـت کـه در دور جدید 
فعالیـت جبهه پایـداری در شـورای مرکـزی این 
از  حـزب حضـور نخواهـد داشـت. زارعـی بعـد 
پایـان مجلس به عنوان جانشـین سـازمان پدافند 
غیرعامـل کشـور منصـوب شـد و از حضـور در 
احـزاب سیاسـی منع شـد. سـید محمـود نبویان 
و زهـره طبیـب زاده دیگـر نماینـده سـابق تهران 
بودنـد کـه در دور جدیـد فعالیت جبهـه پایداری 
در ایـن تشـکیات حضـور نخواهنـد داشـت. بـه 
نظـر می رسـد اعضـای جدیـد شـورای مرکـزی 
جبهـه پایـداری نسـبت بـه دوره قبـل ضعیف تـر 
پایـداری  همراهـی  بـه  مایـل  برخـی  شـده اند. 
نیسـتند و برخـی کـه در مواضـع خـود پایـدار 
ماندنـد دیگـر جایـی در دولت و مجلـس اعتدالی 

پیـدا نکرده انـد.

عطیه بهره بر
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام 
در  گذشـته  پنجشـنبه  کرمـان  جمعـه 
کرمـان  اسـتان  اداری  شـورای  نشسـت 
بـا حضـور قائـم مقـام وزیـر کشـور گفت: 
»بزرگتریـن نعمـت خداونـد از نظـر آیات 
و روایـات نعمـت گرانسـنگ عقـل و خرد 
و  تکلیـف  معیـار  و  مـاک  لـذا  و  اسـت 
ایـن نعمـت  از  عمـل، عقـل اسـت. اگـر 
درسـت اسـتفاده کنیـم دنیـا و آخـرت ما 

تامیـن مـی شـود.«
بـا  جعفـری  یحیـی  سـید  اهلل  آیـت 
گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس اظهـار 
کـرد: »کسـانی کـه دوران جنـگ را درک 
نکردنـد می تواننـد در این هفتـه بفهمند 
چـه جنگـی بـر مـا تحمیـل شـد.« وی 
افـزود: »بـه فضل خـدا و رهبـری داهیانه 

امـام و فـداکاری و ایثـار ملـت و جوانـان 
ایـن مـرز و بـوم و فرماندهـان عالـی مقام 
سـپاه و ارتش توانسـتیم در برابر اسـتکبار 

جهانـی بایسـتیم و پیـروز شـویم.«
بـا  همچنیـن  کرمـان  جمعـه  امـام 
اشـاره بـه فرارسـیدن مـاه محـرم افـزود: 
»مجالـس زیـادی در اسـتان کرمـان بـه 
مناسـبت محرم برگزار می شـود و انشاهلل 
مسـئوالن در مجالـس عـزاداری بویـژه در 

حسـینیه ثـاراهلل شـرکت کننـد.«
اسـتاندار کرمـان نیـز در ایـن نشسـت 
در  نجـات  طـرح  اجـرای  بـه  اشـاره  بـا 
حـوزه اجتماعـی گفت:»ایـن طـرح مانند 
طـرح همیـاران آب و شـهر نمونـه اقتصاد 
مقاومتـی قلعـه گنـج در حـوزه اجتماعی 
در یکـی از محـات کرمـان بـا همـکاری 
حـال  در  اجرایـی  هـای  دسـتگاه  همـه 

اجراسـت و نتایـج آن را به موقـع ارائه می 
» . کنیم

بـه  اشـاره  بـا  حسـینی  رزم  علیرضـا 
اینکـه کرمـان رتبـه اول پیگیـری مربوط 
بـه کمیتـه رفع موانـع تولید را بـا اختاف 
زیـادی بـا دیگـر اسـتان هـا دارد، افـزود:  
»دولـت تدبیـر و امیـد دو کار بـرای رفـع 
مـورد  نخسـتین  کـه  داد  انجـام  رکـود 
تشـکیل کارگروه رفـع موانع تولیـد بود.« 
وی تصریـح کرد: »بـا تفویض اختیارات 
سـرمایه  مشـکات  از  ای  عمـده  بخـش 
گـذاران را در اسـتان رفـع شـد و امـروز 
سـرمایه گـذار در اسـتان کرمـان معطـل 
نمـی مانـد«. رزم حسـینی اظهـار کـرد: 
»بـا تدویـن منشـور همدلـی سیاسـی در 
سـال گذشـته انتخابـات خوب و سـالم در 
اسـتان برگـزار شـد و وجـود امـام جمعـه 

کرمـان محـور وحـدت در اسـتان کرمـان 
اسـت.« قائـم مقام وزیر کشـور نیز در این 
نشسـت بـا اشـاره بـه برگـزاری انتخابـات 
و  شـهر  شـوراهای  و  جمهـوری  ریاسـت 
روسـتا در سـال آینده گفـت: »رأی مردم 
حق النـاس  ایـن  از  و  اسـت  حق النـاس 
صیانـت می کنیـم و قانـون را در انتخابات 
رعایـت می کنیـم و در ایـن انتخابـات بی 

طرفـی را دنبـال مـی کنیـم.«

محمد حسـین مقیمی افـزود: »یکی از 
اقدامـات موثر دولت به سـرانجام رسـاندن 
برجـام بـود. برجـام همـه مشـکات ما را 
امـا توانسـت شـرایطی  رفـع نمـی کنـد 
تصمیـم  تـر  راحـت  کـه  کنـد  فراهـم 
بگیریـم. در دولـت یازدهـم صـادرات را از 
واردات جلـو انداخته ایـم و در تولید گندم 
خودکفـا شـده ایم که نتیجـه اعتماد مردم 

بـه دولت اسـت.«

نتایج طرح نجات در حوزه اجتماعی 
به زودی اعالم می شود

  خبر

رضا عبادی زاده
جـاری  هفتـه  در  ظریـف  محمدجـواد 
محمدرضـا  سـؤاالت  بـه  پاسـخ  بـرای 
پورابراهیمی و حسـین کریمی قدوسـی به 

مـی رود. اسـامی  شـورای  مجلـس 
مجلـس شـورای اسـامی هفتـه آینـده 
و  سه شـنبه  یکشـنبه،  روز  سـه  در  و 
چهارشـنبه تشـکیل جلسـه می دهـد. بـر 
اسـاس دسـتور کار اعامی بررسـی سـؤال 

محمدرضـا پورابراهیمی نماینـده کرمان و 
جـواد کریمـی قدوسـی )از نماینده هـای 
دلواپـس مجلـس(، نماینده مشـهد از وزیر 
امـور خارجـه در دسـتور کار نماینـدگان 
جـاری  سـال  مـرداد  اواخـر  دارد.   قـرار 
بـود کـه سـؤال محمدرضـا پورابراهیمـی 
از محمدجـواد ظریـف اعـام وصول شـد. 
وی معتقـد اسـت وزارت خارجـه در بحث 
دیپلماسـی اقتصـادی فعـال نیسـت و در 

همیـن خصـوص از وزیـر خارجـه سـؤال 
را  حالـی ظریـف  در  نماینـده  ایـن  دارد. 
در هفتـه جـاری بـه مجلـس می کشـاند 
از  را  سـؤاالتی  او  هـم  پیش ازایـن  کـه 
دیگـر وزرا کـرده بـود. هنگامی کـه سـؤال 
در  ظریـف  محمدجـواد  از  پورابراهیمـی 
هیـأت رییسـه مجلـس اعام وصول شـد، 
سـؤاالت او از سـه وزیـر دیگـر هـم اعـام 
وزیـر  فضلـی  رحمانـی  بـود.  وصول شـده 
کشـور، آخونـدی وزیـر راه و شهرسـازی 
و حجتـی وزیـر کشـاورزی وزرایـی بودنـد 
کـه پورابراهیمی خواسـتار آمـدن آن ها به 

مجلـس شـده بـود. 
ایـن در حالـی بـود کـه در آن زمـان، 
پورابراهیمـی بـا سـؤال از چهـار وزیـر، در 
کنـار نـادر قاضی پـور نماینـده اصولگرای 
انتخابـات  ایـام  در  کـه  ارومیـه  مـردم 
مجلس دهم سـخنرانی جنجالـی او درباره 
حضـور زنـان در مجلـس بـرای هفته ها در 
صـدر اخبـار کشـور قـرار داشـت و برخی 

نماینده هـای اصاح طلـب خواسـتار امضـا 
نشـدن اعتبارنامـه او بودنـد و چنـد هفتـه 
روزنامـه  سـیرجانی  خبرنـگار  بـا  پیـش 
ایـران برخـورد سـخت و خشـنی داشـت، 
نقـش اصلـی سـریال سـؤال از وزرا را ایفـا 
تـا  تعدادشـان  کـه  سـؤاالتی  می کردنـد. 
 46 توسـط  سـؤال   71 بـه  شـهریورماه 
نماینـده رسـیده بـود. از ایـن 46 نماینده، 
36 نماینـده از فراکسـیون والیت، هشـت 
نماینـده از فراکسـیون امیـد و 2 نماینـده 
هم از فراکسـیون مسـتقلین بودند و براین 
اسـاس 78 درصـد سـؤال کنندگان از وزرا، 

بودند.  اصولگـرا 
زنده شدن یاد مجلس نهم

سـریال سـؤال از وزرا در مجلـس دهـم 
حالـی  در  اصولگـرا  نماینـدگان  توسـط 
کلیـد خـورده اسـت که سـؤاالت بیشـمار 
نماینـدگان مجلـس نهـم از وزرای دولـت 
تدبیـر و امیـد صـدای دولـت و هوادارانش 
چنـد  انصـاری  مجیـد  بـود.  درآورده  را 

پارلمانـی  معاونـت  از  پس ازاینکـه  روز 
بـه معاونـت حقوقـی ریاسـت جمهـوری 
رفتـه بـود، دربـاره سـؤاالت زیـاد مجلـس 
امیـد  از وزرای دولـت تدبیـر و  نهمی هـا 
گفتـه بـود کـه »حـدود 2 هـزار سـؤال از 
وزرای دولـت تدبیـر و امید در مجلس نهم 
مطرح شـد. از مجلس پرسـیدیم سـؤال ها 
ادوار مجلـس چـه میـزان اسـت کـه  در 
جـای تعجب بود مسـئوالن مجلـس از آن 

خبـر نداشـتند.«
 بـا آغـاز بـه کار مجلس دهم امـا تصور 
می شـد کـه شـدت سـؤال از وزرا کمتـر 
قانـون   88 اصـل  طبـق  اگرچـه  شـود. 
اساسـی نماینـدگان مجلـس ایـن حـق را 
دارنـد کـه از هیئـت دولـت سـؤال کننـد 
در  از 70 سـؤال  بیـش  امـا مطرح شـدن 
یـک هفتـه )اواخـر مـرداد( از وزرای دولت 
از  سـؤال کنندگان  بیشـتر  درحالی کـه 
فراکسـیون والیـت )اصولگرایـان( بودنـد، 

کمـی شـائبه برانگیـز اسـت.

پورابراهیمی، ظریف را به مجلس می کشاند
  مجلس

سـری  از  زارعـی  دکتـر  داروخانـه 
داروخانـه هـای نسـل سـوم پنـج شـنبه 
و یـک  واقـع در خیابـان هـزار  گذشـته 

شـد.  افتتـاح  کرمـان  شـب 
ایـن   موسـس  زارعـی،  مهـدی  دکتـر 
داروخانـه گفـت: » ایـن داروخانـه اولیـن 
داروخانـه نسـل سـوم در اسـتان کرمـان 

داروخانـه   ایـن  افتتـاح  کـه  باشـد  مـی 
شـروعی بـرای تحـول در ارایـه خدمـات 
دارویـی و بـه روز شـدن ایـن صنعـت بـر 
هـای  روش  و  مـداری  مشـتری  مبنـای 

ارایـه خدمـات باشـد.« نویـن 
»ایـن  کـرد:  تصریـح  زارعـی  دکتـر 
داروخانـه، دارای  بخـش هـای دارویـی، 

تجهیـزات پزشـکی، بهداشـتی و آرایشـی 
باشـد.« و داروهـاي گیاهـی مـی 

ایـن  انـدازی  راه  از  خـود  هـدف  وی 
داروخانـه را اینگونـه عنـوان کـرد: » مـی 
نمـای  داشـتن  بـا  داروخانـه  خواسـتیم 
خـوب و همچنین سـادگی برای مشـتری 
و کارمنـد ارگونومـی خوبی داشـته باشـد 

و فضایـی مناسـب بـرای ارائـه خدمـات 
داشـته  مـردم   و  بیمـاران  بـه  دارویـی 

باشـیم.«
  موسـس ایـن داروخانـه بـا اشـاره بـه 
گفـت:»  داروخانـه  ایـن  مـدرن  فضـای 
فضـای کسـب و کار داروخانـه بایـد بـه 

سـمت ارائه خدمات مشـاوره ای مناسـب 
بـه مـردم عزیـز ایـران اسـامی حرکـت 
کنـد.« وی ابـراز امیـدواری کـرد که این 
شـروعی بـرای حرکـت در جهـت ارتقـا 
خدمـات دارویـی بـا محیـط مناسـب بـه 

بیمـاران و شـهروندان باشـد.

افتتاح اولین داروخانه نسل سوم در کرمان
    اطالع رسانی
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نظر به اینکه بدهکار و راهن  نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصاح ماده 34 اصاحی قانون ثبت مصوب سال 1386 و 
بنا به درخواست بستانکار 

1- شش دانگ پالک 18 فرعی از 1015 اصلی واقع در بخش 3کرمان 
مشخصات کامل ثبتی ملک طبق مالکیت با سایر مدارک ثبتی به شرح ذیل می باشد .

سند مالکیت ذیل ثبت 51329 صفحه 133 دفتر اماک 189 بخش 3کرمان ثبت گردیده است .
حدود اربعه ملک طبق ارزیابی

شماال : بطول پنج متر وهفتادوپنج دیوار مشترک با دکان پاک  19 فرعی
شرقا: بطول چهارمتر وبیست وپنج سانتی متر دیوار مشترک با دکان یم فرعی
جنوبا: بطول پنج متر وهشتاد سانتیمتر دیوار مشترک با دکان پاک 17 فرعی

غربا: به طول چهار متر وپانزده سانتی متر درب ودیواریست به راهرو
ملک مذکور بصورت یک واحد تجاری به متراژ 24/20 مترمربع در مجموعه تجاری گنجعلیخان ساختمان 4 طبقه اسکلت فلز وسقف تیرچه و نمای آجر سفال می باشد.

نقشه بنا مطابق اصول فنی و کیفیت مصالح مصرفی متوسط می باشد .
بنا شرقی ، عمر تقریبی بنا حدودا 20 سال و باقی مانده عمر مفید بنا 20 سال پیش بینی می شود.

کف سازی سنگ ودیوار وسقف گچ می باشد و نیاز به اصاحات گچ ورنگ داخل دارد.
نظریه ارزیاب

ارزش ملک اعم از عرصه واعیان وتاسیسات وملحقات بادرنظر گرفتن قیمت روز ملک با توجه به امکان فروش متوسط به میزان عدد -/980000000 ریال به حروف نهصدوهشتادمیلیون ریال 
تعیین وتایید می گردد .

2- شش دانگ پالک 20 فرعی از 1015 اصلی واقع در بخش 3کرمان 
مشخصات کامل ثبتی ملک طبق مالکیت با سایر مدارک ثبتی به شرح ذیل می باشد .

سند مالکیت این پاک ذیل ثبت 51331صفحه 139 دفتر اماک 189 بخش 3کرمان ثبت گردیده است .
حدود و مشخصات ملک :

شماال : اول بطول نه متر وچهل سانتی متر دیوار یست بکوچه دوم بطول یکمتر وهشتاد سانتیمتر بطور مورب دیواریست به نورگیر اشتراکی 
شرقا: اول بطول یک متر وچهل وپنج سانتیمتر دیوار مشترک بادکان پاک 1083دوم بطول چهارمتر وهشتادوپنج سانتیمتر دیوار مشترک با دکان پاک 1082 اصلی 

جنوبا :بطول پنج متر وهفتادوپنج سانتیمتر دیوار مشترک با دکان پاک 19فرعی از 1015 اصلی 
غربا: بطور مورب به طول سه متر وشصت وپنج سانتی متر درب ودیواریست به راهرو

وضعیت فعلی ملک به صورت یک باب مغازه می باشد.
ملک مذکور یک واحد تجاری به متراژ 37مترمربع در مجموعه تجاری گنجعلیخان که بصورت ساختمان 4 طبقه اسکت فلز وسقف تیرچه ونمای آجر سفال می باشد.

نقشه بنا مطابق اصول فنی می باشد .
اسکلت ساختمان  فلزی نوع سقف ها تیرچه بلوک وروکار بنا آجر سفال است کیفیت مصالح مصرفی متوسط

بنا شرقی ، عمر تقریبی آن حدودا 20 سال و باقی مانده عمر مفید بنا 20 سال پیش بینی می شود.
کف سازی سنگ ودیوار وسقف گچ می باشد و نیاز به اصاحات گچ ورنگ داخل دارد.

نظریه ارزیاب
ارزش ملک اعم از عرصه واعیان وتاسیسات وملحقات بادرنظر گرفتن قیمت روز ملک با توجه به امکان فروش متوسط به میزان عدد 1250000000 ریال به حروف یک میلیاردو دویست وپنجاه 

میلیون ریال تعیین وتایید می گردد .
3- شش دانگ پالک 16 فرعی از 1015 اصلی واقع در بخش 3کرمان 

سند مالکیت این پاک ذیل ثبت 51316 صفحه 94 دفتر اماک 189 بخش 3 کرمان ثبت گردیده است .
حدود و مشخصات ملک:

شماال: بطول پنج متر ونودسانتی متر دیوار مشترک با دکان پاک 17فرعی
شرقا : بطول سه متر وچهل سانتی متر درب ودیواریست به راهرو

جنوبا : بطول پنج متروهشتاد سانتی متردرب ودیواریست به محل تاسیسات
غربا : بطول سه متر وپانزده سانتی متر درب ودیواریست به راهرو

وضعیت فعلی ملک به صورت یک باب مغازه می باشد.
ملک مذکور یک واحد تجاری به متراژ 19مترمربع در مجموعه تجاری گنجعلیخان که بصورت ساختمان 4 طبقه اسکت فلز وسقف تیرچه ونمای آجر سفال می باشد.

نقشه بنا مطابق اصول فنی می باشد .
اسکلت ساختمان : فلزی نوع سقف ها تیرچه بلوک وروکار بنا آجر سفال است کیفیت مصالح مصرفی متوسط

بنا شرقی است.
عمر تقریبی بنا حدودا 20 سال می باشد باقی مانده عمر مفید بنا 20 سال پیش بینی می شود.

کف سازی سنگ ودیوار وسقف گچ می باشد و نیاز به اصاحات گچ ورنگ داخل دارد.
نظریه ارزیاب

ارزش ملک اعم از عرصه واعیان وتاسیسات وملحقات بادرنظر گرفتن قیمت روز ملک با توجه به امکان فروش متوسط به میزان عدد -/730000000ریال به حروف هفتصدوسی میلیون ریال 
تعیین وتایید می گردد .

4- پالک باقیمانده 2فرعی از 498 اصلی واقع در بخش 8 کرمان
سند مالکیت این پاک ذیل ثبت 3650صفحه 191 دفتر35 اماک  بخش 8کرمان ثبت گردیده است .

حدود اربعه ملک طبق ارزیابی
شماال : درب ودیواریست بطول 150متر)یکصدوپنجاه متر(به معبرمجاور

شرقا: دیواریست به طول 133/30متر )یکصدوسی وسه متر وسی سانتیمتر(به اراضی ملک پاک 498
جنوبا: درچهار قسمت که قسمت سوم آن غربی است اول مرزیست به طول پنجاه وپنج متر به قطعه دو تفکیکی دوم مرزیست بطول بیست ونه متر وهفتادو چهار سانتی متر به قطعه دو تفکیکی 

سوم مرزیست بطول بیست وشش متر وهفتادوهفت سانتی متر به قطعه دو تفکیکی وچهارم مرزیست به طول پنجاه وپنج متر وهشتادسانتیمتر به قطعه دو تفکیکی همگی چهل وپنج فرعی از 
چهارصد و نود و هشت اصلی 

غربا: مرزیست بطول هشتادوچهارمتر وپنجاه سانتیمتر به قطعه دو تفکیکی از پاک چهل وپنج فرعی از چهارصدونودوهشت اصلی 
وضعیت فعلی ملک : به صورت بخشی از مجموعه تفریحی گردشی می باشد که مستحدثات به شرح زیر اعام می گردد.

به مساحت عرصه 15903/37 مترمربع و بنای مفید 1323مترمربع واین ملک شامل عرصه وبناهای مجزا می باشد که مشخصات مستحدثات در زیر ذکر شده است 
بنا ومستحدثات:

الف : تعداد16عدد آالچیق دارای سقف سبک فلزی وپوشش بیرونی سقف از ورق رنگی نمای بیرون انها در قسمت پایین قلوه سنگ قسمت فوقانی شیشه ونما داخلی کف ودیواره سرامیکی 
وسقف pvc مشاهده گردید وحدود متراژ بصورت زیر می باشد .

9عدد به متراژ هر کدام 13متر مربع ویک عدد 10متر مربع ویک عدد 16متر مربع)در قسمت ورودی دارای سقف دکراتیو(و5عدد آالچیق بزرگ که هر کدام 30مترمربع می باشد.
ب : آبنما بصورت دریاچه دارای کف سازی ومحوطه سازی درمحیط آن 

ج : ساختمان رستوران وآشپزخانه در سه طبقه ودارای نمای بیرون سنگ وسیمان ودرطبقه فوقانی دارای نمای شیشه می باشد ونمای داخل زیرزمین سرامیک دیوار وکف قسمت همکف داخلی 
دیوار وکف سرامیک وطبقه فوقانی دارای سرامیک ونمای قسمت فوقانی دیوار وسقف از نی پوشیده شده که متراژ زیربنا آن 380متر مربع می باشد .

د : ساختمان اسکلت فلزی نیمه ساز بصورت دو طبق)زیرزمین وهمکف(که تیرریزی تیرچه های سقف اول انجام شده به متراژ 650مترمربع
مشخصات ساختمان:

نقشه بنا مطابق اصول فنی می باشد .
اسکلت ساختمانها مطابق موارد اعام شده فوق با کیفیت مصالح مصرفی متوسط است

عمر تقریبی بنا حدودا 5 سال می باشد باقی مانده عمر مفید بنا 25 سال پیش بینی می شود.
کاربرد ملک ، بصورت رستوران وتفریحگاه درحال بهره برداری است .

نظریه ارزیاب:
ارزش ملک اعم از عرصه واعیان وتاسیسات وملحقات بادرنظر گرفتن قیمت روز ملک با توجه به امکان فروش متوسط به میزان عدد -/13150000000ریال به حروف سیزده میلیاردو یکصد و 

پنجاه میلیون ریال تعیین وتایید می گردد .
5- پالک 44فرعی از498 اصلی مفروز مجزی از2واقع در بخش8کرمان.

سند مالکیت این پاک ذیل ثبت 3651صفحه 194 دفتر35 اماک  بخش 8کرمان  به شماره سریال اصلی 555004الف90مندرج در سندثبت گردیده است 
حدود و مشخصات ملک :

شماال : درب ودیواریست بطول 150 متر) یکصد و پنجاه متر ( به معبرمجاور
شرقا: مرزیست بطول هشتاد و چهار متر و پنجاه سانتیمتر به قطعه 3 تفکیکی شماره باقیمانده 2 فرعی 

جنوبا: مرزیست به طول یکصد و پنجاه و دو متر و بیست سانتی متر به قطعه دو تفکیکی شماره 45 فرعی 
غربا: دیواریست به  طول هشتاد و پنج متر و پنجاه سانتی متر به اراضی ملی 498

وضعیت فعلی ملک به صورت بخشی از مجموعه تفریحی گردشی به انضمام سالن ورزشی می باشد  که مستحدثات به شرح زیر اعام می گردد.
به مساحت عرصه 1279908 مترمربع وبنای مفید 3661مترمربع واین ملک شامل عرصه وبناهای مجزا می باشد که مشخصات مستحدثات در زیر ذکر شده است 

بنا ومستحدثات:
الف: تعداد12عدد آالچیق  که مساحت هر کدام 36مترمربع بدنه سنگ تافت وقسمت فوقانی پوشش برگ خرما که کف ودیوار داخلی سرامیک می باشد که دارای محوطه سازی بصورت سنگ 

فرش بوده واطراف آن با حصار کشی از جنس آجر سفال وسنگ جدا گردیده است .
ب : ساختمان بادگیر سنتی که حدو26مترمربع فضا به انضمام کاهک بادگیر را شامل می گردد دارای نمای کاهگل 

ج : ساختمان دوطبقه که طبقه همکف اسکلت بتنی پیش ساخته با سقف دال بتنی وطبقه فوقانی ان سقف سبک شیروانی مجموع متراژ اعیان 1223 مترمربع می باشد که فاقد نما سازی داخلی 
است وضلع شرقی ملک از بیرون دارای نمای سیمان سفید با حاشیه ای از آجر قرمز می باشد قسمت جنوب ملک یک ساختمان باسقف سبک بصورت کباب خانه با نمای داخل سرامیک به متراژ 

45متر مربع احداث گردیده است .
د : ساختمان سوله بصورت سالن ورزشی از داخل کف سنگ گرانیت ودیواره تا ارتفاع 2.3 متر سرامیک وبقیه پاستر سیمان وسقف کناف با روشنایی نمای بیرون سوله سیمان متراژ سوله 

1075مترمربع و ورودی سوله در ضلع غربی ساختمان آجری با سقف سبک نمای داخل ورق پی وی سی ونمای بیرون ترکیب سنگ وسفال به متراژ 150مترمربع
ه : حد فاصل ساختمانهای ذکر شده در بند4و5 ساختمان دوطبقه که همکف بصورت سرویس بهداشتی احداث وطبقه فوقانی سقف سبک فاقد نمای داخل بوده ونمای بیرونی ملک مذکور در 

قسمت جنوب بصورت قسمت همکف سنگ وسیمان وقسمت فوقانی پاستر سیمان سفید وحاشیه آجر قرمز می باشد که مساحت دوطبقه 200متر مربع می باشد.
و : ساختمان به شکل شش ضلعی با سقف از جنس ورق بصورت کافی شاپ طراحی فاقد نازک در زیرزمین ودرهمکف کف سرامیک پنجره ها upvc وزیرسقف قسمتی گچ کاری با گچ بری انجام 

شده ومتراژ کل اعیان این بنا حدود 620مترمربع می باشد.
ز : نگهبانی در قسمت ورودی ملک به متراژ 40مترمربع نمای سنگ وسیمان وداخل دیوار وسقف چگ می باشد .

ح : قسمت جنوبی ملک دارای آبنما پله ای با کف سرامیک ودرپوش اطراف سنگ به ضخامت 10سانتی متر وبدنه بیرون وکف سازی اطراف آبنما سنگ وسیمان می باشد .
مشخصات ساختمان:

 نقشه بنا مطابق اصول فنی می باشد .
اسکلت ساختمانها مطابق موارد اعام شده فوق با کیفیت مصالح مصرفی متوسط می باشد.

عمر تقریبی بناها حدودا 5 سال می باشد باقی مانده عمر مفید بنا 25 سال پیش بینی می شود.
کاربرد ملک ، بصورت رستوران وتفریحگاه وسالن ورزشی می باشد .

نظریه ارزیاب:
ارزش ملک اعم از عرصه واعیان وتاسیسات وملحقات بادرنظر گرفتن قیمت روز ملک با توجه به امکان فروش متوسط به میزان عدد -/17572000000ریال به حروف هفده میلیارد و پانصد و 

هفتاد و دو میلیون ریال تعیین وتایید می گردد .
6- پالک 45 فرعی از498 اصلی مفروز مجزی از2واقع در بخش8کرمان 

اماک مذکور شامل 125واحد مسکونی آپارتمانی می باشد در 4بلوک 7طبقه و20عدد ویای یک طبقه و10عدد ویای دوبلکس که ارزش هرکدام از آنها مطابق جداول پیوست اعام می گرد 
ضمنا وضعیت ساختمانها به شرح جدول زیر اعام می گردد.

عمرباقیماندهعمرساختماننمای داخلنمای بیروننامردیف

ویاهای یک 1
طبقه

سیمان سفیدباحاشیه 
25سال5سالدیوار وسقف گچ دارای کفسازی وکاشی وسرامیک آشپزخانه وسرویسهااجرقرمز

ویاهای 2
دوبلکس

سیمان سفیدباحاشیه 
25سال5سالدیوار وسقف گچ دارای کفسازی وکاشی وسرامیک آشپزخانه وسرویسهااجرقرمز

آپارتمان بلوک 3
یک

ترکیب سیمان وسنگ 
مصنوعی

دیوار وسقف گچ دارای کفسازی وکاشی وسرامیک آشپزخانه وسرویسها پارکینگ فاقد 
30سال4سالنماسازی

آپارتمان بلوک 4
دو

ترکیب سیمان وسنگ 
مصنوعی

دیوار وسقف گچ دارای کفسازی وکاشی وسرامیک آشپزخانه وسرویسها پارکینگ فاقد 
30سال4سالنماسازی

آپارتمان بلوک 5
سه

ترکیب سیمان وسنگ 
مصنوعی

دیوار وسقف گچ دارای کفسازی وکاشی وسرامیک آشپزخانه وسرویسها پارکینگ فاقد 
30سال4سالنماسازی وراهروها فاقد کف سازی

اپارتمان بلوک 6
30سال4سالفقط دیوارچینی انجام شدهنمای بیرون اجرا نشدهچهار

ارزش  مجموع آپارتمانها مبلغ هشتاد و چهار میلیارد و هشتصد سی وسه میلیون وهشتصد و هفتاد و سه هزار و هشتصد ریال)84833873800 ریال ( و ارزش کل ویاها سی وپنج میلیارد و 
نهصد و هشتاد و یک میلیون ویکصد و شش هزار و پانصد ریال  ) 35981106500 ریال ( برآورد وتقویم می گردد .
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 630.477.000 73.74 شمال غرب اول مسکونی طلق 410 37 4121 45 498 78 31 1
 632.700.000 74 شمال شرق اول مسکونی طلق 413 37 4122 45 498 79 32 2
 680.067.000 79.54 جنوب شرق اول مسکونی طلق 416 37 4123 45 498 80 33 3
 691.353.000 80.86 مرکزی اول مسکونی طلق 419 37 4124 45 498 81 34 4
 690.840.000 80.8 مرکزی اول مسکونی طلق 422 37 4125 45 498 82 35 5
 679.383.000 79.46 جنوب غرب اول مسکونی طلق 425 37 4126 45 498 83 36 6
 643.626.000 79.46 جنوب غرب دوم مسکونی طلق 476 37 4143 45 498 100 53 7
 654.480.000 80.8 مرکزی  دوم مسکونی طلق 473 37 4142 45 498 99 52 8
 654.966.000 80.86 مرکزی دوم مسکونی طلق 470 37 4141 45 498 98 51 9
 644.274.000 79.54 جنوب شرق دوم مسکونی طلق 467 37 4140 45 498 97 50 10
 635.769.000 78.49 شمال شرق دوم مسکونی طلق 464 37 4139 45 498 96 49 11
 633.663.000 78.23 شمال غرب دوم مسکونی طلق 461 37 4138 45 498 95 48 12
 598.459.500 78.23 شمالغرب  سوم مسکونی طلق 344 37 4099 45 498 115 68 13
 600.448.500 78.49 شمال شرق سوم مسکونی طلق 347 37 4100 45 498 116 69 14
 608.481.000 79.54 جنوب شرق سوم مسکونی طلق 479 37 4144 45 498 117 70 15
 618.579.000 80.86 مرکزی سوم مسکونی طلق 482 37 4145 45 498 118 71 16
 618.120.000 80.8 مرکزی سوم مسکونی طلق 485 37 4146 45 498 119 72 17
 607.869.000 79.46 جنوب غرب سوم مسکونی طلق 488 37 4147 45 498 120 73 18
 631.707.250 78.23 شمال غرب چهارم مسکونی طلق 1 37 4186 45 498 135 88 19
 633.806.750 78.49 شمال شرق چهارم مسکونی طلق 4 37 4178 45 498 136 89 20
 642.285.500 79.54 جنوب شرق چهارم مسکونی طلق 7 37 4188 45 498 137 90 21
 652.944.500 80.86 مرکزی چهارم مسکونی طلق 543 37 4165 45 498 138 91 22
 652.460.000 80.8 مرکزی چهارم مسکونی طلق 546 37 4166 45 498 139 92 23
 641.639.500 79.46 جنوب غرب چهارم مسکونی طلق 10 37 4189 45 498 140 93 24
 667.165.000 78.49 شمال شرق پنجم مسکونی طلق 573 37 4175 45 498 156 109 25
 664.955.000 78.23 شمال غرب پنجم مسکونی طلق 570 37 4174 45 498 155 108 26
 676.090.000 79.54 جنوب شرق  پنجم مسکونی طلق 577 37 4176 45 498 157 110 27
 687.310.000 80.86 مرکزی پنجم مسکونی طلق 579 37 4177 45 498 158 111 28
 686.800.000 80.8 مرکزی پنجم مسکونی طلق 582 37 4178 45 498 159 112 29
 675.410.000 79.46 جنوب غرب پنجم مسکونی طلق 585 37 4179 45 498 160 113 30
 675.410.000 79.46 جنوب غرب ششم مسکونی طلق 67 37 4208 45 498 180 133 31
 686.800.000 80.8 مرکزی ششم مسکونی طلق 64 37 4207 45 498 179 132 32
 687.310.000 80.86 مرکزی ششم مسکونی طلق 61 37 4206 45 498 178 131 33
 664.955.000 78.23 شمال غرب ششم مسکونی طلق 52 37 4203 45 498 175 128 34
 667.165.000 78.49 شمال شرق ششم مسکونی طلق 55 37 4204 45 498 176 129 35
 676.090.000 79.54 جنوب شرق ششم مسکونی طلق 58 37 4205 45 498 177 130 36

 1.286.145.000 190.54 شرق هفتم مسکونی طلق 115 37 4224 45 498 196 149 37
 1.286.145.000 190.54 شرق هفتم مسکونی طلق 112 37 4223 45 498 195 148 38
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 524.448.000 72.84 شمال غرب اول مسکونی طلق 428 37 4127 45 498 84 37 1

 527.400.000 73.25 شمال شرق اول مسکونی طلق 431 37 4128 45 498 85 38 2

 567.864.000 78.87 جنوب 
شرق اول مسکونی طلق 434 37 4129 45 498 86 39 3

 584.352.000 81.16 مرکزی اول مسکونی طلق 437 37 4130 45 498 87 40 4

 583.920.000 81.1 مرکزی اول مسکونی طلق 440 37 4131 45 498 88 41 5

 569.088.000 79.04 جنوب غرب اول مسکونی طلق 443 37 4132 45 498 89 42 6

 559.368.000 77.69 شمال شرق دوم مسکونی طلق 299 37 4084 45 498 102 55 7

 567.864.000 78.87 جنوب 
شرق دوم مسکونی طلق 302 37 4086 45 498 103 56 8

 584.352.000 81.16 مرکزی دوم مسکونی طلق 305 37 4087 45 498 104 57 9

 583.920.000 81.1 مرکزی دوم مسکونی طلق 308 37 4083 45 498 105 58 10

 555.768.000 77.19 شمال غرب دوم مسکونی طلق 296 37 4088 45 498 101 54 11

 569.088.000 79.04 جنوب غرب دوم مسکونی طلق 311 37 4048 45 498 106 59 12

 555.768.000 77.19 شمالغرب  سوم مسکونی طلق 491 37 4149 45 498 121 74 13

 559.368.000 77.69 شمال غرب سوم مسکونی طلق 494 37 4151 45 498 122 75 14

 567.864.000 78.87 جنوب 
شرق سوم مسکونی طلق 497 37 4150 45 498 123 76 15

 584.352.000 81.16 مرکزی سوم مسکونی طلق 500 37 4151 45 498 124 77 16

 583.920.000 81.1 مرکزی سوم مسکونی طلق 504 37 4152 45 498 125 78 17

 569.088.000 79.04 جنوب غرب سوم مسکونی طلق 13 37 4190 45 498 126 79 18

 586.644.000 77.19 شمال غرب چهارم مسکونی طلق 16 37 4191 45 498 141 94 19

 590.444.000 77.69 شمال شرق چهارم مسکونی طلق 539 37 4163 45 498 142 95 20

 599.412.000 78.87 جنوب 
شرق چهارم مسکونی طلق 540 37 4164 45 498 143 96 21

 616.816.000 81.16 مرکزی چهارم مسکونی طلق 19 37 4192 45 498 144 97 22

 616.360.000 81.1 مرکزی چهارم مسکونی طلق 22 37 4193 45 498 145 98 23

 600.704.000 79.04 جنوب غرب چهارم مسکونی طلق 588 37 4180 45 498 146 99 24

 586.644.000 77.19 شمال غرب پنجم مسکونی طلق 591 37 4181 45 498 161 114 25

 621.520.000 77.69 شمال شرق پنجم مسکونی طلق 43 37 4200 45 498 162 115 26

 630.960.000 78.87 جنوب 
شرق  پنجم مسکونی طلق 46 37 4201 45 498 163 116 27

 649.280.000 81.16 مرکزی پنجم مسکونی طلق 31 37 4196 45 498 164 117 28

 648.800.000 81.1 مرکزی پنجم مسکونی طلق 34 37 4197 45 498 165 118 29

 632.320.000 79.04 جنوب غرب پنجم مسکونی طلق 70 37 4207 45 498 166 119 30

 656.115.000 77.19 شمال غرب ششم مسکونی طلق 73 37 4210 45 498 181 134 31

 543.830.000 77.69 شمال شرق ششم مسکونی طلق 76 37 4211 45 498 182 135 32

 552.090.000 78.87 جنوب 
شرق ششم مسکونی طلق 504 37 4211 45 498 183 136 33

 568.120.000 81.16 مرکزی ششم مسکونی طلق 13 37 4212 45 498 184 137 34

 567.700.000 81.1 مرکزی ششم مسکونی طلق 82 37 4213 45 498 185 138 35

 553.280.000 79.04 جنوب غرب ششم مسکونی طلق 85 37 4214 45 498 186 139 36

 1.110.681.000 189.86 غرب هفتم مسکونی طلق 118 37 4225 45 498 197 150 37

 1.112.436.000 190.16 شرق هفتم مسکونی طلق 121 37 4226 45 498 189 151 38

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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اطالع رسانی

آگهی مزایده مال غیرمنقول- نوبت دوم
اجـرای احکام شـعبه اول حقوقی دادگسـتری شهرسـتان کرمان در نظـر دارد در خصـوص پرونده اجرائی 
کاسـه 1/953136 و دادنامـه شـماره 9409973410300950 صـادره از شـعبه سـوم دادگاه عمومـی 
حقوقـی شهرسـتان کرمـان لـه نیـره ریحانی فام و علیه حسـین ریحانی فـام، علی ریحانی فـام و دیگران، 
ششـدانگ منـزل مسـکونی دارای پـاک ثبتی به شـماره 4 فرعی از 4557 اصلی به شـماره ثبـت 485 واقع در بخش 
2 کرمـان بـه آدرس کرمان، خیابان انتظار، جنب مجتمع تفریحی و گردشـگری پردیسـان به مسـاحت 725 مترمربع 
)عرصـه سـه نبـش 725 مترمربع و اعیان 42 مترمربع( و دارای حصارکشـی و محوطه سـازی و درختـان کاج و دارای 
امتیـاز بـرق تکفـاز و انشـعاب گاز و انعشـاب آب و خط تلفن می باشـد که متعلق به مرحوم محمـد ریحانی فام مورث 
خواهان و خواندگان می باشـد و توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری ارزش کل عرصه و اعیان و امتیازات منصوب 
بـه مبلـغ 5/981/393/000 ریـال ارزیابـی و تقویـم گردیـده را از طریـق مزایده به فروش برسـاند. لـذا طالبین خرید 
مـی تواننـد ضمـن بازدیـد از ملک مذکـور ظرف مـدت 5 روز قبل از برگـزاری مزایـده و همچنین تا قبـل از برگزاری 
مزایـده پیشـنهاد خریـد خـود را بـه انضمـام اصل قبض مربـوط به مبلغ10 درصد پیشـنهادی که به حسـاب سـپرده 
دادگسـتری کرمـان بـه شـماره 2171293951000  نـزد بانـک ملـی واریز خواهند نمـود در پاکت الک و مهر شـده 
تحویـل اجـرای احکام نمایند جلسـه مزایـده راس سـاعت 9 مورخه شـنبه 1395/07/24 با حضور نماینده دادسـتان 
منعقـد و برنـده کسـی خواهـد بود که قیمت باالتری پیشـنهاد داده باشـد  و برنـده باید مابقی وجـه را حداکثر تا یک 
مـاه پـس از برگـزاری مزایـده پرداخـت نماید در صـورت انصراف برنـده مزایده 10 درصـد مبلغ واریزی بـه نفع دولت 
ضبـط خواهـد شـد. ضمنـاً متقاضیـان مـی تواننـد ظـرف مـدت 5 روز قبـل از روز برگـزاری مزایده مـی توانند جهت 

مطالعـه مشـخصات ملک به ایـن اجرا مراجعـه نمایند.
م الف 1369 اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139460319008003027 هیـات موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض  آقـای محمـود هـادی پور زرنـدی فرزنـد هادی بشـماره شناسـنامه 
1 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 648/27 مترمربـع پـاک 2 فرعـی از 6657 اصلـی واقـع در بلوار 
طوطـی خریـداری از مالـک رسـمی آقای سـید حسـین تهامی پور زرنـدی محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 95/06/27    تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 95/07/10  

م الف 110 رئیس ثبت اسناد و اماک- حسین توحیدی نیا

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139560319012003102 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض  متقاضی خانم فاطمه بهشـتی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 189 
صـادره از سـیرجان در یـک قطعـه باغ مشـتمل بر زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 85186 متر مربع پـاک 174 فرعی 
از 355 اصلـی واقـع در دهسـراج بخـش 38 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای مرتضی سـتوده نیـا محرز گردیده 
اسـت . لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/10  تاریخ انتشار نوبت دوم:   95/7/25

م الف  675 رئیس ثبت اسناد و اماک -  عباس ملکی

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره  139560319012003420 هیات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعارض  متقاضی خانم فاطمه بهشـتی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه  189 صادره 
از سـیرجان در یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 25007 مترمربـع پـاک 176 فرعـی از 355 اصلـی واقـع در دهسـراج 
بخـش 38 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ورثـه مرتضـی سـتوده نیـا محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:   95/7/25
م الف 669 رئیس ثبت اسناد و اماک -  عباس ملکی

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139460319012003210 هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک  سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض  متقاضی اقای منصـور آباده فرزند اصغر بشـماره شناسـنامه 107 
صـادره از سـیرجان دریـک بـاب خانه به مسـاحت 166 مترمربـع پاک 287 فرعـی از 588 اصلی واقـع در بخش 36 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانم مولـود یزدی محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/7/10      تاریخ انتشار نوبت دوم:   95/7/25
م الف 656 رئیس ثبت اسناد و اماک -عباس ملکی

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139560319012003421 هیات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض  متقاضی خانم فاطمه بهشـتی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 
189 صـادره از سـیرجان در یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 36602 مترمربع پـاک 175 فرعی از 355 اصلـی واقع در 
دهسـراج بخـش 38 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ورثـه مرتضی سـتوده نیا محـرز گردیده اسـت . لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/7/10        تاریخ انتشار نوبت دوم:   95/7/25

م الف 670رئیس ثبت اسناد و اماک - عباس ملکی
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 876.018.500 147.23 غرب اول مسکونی طلق 464 37 4133 45 498 90 43 1

 886.609.500 149.01 شرق اول مسکونی طلق 449 37 4134 45 498 91 44 2

 504.619.500 84.81 جنوب شرق اول مسکونی طلق 452 37 4135 45 498 92 45 3

 504.441.000 84.78 جنوب غرب اول مسکونی طلق 455 37 4136 45 498 93 46 4

 908.446.000 152.68 غرب دوم مسکونی طلق 314 37 4089 45 498 107 60 5

 913.027.500 153.45 شرق اول مسکونی طلق 317 37 4090 45 498 108 61 6

 504.619.500 84.81 جنوب شرق دوم مسکونی طلق 326 37 4093 45 498 109 62 7

 504.441.000 84.78 جنوب شرق غرب اول مسکونی طلق 329 37 4094 45 498 110 63 8

 908.446.000 152.68 غرب سوم مسکونی طلق 510 37 4154 45 498 127 80 9

 913.027.500 153.45 شرق اول مسکونی طلق 513 37 4155 45 498 128 81 10

 504.619.500 84.81 جنوب شرق سوم مسکونی طلق 516 37 4156 45 498 129 82 11

 504.441.000 84.78 جنوب غرب سوم مسکونی طلق 519 37 4157 45 498 130 83 12

 961.884.000 152.68 غرب چهارم مسکونی طلق 25 37 4194 45 498 147 100 13

 966.735.000 153.45 شرق چهارم مسکونی طلق 549 37 4167 45 498 148 101 14

 534.303.000 84.81 جنوب شرق چهارم مسکونی طلق 552 37 4168 45 498 149 102 15

 534.114.000 84.78 جنوب غرب چهارم مسکونی طلق 556 37 4169 45 498 150 103 16

 961.884.000 152.68 غرب پنجم مسکونی طلق 37 37 4195 45 498 167 120 17

 966.735.000 153.45 شرق پنجم مسکونی طلق 40 37 4199 45 498 168 121 18

 534.303.000 84.81 جنوب شرق پنجم مسکونی طلق 28 37 4195 45 498 169 122 19

 534.114.000 84.78 جنوب غرب پنجم مسکونی طلق 594 37 4182 45 498 170 123 20

 961.884.000 152.68 غرب ششم مسکونی طلق 88 37 4215 45 498 187 140 21

 966.735.000 153.45 شرق ششم مسکونی طلق 91 37 4216 45 498 188 141 22

 534.303.000 84.81 جنوب شرق ششم مسکونی طلق 94 37 4217 45 498 189 142 23

 534.114.000 84.78 جنوب غرب ششم مسکونی طلق 97 37 4218 45 498 190 143 24

 1.063.272.000 189.87 غرب هفتم مسکونی طلق 124 37 4227 45 498 199 152 25

 1.064.840.000 190.15 شرق هفتم مسکونی طلق 127 37 4228 45 498 200 153 26
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 1.706.731.200 490.44 جنوب غرب اول مسکونی طلق 458 37 4137 45 498 94 47 1

 804.610.800 154.14 غربی دوم مسکونی طلق 332 37 4095 45 498 111 64 2

 808.630.200 154.91 شرق دوم مسکونی طلق 335 37 4096 45 498 112 65 3

 441.142.200 84.51 جنوب شرق دوم مسکونی طلق 338 37 4097 45 498 113 66 4

 440.985.600 84.48 جنوب غرب دوم مسکونی طلق 341 37 4098 45 498 114 67 5

 804.610.800 154.14 غربی سوم مسکونی طلق 525 37 4159 45 498 131 84 6

 808.630.200 154.91 شرق سوم مسکونی طلق 528 37 4160 45 498 132 85 7

 466.495.200 84.51 جنوب شرق سوم مسکونی طلق 531 37 4161 45 498 133 86 8

 466.329.600 84.48 جنوب غرب سوم مسکونی طلق 534 37 4162 45 498 134 87 9

 804.610.800 154.14 غربی چهارم مسکونی طلق 558 37 4170 45 498 151 104 10

 836.514.000 154.91 غربی چهارم مسکونی طلق 561 37 4171 45 498 152 105 11

 466.495.200 84.51 جنوب شرق چهارم مسکونی طلق 564 37 4172 45 498 153 106 12

 466.329.600 84.48 جنوب غرب چهارم مسکونی طلق 567 37 4173 45 498 154 107 13

 860.101.200 154.14 غرب پنجم مسکونی طلق 597 37 4183 45 498 171 124 14

 864.397.800 154.91 شرق پنجم مسکونی طلق 600 37 4184 45 498 172 125 15

 481.707.000 84.51 جنوب شرق پنجم مسکونی طلق 603 37 4185 45 498 173 126 16

 481.536.000 84.48 جنوب غرب پنجم مسکونی طلق 49 37 4202 45 498 174 127 17

 832.356.000 154.14 غرب ششم مسکونی طلق 100 37 4219 45 498 191 144 18

 873.692.400 154.91 شرق ششم مسکونی طلق 103 37 4220 45 498 192 145 19

 481.707.000 84.51 جنوب شرق ششم مسکونی طلق 106 37 4221 45 498 193 146 20

 481.536.000 84.48 جنوب غرب ششم مسکونی طلق 109 37 4222 45 498 194 147 21

 646.816.000 190.24 غرب هفتم مسکونی طلق 130 37 4229 45 498 201 154 22

 647.836.000 190.54 شرق هفتم مسکونی طلق 133 37 4230 45 498 202 155 23

ویالی یک طبقه
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 1.072.683.500      92 320.27 مسکونی طلق 37 45 498 58 11 1

 1.089.662.000      92 336.44 مسکونی طلق 37 45 498 59 12 2

 1.157.817.500      92 401.35 مسکونی طلق 37 45 498 60 13 3

 1.165.335.500      92 408.51 مسکونی طلق 37 45 498 61 14 4

 1.072.683.500      92 320.27 مسکونی طلق 37 45 498 62 15 5

 1.089.326.000      92 336.12 مسکونی طلق 37 45 498 63 16 6

 1.089.630.500      92 336.41 مسکونی طلق 37 45 498 64 17 7

 1.081.692.500      92 328.85 مسکونی طلق 37 45 498 65 18 8

 1.086.638.000      92 333.56 مسکونی طلق 37 45 498 66 19 9

 1.080.653.000      92 327.86 مسکونی طلق 37 45 498 67 20 10

 1.073.754.500      92 321.29 مسکونی طلق 37 45 498 68 21 11

 1.072.946.000      92 320.52 مسکونی طلق 37 45 498 69 22 12

 1.075.613.000      92 323.06 مسکونی طلق 37 45 498 70 23 13

 1.072.347.500      92 319.95 مسکونی طلق 37 45 498 71 24 14

 1.074.447.500      92 321.95 مسکونی طلق 37 45 498 72 25 15

 1.072.032.500      92 319.65 مسکونی طلق 37 45 498 73 26 16

 1.071.665.000      92 319.3 مسکونی طلق 37 45 498 74 27 17

 1.092.402.500      92 339.05 مسکونی طلق 37 45 498 75 28 18

 1.081.944.500      92 329.09 مسکونی طلق 37 45 498 76 29 19

 1.073.166.500      92 320.73 مسکونی طلق 37 45 498 77 30 20

ویالی دوبلکس
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 1.413.281.500      133 383.03 مسکونی طلق 37 45 498 48 1 1

 1.414.111.000      133 383.82 مسکونی طلق 37 45 498 49 2 2

 1.422.616.000      133 391.92 مسکونی طلق 37 45 498 50 3 3

 1.421.671.000      133 391.02 مسکونی طلق 37 45 498 51 4 4

 1.421.870.500      133 391.21 مسکونی طلق 37 45 498 52 5 5

 1.424.033.500      133 393.27 مسکونی طلق 37 45 498 53 6 6

 1.423.487.500      133 392.75 مسکونی طلق 37 45 498 54 7 7

 1.421.041.000      133 390.42 مسکونی طلق 37 45 498 55 8 8

 1.432.517.500      133 401.35 مسکونی طلق 37 45 498 56 9 9

 1.440.035.500      133 408.51 مسکونی طلق 37 45 498 57 10 10

ملکـی اقایـان مسـعود جهانگـرد و علـی زنگـی آبـادی طبـق اسـناد رهنـی شـماره  132929 - 85/3/23 و 135486 - 85/8/25 و 155228 - 88/11/8 دفترخانـه  2 
کرمـان در رهـن بانـک کشـاورزی واقـع میباشـد از سـاعت 9 الـی 12 ظهـر روز یکشـنبه  مورخـه 95/8/2   اداره اجـرای اسـناد رسـمی واقـع در ضلع شـمالی پارک نشـاط از 
طریـق مزایـده بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی 154496980300 ریال کـه قطعی گردیده اسـت شـروع و باالترین مبلغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد 
فـروش کا« نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربوط بـه آب و بـرق و گاز اعم از حق انشـعاب یـا حق اشـتراک و مصرف در صورتـی که مـورد مزایده از 
ایـن بابـت بدهـی داشـته باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیـره تا تاریـخ مزایده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهـده برنده 
مزایـده اسـت ضمـن آنکـه پـس از انجـام مزایده در صـورت وجود مـازاد وجوه پرداختی بابـت هزینه های فـوق از محل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد میگردد ضمنـا« چنانچه 
روزمزایـده بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجام خواهد شـد طالبین مـی توانند جهت کسـب اطاعات بیشـتر در سـاعات اداری به اداره 

ثبت اسـناد مراجعـه نمایند.
تاریخ انتشار : 95/7/10

سید رضا انصاری - سرپرست اداره اجرا  اسناد رسمی کرمان
م الف 616    
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گود ورزش

خبر

13 مدال برگردن 
شناگران توان یاب کرمانی

هادی کاربخش
بیسـت و دومیـن دوره مسـابقات شـنای 
جانبـازان و معلولیـن کشـور یـادواره هفتـه 
آزادی  ورزشـگاه  درمجموعـه  مقـدس  دفـاع 
بـا کسـب سـیزده مـدال رنگارنـگ  تهـران، 
توسـط شـناگران تـوان یاب کرمانی بـه پایان 

. سید ر

سـید شورش دلپسـند، سـرمربی تیم شنای 
کرمـان با اعـام این خبـر افزود: این مسـابقات 
کـه بـه مـدت 2 روز و بـا شـرکت 18 تیـم از 
سراسـر کشـور در تهران برگزار شـد  و در پایان 
تیـم شـنا کرمـان با 3 طـا، 9 نقـره و 1 برنز به 

مقـام پنجـم تیمی دسـت یافت.
دلپسـند افـزود: اعضـای تیـم کرمـان را در 
این مسـابقات، ابراهیـم محمدزاده، رامین شـاه 
خسـروی، سـینا ضیغمـی نـژاد، فرزاد حسـین 
آبـادی، ایلیـا کاظمیـه، امیررضـا نجفـی نـژاد و 
محمـد کریـم زاده تشـکیل مـی دادنـد، ضمنا 
سرپرسـتی ایـن تیم با سـید اکبر دلپسـند بود. 
وی ادامـه داد: در این مسـابقات، سـینا ضیغمی 
بـا دو مـدال نقره و یک مـدال برنز؛ رامین شـاه 
خسـروی، سـه مـدال نقـره؛ محمد کریـم زاده، 
یـک مدال طـا ویک مدال نقـره؛ ایلیا کاظمیه، 

دو مـدال طـا ویـک مـدال نقره
و فـرزاد حسـین آبـادی بـا  دو مـدال نقـره، 
بـه کار خـود پایـان دادنـد. سـرمربی تیم شـنا 
معلـوالن و جانبـازان کرمـان سـطح مسـابقات 
را بسـیار بـاال دانسـت و گفـت: تیـم مـا مـی 
توانسـت جز سـه تیـم باشـد و روی سـکو برود 
ولـی بیمـاری خودم که اجازه نداد در مسـابقات 
شـرکت کنـم در کنار کـم تجربگی و اسـترس 
بچـه هـا، باعـث شـد در امتیـازات تیمـی کـم 
بیاریـم و با اختاف کمـی در جایگاه پنجم قرار 
بگیریـم. ضمن اینکه شـناگران ما همـه در رده 
های زیر 18 سـال بودند و با شناگران بزرگسال 
سـایر تیـم هـا رقابت مـی کردنـد، با ایـن حال 
از بچـه هـا راضـی هسـتم و امیدواریم در سـال 
هـای آتی نتایج بهتری بگیریم.  دلپسـند اضافه 
کرد: سـینا ضیغمی، شـناگر تیم کرمـان هم به 
اردوی تیـم ملـی جوانـان ایران هم دعوت شـد. 
ضمـن اینکـه به سـینا ضیغمی و محمـد کریم 
زاده بـه دلیـل درخشـش، پیراهن تیـم ملی  از 

سـوی فدراسـیون اهدا شد.

هادی کاربخش 
فوتسـال  جانبـه   4 مسـابقات 
جـام گردشـگری عصرپنـج شـنبه 
پایـان  بـه  کرمـان  قهرمانـی  بـا 

رسـید.
در ایـن مسـابقات کـه با شـعار 
کرمـان، سـرزمین میـراث جهانی، 
بـه همـت اداره میـراث فرهنگـی 
اسـتان و همکاری آژانس همسـفر 
پیـام  روزنامـه  حـرم،  کبوتـران 
پذیرائـی  هـای   مجموعـه  مـا، 
و   تیگـران  شـبهای  بهارسـتان، 
پالیـز، تـاالر باغ بهرامی، رسـتوران 
مکـث، آژانـس خدمات مسـافرتی 
طلـوع شـرق ،هتـل پـارس، هتـل 

فوتبـال  هئیـت  و  جهانگـردی 
هـدف  بـا  و  کرمـان   شهرسـتان 
شناسـایی بیشـتر ظرفیـت هـای 
برگـزار شـد،  اسـتان  گردشـگری 
جنوبـی،  خراسـان  هـای  تیـم 
و  یـزد  بلوچسـتان،  و  سیسـتان 
کرمان شـرکت داشـتند و در2 روز 
واز 6 تـا 8 مهرماه، به صورت دوره 
ای در سـالن اسـتانداری کرمان به 
رقابـت پرداختنـد و در پایـان تیم 
کرمـان با تفاضل گل بهتر نسـبت 
به سیسـتان و بلوچسـتان در رتبه 
اول قـرار گرفـت و یزد سـوم شـد. 
ایـن  اخـاق  کاپ  اینکـه  ضمـن 
دوره از مسـابقات به تیم خراسـان 

جنوبـی اهـدا شـد.
بـا  کـه  افتتاحیـه  بـازی  در 
وفایـی، مدیـر کل  حضورمحمـود 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی 
شـجاعی  رضـا  گردشـگری،  و 
رییـس هیـات فوتبـال شهرسـتان  
فرحبخـش  ایمـان  همچنیـن  و 
مربـی و صـادق رحیمـی بازیکـن 
پارالمپیـک  نابینایـان  ملـی  تیـم 
و  کرمـان  شـد،  برگـزار  ایـران 
سیسـتان و بلوچسـتان به تسـاوی 
3-3 رضایـت دادنـد و تیـم یزد2-
خراسـان  شکسـت  بـه  موفـق   1
جنوبـی شـد. دربـازی ابتدایی روز 
خراسـان را شکسـت داد و کرمـان دوم، سیسـتان و بلوچسـتان 3-4 

هـم بـا 4 گل در برابـر تـک گل 
یـزدی هـا موفـق به شکسـت این 
تیـم شـد و در روز پایانـی نیـز که 
حساسـیت زیادی داشـت، میزبان 
بـا نتیجـه قاطـع 13-2 خراسـان 
جنوبـی را یـا شکسـت بدرقه کرد 
و سیسـتان و بلوچسـتان بـا بـرد 
4-2 تیـم یـزد بـر مـکان دوم این 

مسـابقات تکیـه زد. 
در  کـه  اختتامیـه  مراسـم  در 
محـل هتـل جهانگـردی کرمان و 
بـا حضـور محمـود وفایـی و علـی 
برگـزار  کرمـان  شـهردار  بابایـی، 
گردیـد، جـام هـای تیم هـای اول 
تـا سـوم بـه اضافـه کاپ اخـاق 
تقدیـم تیـم هـای قهرمـان شـد، 
وفایـی  محمـود  از  اینکـه  ضمـن 
بخاطـر زحماتـش بـرای برگـزاری 

این مسـابقات و ضیا لنگـری زاده، 
سرپرسـت اسـبق تیم کرمـان نیز 
قدردانـی و تشـکر بـه عمـل آمـد.
از نکات حاشـیه ای این دیدارها 
شـدید  مصدومیـت  بـه  میتـوان 
تیـم  بازیکـن  لطیفیـان  حسـن 
خراسـان جنوبـی اشـاره کـرد که 
در بـازی روز دوم مقابل سیسـتان 
و بلوچسـتان مصدوم شـد ولی در 
بـازی بـا کرمـان نیـز بـه میـدان 
آمـد کـه در خال بازی متاسـفانه 
از ناحیـه مـچ پا دچـار مصدومیت 
شـدیدتر شـد که بعـد از اعـزام به 
بیمارسـتان باهنـر، مشـخص شـد 
کـه پـای وی متاسـفانه شکسـته 
و بایـد گـچ  گرفتـه شـود ولـی بـا 
درخواسـت خـودش و هماهنگـی 
آتـل  او  پـای  جهانشـاهی،  آقـای 
گرفته شـد و بافاصله با در اختیار 

گذاشـتن اتومبیل شـخصی،وی را 
بـه بیرجنـد انتقـال دادند.

اعضـای تیـم کرمـان را در ایـن 
مسـابقات افراد زیر تشکیل دادند؛ 
سرپرسـت؛  زاده،  حسـین  کاظـم 
و  بازیکـن  جهانشـاهی  محمـد 
عبـاس  سـلیمانی؛  کاپیتان؛ابـوذر 
فهیمـی؛ ایمان انجم شـعاع؛ وحید 
نسـب؛  حسـن  محمـد  صوغانـی؛ 
محمد ثمره افشـار؛ میثـم دادوند؛ 
معیـن افضلـی؛ مجتبـی موحـدی 
بازیکنـان و حامـد لنگـری زاده و 
علـی اکبـر سـاالری دروازبانـان و 
حسـن هابیلـی بازیکـن مربی این 

بودند. تیـم 
حسـین  کاظـم  اینکـه  ضمـن 
زاده بـه عنـوان سرپرسـت و ابوذر 
سـلیمانی مسـئولیت ورزشـی این 

مسـابقات را بـه عهـده داشـتند.

در مسابقات فوتسال جام گردشگری

کرمان قهرمان شد

آبـاد  فتـح  مـوزه  بـاغ 
شامگاه چهارشـنبه میزبان 
مسـئولین،  از  جمعـی 
پارالمپیکـی  کاران  ورزش 
بـود.  آنهـا  خانـواده  و 
بـه  کـه  مراسـم  ایـن  در 
بهزیسـتی،  اداره کل  اسـتانداری،  همـت 
اداره ورزش و جوانـان و شـبکه 5 سـیما 
برگـزار شـد از ورزشـکاران و مـدال آوران 
پارالمپیـک 2016 ریـو تقدیـر و قدردانی 

بـه عمـل آمـد.
در ابتـدای این مراسـم دیبـا کانتری، 

جوانـان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرسـت 
اسـتان کرمـان اظهـار داشـت: افتخـارات 
به دسـت آمده توسـط ورزشـکاران استان 
کرمـان در المپیـک و پارالمپیک از جمله 
پرچمـداری کاروان المپیـک و پارالمپیک 
کسـب  مدال هـای  درصـد   25 کسـب  و 

شـده اقدامـی کم نظیـر اسـت.
طریقـی  هیـچ  بـه  داشـت:  ابـراز  وی 
تاش هـای  و  سـختی ها  نمی تـوان 
میادیـن  در  کرمـان  اسـتان  ورزشـکاران 

کنیـم. جبـران  را  ورزشـی 
و  حرکـت  از  داد:  ادامـه  کانتـری 

هدایـای اسـتاندار کرمـان و حمایت هـای 
وی بـرای ترغیـب ورزشـکاران المپیک و 
پارالمپیـک در مراسـم بدرقـه و اسـتقبال 
از آنهـا کمـال تشـکر و قدردانـی را دارم.
عبـاس صادق زاده، مدیر کل بهزیسـتی 
سـخنانی  در  نیـز  کرمـان،  اسـتان 
بهره بـرداری  و  شناسـایی  بایـد  گفـت: 
کـه  توانمندی هایـی  و  اسـتعدادها  از 
توان خواهـان دارنـد را بـه شـکل مسـتمر 

باشـیم. داشـته 
توانمندی هـای  داشـت:  بیـان  وی 
بالقـوه معلـوالن بایـد مـورد توجـه قـرار 
گیـرد و حمایت هـای بی نظیری از سـوی 
مسـئوالن اسـتان کرمان به ویژه استاندار 

از ورزشـکاران معلـول وجـود دارد.
کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
اضافـه کـرد: معلـوالن گاهـی در زندگـی 
خـود بـا مشـکاتی مواجـه هسـتند و بها 
دادن بـه ایـن قشـر می توانـد دغدغه های 

آنهـا را التیـام بخشـد.
اسـتاندار  حسـینی  رزم  رضـا  علـی 
گفـت:  مراسـم  ایـن  ادامـه  در  کرمـان 

ورزشـکاران پارالمپیکـی بـا هدفـی کـه 
ناامیـد  و  خسـته  هیچوقـت  داشـتند 
مـا  بـرای  بزرگـی  ایـن درس  و  نشـدند 
و جوانانـی اسـت کـه امـروز بایـد بـرای 
تـاش  خـود  اسـتان  و  کشـور  آبادانـی 
کننـد و همچنیـن فرهنـگ کار و تـاش 

دهیـد. توسـعه  را 
رزم حسـینی عنـوان کـرد: امشـب بـه 
و  افتخارآفرینـان  و  قهرمانـان  مناسـبت 
کسـانی کـه بـا وجـود محدودیـت هـای 
جسـمی باعـث افتخـارات زیـادی بـرای 
همـه ملـت ایـران، ورزشـکاران و مـردم 
کرمـان شـدند، دور هـم جمـع شـدیم و 
وظیفـه مـا و همه مـردم ایـران و کرمان 
عزیـزان  ایـن  از  خوبـی  بـه  کـه  اسـت 
قدرشناسـی بـه عمـل آوریـم و امشـب 
اگـر جمـع شـدیم عـاوه بـر سـپاس و 
درس  یـادآوری  عزیـزان،  قدرشناسـی 

هایـی بـرای مـردم کرمـان اسـت.
وی تصریـح کـرد: ایـن ورزشـکاران به 
جوانـان درس هایـی دادنـد، آنهـا ثابـت 
کردنـد بـا کار و تـاش می تـوان کارهای 

و  محدودیـت  بـا  داد،  انجـام  بزرگـی 
معلولیت جسـمی بـرای جوانـان الگو می 
شـوند و بـه جوانان خسـتگی ناپذیر بودن 

بـرای رسـیدن بـه هـدف را آموختنـد.
اسـتاندار کرمـان گفـت: به کسـانی که 
درخشـیدند  ریـو خـوش  پارالمپیـک  در 
تبریـک می گویـم و حضور پیشکسـوتان 
در  محـل،  ایـن  در  مدیـران  و  ورزشـی 
بدرقـه و اسـتقبال باعـث دلگرمـی اسـت 
و انجـام تعهـدات حداقل کاری اسـت که 

مـی توانیـم انجـام دهیم.
وی ادامـه داد: برنامـه ریزان و کسـانی 
که مسـئول ورزش کشـور هسـتند برنامه 
ریـزی کننـد که مدال ها متوقف نشـود و 
ادامـه داشـته باشـد و بتوانیم مـدال های 

بیشـتری در آینـده کسـب کنیم.
در پایـان ایـن مراسـم کـه بـا برنامـه 
هـای شـاد و متنوعی همـراه بود، بـا اهدا 
سـکه طا، منزل مسـکونی و ایجاد شـغل 
بـرای قهرمانـان ، از ورزشـکاران کرمانـی 
حاضـردر برزیـل 2016 تقدیـر بـه عمـل 

مد. آ

استاندار کرمان در مراسم تقدیر از پارالمپیكی ها:

این موفقیت ها درس های بزرگی برای مردم ما دارد

 خبر

و  شـرایط  بـه  اسـتناد  بـا  کرمـان  ای  منطقـه  آب  سـهامی  شـرکت 
دسـتورالعملهای باالدسـتی به منظور اسـتفاده از ظرفیـت بخش خصوصی 
جهـت نظـارت بـر عملیـات حفـاری، لولـه گـذاری، شستشـو، توسـعه و 

آزمایـش پمپـاژ چاههای آب در نظر دارد جهت شناسـایی و صـدور پروانه صاحیت 
ناظـر حفـاری از بیـن فارغ التحصیان دانشـگاهی پس از ثبت نـام و برگزاری آزمون 
کتبـی نسـبت بـه انتخاب افـراد واجد شـرایط اقـدام نماید لـذا از متقاضیـان دعوت 
مـی شـود ضمـن مراجعه بـه آدرس سـایت ایـن شـرکت www.krrw.ir مدارک 
خواسـته شـده را در مهلـت مقـرر بـه واحد حفـاری شـرکت آب منطقـه ای کرمان 
تحویـل نماینـد. )الزم بـه ذکر اسـت ناظرین حفـاری هیچگونه رابطه اسـتخدامی با 

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان نخواهند داشـت(.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

شناسه آگهی 5537

فروش زمین
اکازیون- 2600 قصب باغ پسته

با 8 حبه از سه تلمبه آب
فروشی - قیمت توافقی 

09122507159

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

معـاون امـور عمرانـی و فنـی اسـتاندار 
کرمان گفـت: عملیات اجرایـی پارک ملی 
گردشـگری »خبر« با سـرمایه گذاری 300 
هـزار میلیـارد تومـان از مـاه آینـده آغـاز 
خواهـد شـد ضمـن آن کـه هتـل مرکـزی 
شـهر بافـت نیـز توسـط بخـش خصوصی 

در آینـده نزدیـک اجرایـی خواهد شـد.
دیـروز  »ابوالقاسـم سـیف الهی« صبـح 
در جشـنواره گـردو در شهرسـتان بافـت 
اظهـار کـرد: مـردم بافـت در قبـل و بعـد 
صحنـه  در  همیشـه  مردمـی  انقـاب،  از 
بودنـد و بیشـترین رزمنـدگان را به صحنه 
هـای جنـگ اعـزام کردند و حضور سـردار 
سـلیمانی برگ زرینی در شهرسـتان بافت 

ست. ا
وی بـا بیـان اینکه مجموعه شهرسـتان 
بافـت، ارزوئیـه و رابـر دارای اسـتعدادهای 
کـرد:  اظهـار  زیـادی هسـتند  خـدادادی 
هـا،  کـرده  تحصیـل  آمـار  بیشـترین 

موثـر کشـور  هـای  انسـان  و  هنرمنـدان 
از  نشـان  کـه  ایـن خطـه هسـتند  اهـل 
وجـود نیـروی توانمنـد یبه عنـوان یکی از 

ظرفیـت هـای ایـن شهرسـتان اسـت.
سـیف الهی با بیـان اینکه خوشـبختانه 
و  وحـدت  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  در 
بافـت  در شهرسـتان  یکپارچگـی خوبـی 
ایجـاد شـده اسـت تصریـح کـرد: طـرح 
مثلـث توسـعه اقتصادی که شـامل حضور 
مجلـس،  نماینـدگان  خصوصـی،  بخـش 
دولـت و ائمـه جمعـه بـه عنـوان ناظـر بر 
اجـرا، در اسـتان کرمـان توسـط اسـتاندار 
تدویـن و اجرایی شـده، سـبب گردیده که 
وحـدت مثـال زدنـی در شهرسـتان هـای 

اسـتان ایجـاد شـود.
معـاون امـور عمرانـی و فنـی اسـتاندار 
کرمـان ادامـه داد: از حدود دو و نیم سـال 
توسـعه  مثلـث  قالـب طـرح  در  و  پیـش 
از  مقاومتـی  اقتصـاد  الگـوی  اقتصـادی، 

دورتریـن نقطـه اسـتان و در شهرسـتان 
قلعـه گنـج با همـکاری بنیاد مسـتضعفان 
اجرایـی شـد و هـم اکنـون به کل اسـتان 

تعمیـم پیـدا کـرده اسـت.
دوم  گام  بـه  اشـاره  بـا  الهـی  سـیف 
در  داد:  ادامـه  اقتصـادی  توسـعه  مثلـث 
منطقـه  بـه 8  اسـتان کرمـان  گام،  ایـن 
بـا  بتوانیـم  تـا  شـده  تقسـیم  اقتصـادی 
کمـک موسسـات مالـی بـزرگ خصوصی 
بـه عنـوان معیـن هـای منطقـه، اقتصـاد 
مقاومتـی مدنظـر مقـام معظم رهبـری را 
از روسـتا و بـا اقتصـاد خـرد روسـتایی  به 

کنیـم. عملیاتـی  مردمـی  صـورت 
معـاون امـور عمرانـی و فنـی اسـتاندار 
کـرد:  نشـان  خاطـر  پایـان  در  کرمـان 
عملیـات اجرایـی پـارک ملی گردشـگری 
هـزار  گـذاری 300  بـا سـرمایه  »خبـر« 
میلیـارد تومـان از مـاه آینده آغـاز خواهد 
شـد ضمن آنکه هتـل مرکزی شـهر بافت 

نیـز توسـط بخـش خصوصـی در آینـده 
نزدیـک اجرایـی خواهـد شـد.

منطقـه  یـک  خبـر  ملـی  پـارک 
حفاظت شـده در شهرسـتان بافـت اسـتان 
کرمـان اسـت که 149 هـزار و 983 هکتار 
وسـعت دارد. پـارک خبر بدلیـل دارا بودن 
تنـوع زیسـتی ناشـی از وجـود ارتفاعـات، 
آبخیـز  حوزه هـای  متعـدد،  دشـتهای 
متنوع، در اسـتان و کشـور کم نظیر است. 
ایـن پـارک یازدهمیـن منطقـه ای اسـت 

کـه در ایـران عنـوان پـارک ملـی را بخود 
اختصـاص داده اسـت. این پارک در سـال 
1350بـا عنوان منطقه حفاظت شـده و در 
سـال 1354 تحـت عنوان پناهـگاه حیات 
وحـش خبـر و روچون مـورد حفاظت قرار 
گرفـت، در نهایـت در سـال 1370 بعنوان 
منطقـه گردشـگری فرهنگـی در سـازمان 
فرهنگـی یونسـکو بـه ثبـت رسـید و در 
سـال 1378 قسـمت عمده ایـن منطقه به 

پـارک ملـی ارتقـاء یافت.

آغاز عملیات اجرایی پارک ملی گردشگری »َخبر«
 از ماه آینده

خبر

محيط زیست

جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه   
نوشـت: در میـان پسـماندهایی که 
انسـان تولیـد می کند؛ پاسـتیک 
از جـدی ترین چالش های زیسـت 
محیطـی محسـوب مـی شـود که 
پراکندگـی آن در طبیعت،نتیجـه 
ای جـز خاتمه یافتـن بقاء و تهدید 
حیـات جانـداران در پـی نخواهـد 

داشت.
بـر اسـاس تحقیقـات و بررسـی 
هـای علمـی انجـام شـده،در بـدن 
40 درصـد از آبزیـان و موجـودات 
زنـده ای که در دریاهـا زندگی می 
کنند،آثاری از پاسـتیک مشـاهده 

است. شـده 
قابـل  بخـش  حیـات  واقـع  بـه 
توجهی از موجودات زنده در سـایه 
رهـا سـازی زبالـه ها،پسـماندها و 
عـدم تفکیـک زبالـه از مبـداء در 
معرض تهدیداتی جـدی قرار دارد.

ارقـام موجـود  و  اعـداد  و  آمـار 
مویـد تولیـد سـالیانه 20 میلیـون 

زبالـه در کشـور اسـت،به تعبیـری 
مـی توان گفت سـهم هر شـهروند 
ایرانـی در تولیـد زباله،روزانـه 700 
گـرم بـرآورد مـی شـود و بـه واقع 
بصـورت  فـرد  هـر  گفـت  بایـد 
طـول  در  میانگیـن  و  متوسـط 
ماه،قریـب بـه 20 کیلـو زباله تولید 

کند. مـی 
در این میان سـهم هر روسـتایی 
و  درصـد   20 زبالـه  تولیـد  در 
جمعیـت شـهر نشـین 80 درصـد 

بـر آورد مـی شـود.
آنچـه کـه بسـیار نگـران کننده 
بخـش  رسـد،به  مـی  نظـر  بـه 
ناچیـزی بـاز می گـردد کـه از 20 
میلیـون تـن زبالـه تولید شـده در 
طـول سـال،بازیافت و تفکیـک می 

. د شو
آمارهـا و شـواهد مویـد بازیافت 
تنهـا 20 درصـد از میـزان مذکـور 
در شـهرها اسـت و بـه بیـان دیگر 
 16 بـه  قریـب  گفـت  تـوان  مـی 

میلیـون تـن از زبالـه هـای تولیـد 
شده،رهاسـازی مـی شـوند و ایـن 
اعـداد و ارقام جز مـرگ زودهنگام 
طبیعت و تسـریِع در خاتمه یافتن 
زنـده  موجـودات  زندگـی  و  بقـاء 
نخواهـد  پـی  در  دیگـری  ثمـره 

داشـت.
بـرای  نایلونـی  کیسـه  چالـش 
طبیعـت به میزانی اسـت که امروز 
عـده ای از کارشناسـان معتقدنـد 
بایـد به مـدد فرهنـگ، آمـوزش و 
اطـاع رسـانی صحیـح تمایـل بـه 
اسـتفاده از نایلـون در میـان عموم 
مـردم بـه حداقـل ممکـن کاهـش 
یابـد. در ایـن میان،عـده ای دیگـر 
از صاحـب نظران،همچـون فرهـاد 
مرشدی،کارشـناس محیط زیسـت 
معتقـد اسـت بایـد بـا اتـکای بـه 
قـوه قهریـه نسـبت بـه مهـار ایـن 
مـد  جـدی  ناهنجاری،اقداماتـی 
نظـر قـرار گیـرد. وی با مثـال زدن 
پیشـرفته  کشـورهای  از  برخـی 

در  گویـد:  مـی  فرانسـه  همچـون 
فرهنـگ سـازی  و  آمـوزش  کنـار 
بایـد نسـبت بـه اجـرای تدابیـر و 
تمهیـدات سـلبی و اعمـال قانـون 
رهاسـازی  عامـان  بـا  جریمـه  و 
طبیعـت  در  زبالـه  هـای  نایلـون 

برخـورد شـود.
مرشـدی عنـوان کرد:تمامـی ما 
نسـبت به محیـط زیسـت و حفظ 
و  هسـتیم  آن،مسـئول  سـامت 
بـه واقـع ایـن موهبـت، ودیعـه ای 
اسـت کـه بـه امانت بـه مـا واگذار 
شـده و بایـد به نسـل هـای بعدی 
تحویـل داده شـود و یقینا هر گونه 
نارسـایی و چالـش در آن،نـه تنهـا 
حیـات مـا در دوران کنونـی را بـه 
مخاطره مـی اندازد،بلکـه تهدیدی 
بـرای بقـای نسـل هـای آتـی نیـز 
خواهـد بود. این کارشـناس محیط 
زیسـت بخش قابل توجهـی از این 
معضـل را بـه نـوع سـبک و رفتـار 
زندگـی مـا در امور روزمـره مرتبط 

داند. مـی 
وی در ایـن خصـوص گفـت: بـر 
و  مطالعـات  و  تحقیقـات  اسـاس 
مشـاهدات میدانـی انجام شـده،در 
از  موارد،اسـتفاده  از  درصـد   60
غیـر  پاسـتیکی  هـای  نایلـون 
افزود:اصـل  وی  اسـت.  ضـروری 

بـر  اساسـی  قانـون  پنجاهـم 
کـه  دارد  تاکیـد  موضـوع  ایـن 
همگـی مـردم اعـم از حقیقـی یـا 
حقوقی،نسـبت بـه حفظ سـامت 
زیسـت  محیـط  سرنوشـت  و 
مسـئول هسـتند. مرشـدی عنوان 
گسـتردگی  و  کرد:جامعیـت 
مخاطبـان ایـن قانون،موید عمق و 
ضریـب اهمیـت ایـن عرصه اسـت 
کـه  داشـت  دور  نظـر  از  نبایـد  و 
تحوالت،تغییرات،پیشـرفت  تمامی 
هـا  کامیابـی  و  هـا  ها،موفقیـت 
مسـتلزم بسـتر و محیطـی سـالم 

اسـت. انسـان  زیسـت  بـرای 
کـه  خطـری  او  گفتـه  بـه 
زبالـه  هـای  نایلـون  و  پاسـتیک 
بـرای طبیعـت و موجـودات زنـده 
دیگـر ایجاد می کند،حیات انسـان 
را نیز تحت الشـعاع قـرار می دهد.
عرصـه  واقـع  افزود:بـه  وی 
زیسـت،زنجیره ای به هم پیوسـته 
از الزامات،مولفـه هـا و مکمـل هـا 
اسـت کـه هـر یـک بـه نحـوی بر 
خلـل  و  اسـت  اثرگـذار  دیگـری 
هـا،  مولفـه  ایـن  از  یـک  هـر  در 
را  بقـاء  و  حیـات  بعـدی  مراتـب 
بـه مخاطـره مـی انـدازد. صدیقـه 
رفتـاری  علـوم  نوبهار،کارشـناس 
در  آمـوزش  نقـش  بـه  اشـاره  بـا 

اظهـار  جامعـه  فرهنگـی  توسـعه 
از  توجهـی  قابـل  داشـت:بخش 
توفیقـات و موفقیت های جوامع را 
باید در نظام آموزشـی آن جستجو 
کیفیـت  و  افزود:رفتـار  وی  کـرد. 
هـای  مولفـه  انسـان،از  زیسـت 
حائـز اهیمتـی اسـت کـه هرآنچـه 
در ایـن حـوزه بـه کامیابـی هـای 
همـان  یابیم،بـه  دسـت  بیشـتری 
میزان،سـامت و بقـاء بـا تقویـت 
و دوام و قـوام افـزون تـری همـراه 
خواهـد شـد. نوبهـار گفت:محیـط 
تریـن  اصلـی  از  یکـی  زیسـت 
توسـعه محسـوب  هـای  شـاخص 
مـی شـود و بـه واقـع ایـن مولفـه 
از معیارهـا و شـاخص هـای موثر و 
اساسی در سـنجش ضریب توسعه 

بـه شـمار مـی رود.
کارشـناس علوم رفتـاری عنوان 
از معضـات و  کرد:رفـع بسـیاری 
چالش های حوزه زیسـت محیطی 
بـا آموزش،فرهنـگ سـازی و آگاه 
سـازی جمعـی محقـق می شـود. 
بـا تنظیـم و طراحـی سـند تحول 
و توسـعه آمـوزش و پرورش،عرصه 
زیسـتی بـه عنـوان یکـی از مولفه 
هـای اساسـی تعریف شـده که این 
امـر بسـیار نوید بخش بـه نظر می 

رسد.

عاملین شكار یک جبیر 
در اردکان دستگیر شد

چهارشـنبه گذشـته بـه دنبـال دریافت 
گزارشـی مبنـی بـر ورود چنـد دسـتگاه 
موتورسـیکلت پـر قـدرت به کویر سـاغند 
دره  وحـش  حیـات  پناهـگاه  حاشـیه  در 
زیسـت  محیـط  یـگان  نیروهـای  انجیـر، 
اردکان بـا همـکاری ماموریـن یـگان ویژه 
منطقـه  وارد  سـاغند  انتظامـی  نیروهـی 

مذکـور شـدند.
ماموریـن به تعقیب متخلفیـن پرداخته 
و هر سـه موتورسـیکلت را متوقف نمودند.

یـک  جبیـر  یـک  الشـه  متهمیـن  از 
امارتـی   200 تـی  دی  موتورسـیکلت 
یـک  و   250 سـوزکی  یـک  )غیرمجـاز(، 
سـایر  و  چشـمی  دوربیـن   ،150 هونـدا 
گردیـد. ضبـط  و  کشـف  شـکار  ادوات 

متهمیـن مبلـغ یکصـد میلیـون ریـال 
بابـت ضـرر و زیان وارده به محیط زیسـت 
ناشـی از شـکار غیرمجـاز یک جبیـر را به 
حسـاب دولـت واریـز و فیـش مربوطـه را 

بـه دادگاه ارائـه نمودند.
همچنیـن متهمیـن در دادگاه بـه جرم 
شـکار غیرمجـاز جانوران وحشـی حمایت 
شـده محاکمه و بر اسـاس ماده 12 قانون 
شـکار و صیـد به حبس از سـه ماه تا سـه 
سـال و یـا جزای نقـدی از یـک میلیون و 
پانصـد هـزار ریال تـا هجده میلیـون ریال 

محکوم خواهند شـد.
بـا توجـه بـه اینکـه موتورسـیکلت هـا 
مسـتقیما در شـکار غیرمجاز بـه کار رفته 
و آلـت جـرم محسـوب مـی شـود، مقـام 
قضایـی می تواند با اسـتناد بـه ماده 215 
قانـون مجـازات اسـامی دسـتور مصادره 
موتورسـیکلت هـا به نفـع دولـت را صادر 

. ید نما

عامل صید غیرمجاز
 61 قزل آالی خال قرمز 
در پارک ملی دستگیر شد

هفتـه گذشـته نیروهـای یـگان محیط 
زیسـت پـارک ملـی الر حیـن گشـت و 
کنتـرل بـه یـک خـودروی نیسـان وانـت 
مشـکوک شـده و آن را متوقـف نمودنـد.

بـاره  ایـن  در  ملـی الر  پـارک  رییـس 
گفـت: در بازرسـی از این خـودرو 61 عدد 
و  قرمـز کشـف  قـزل آالی خـال  ماهـی 
ضبـط و یک صیـاد متخلـف در این رابطه 

شدند. دسـتگیر 
فرهـاد زنـدی اظهـار داشـت: متخلـف 
پـس از بازداشـت شـکیل پرونـده جهـت 
رسـیدگی بـه جـرم بـه مراجـع قضایـی 

گردیدنـد. معرفـی 
نیـز هسـت  از عشـایر الر  متهـم کـه 
بابـت بخشـی  مبلـغ 30 میلیـون ریـال 
از ضـرر و زیـان وارده بـه محیط زیسـت 
ناشـی از صیـد غیرمجـاز 61 عـدد ماهی 
حسـاب  بـه  را  قرمـز  خـال  آالی  قـزل 
بـه  را  مربوطـه  فیـش  و  واریـز  دولـت 

نمـود. ارائـه  دادگاه 
بـر اسـاس آخرین نـرخ  بهـای جانوران 
وحشـی بـه لحـاظ مطالبـه  ضـرر و زیـان 
صیـاد  ایـن  زیسـت،  محیـط  بـه  وارده 
متخلـف مـی بایسـت مبلـغ 183 میلیون 
ریـال )3 میلیـون ریال بابت هـر یک عدد 

ماهـی( بـه حسـاب دولـت واریـز کند.
نیـز  ریـال  میلیـون  پنجـاه  مبلـغ  وی 
بعنـوان  دادگسـتری  خزانـه  حسـاب  بـه 
ضمانـت واریـز نمـود. همچنین با دسـتور 
قضایـی خـودروی متهـم تـا اطـاع ثانوی 

توقیـف مـی باشـد.
صیـد  جـرم  بـه  دادگاه  در  متهمیـن 
غیرمجـاز گونـه جانوری حمایت شـده در 
محـدوده پـارک ملـی محاکمه شـده و بر 
اسـاس مـاده 13 قانـون شـکار و صیـد به 
حبـس از 91 روز تـا سـه سـال و یا جزای 
نقـدی از یـک میلیـون و هشـتصد هـزار 
ریـال تا بیسـت میلیون ریـال و در صورت 
تکـرار جـرم )سـابقه دار بـودن( بـه هر دو 
مجـازات )حبـس و جزای نقـدی( محکوم 

شـد. خواهد 

بالیی به نام »پالستیک«

 سهم هر کدام از ما در تولید زباله 
چقدر است؟

خبر

افقی
1- از خیابان های قدیم کرمان

2- نام پسرانه- آکندگی معده- نهفته پوشیده
3- از کشـورهای اروپایـی همجـوار با اقیانـوس اطلس- حرکت 

کـرم گونه
4- دفعـه و مرتبـه- از سـریالهای پلیسـی قدیمـی- تنبلـی و 

هلی کا
5- تیرپیکاندار- فیلمی از یداهلل صمدی

6- از صفتهای بد بعضی انسانهای بخیل و ممسک- مدح
7- ریه- کلس- از مواد دفعی بدن- هرگز عرب

8- بینوا و فقیر- بارندگی- کربا
9- ناهماهنگی حرکات ماهیچه های بدن- سایش و برخورد

10- زیرپا مانده- از عشاق- فرهنگ و ادب
11- کناره و حاشیه- آش- سو- انجام گرفت

12- آوا و صدا - روش- نقد نیست
13- چراغ خوراک پزی- صریح و پوست کنده- آمد و رفت
14- خرافات و عقاید و هم برانگیز- عدد تکراری پنج رقمی

15- بـه معنـی نابـود شـدن- تسـمه و دوال- از  شـهرهای 
آذربایجـان

عمودی:
1-خیابان شهید چمران قدیم

2- قانون چنگیزی- پریشان و درهم- گشاده
3- کشف ادوار جنر- داخل و بین- سیب

4- تیز- نوعی ترازو- حرکت کرم گونه
5-نسل چهارم- میوه سامتی- راه میان بر 

6- پیدا نشدنی- نوعی سال شمسی- هنوز وفق نشده
7- تعداد- بازسازی و ترمیم

8-لخـت و برهنـه- شهرسـتانی بین اسـالم و اسـتارا- نـوآوری 
خاقیت و 

9-از آثـار تاریخـی و باسـتانی دیدنـی اسـتان کرمـان- حـرف 
صله فا

10- رفیق روسی 
11- نمونه کاال را گویند

12- رود اروپایی- از مرتجعین- مریضخانه
13- از ماههای تابستان- نیست التین- زین و برگ اسب

14- الفبـای آبادانـی- نُنـر- از شـهرهای گرمسـیری اسـتان 
ن ما کر

15- رعد و برق- نیستی- چهره و سیما- هنوز داهی نشده

حل جدول شماره 734
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عكس: امید علوي

و کسی تو را 

دیده باشد

پاییز های سختی  خواهد داشت...

لیال کردبچه

عكس نوشت

خيریه

اقدام ارزشمند دروازه بان تیم ملی
دروازه بـان تیـم ملی ایران روز جمعه بـه دیدار کودکان مبتا 
بـه سـرطان محک رفـت. حقیقی کـه از یـاوران قدیمی محک 
اسـت، در ایـن دیـدار بـا کـودکان محک بر سـر قهرمانی شـان 
شـرط بسـت و قرار بر آن شـد اگر آنها بتوانند غول سـرطان را 

شکسـت دهند از او هدیـه ای دریافت کنند. 

شعر

کربا ماتم سرا گردیده است 
خیمه ها اندر عزا گردیده است

ای فلک آیا به گردان دیده ای 
قصه نا مردمی بشنیده ای

کربا ای سرزمین ناله ها 
دخت حیدر زینب و آن اشکها

کربا اشک یتیمان دیده ای 
ناله و سوز و عطش بشنیده ای

اشکهای زینب غم خوار تو 
رنج های سید بیمار تو

طفل ها درهای های تشنگی 
خیمه ها و زینب و افسردگی

رفت عباس تا که آب آور شود 
او جدا دستش ز پیکر می شود

رفت تا آب آورد بر کودکان 
مشک آبش بود تیر ظالمان

نینوا رنج فراوان در تو بود 
ناله و اشک عزیزان در تو بود

کربا تو وادی اشکی و اه 
کرده ای خون شهیدان را براه

کربا بس ناله ها آورده ای 
اشک اندر خیمه ها آورده ای

وصف غربت بود اندر نینوا 
بر سر هر نیزه ای خون خدا

بی وفایی بود اندر کربا
بود انجا  ظلم و جور اشقیا

مرگ باد برآن همه نامردمی 
مرگ بر نامردمی، نامردمی

ای )سماء(ازادگی را پیشه کن 
راه خوبان را به خود اندیشه کن
محمد ابراهیمی

 اطالعات

سکه

11,140,000 ریال طرح جدید

11,135,000 ریال طرح قدیم 

5,660,000 ریال نیم سكه 

2,950,000  ریال ربع سكه 

1,870,000  ریال یک گرمی

طال

1,137,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,515,480 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,760 ریال دالر آمریكا

40,310 ریال یورو

9,800 ریال درهم امارت

5,450 ریال  یوآن 

46,840 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

9 تا 31/آفتابی امروز

8 تا 31/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـام مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکيسا خدیشی    سردبير: بردیا اميرتيموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس  روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

دبیر سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
دبیر سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش
دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی

دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی
دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

دبیر سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

پيام ما رتبه 81 با امتياز 39/7 در رتبه بندی
نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

تماس مستقیم تحریریه:32471390 
تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh
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