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3 ایسنا: استاندار کرمان گفت: شهرستان های انار، بافت، بردسیر، بم، رابر، راور، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابک و کرمان همچنان روند 
محدودیت شبانه را باید ادامه دهند. دکتر »علی زینی وند«  با تاکید برآنکه تا پایان سال باید به هدفگذاری طرح شهید سلیمانی برسیم و به 
هیچ وجه کوتاهی از فرمانداران پذیرفته نیست، اظهار کرد: محدودیت تردد شبانه ) ۹ شب تا ۴ صبح( در شهرستان های نارنجی و همچنین 
شهرستان هایی که این هفته زرد شدند تا اطالع ثانوی لحاظ می کنیم.  وی افزود: در شهرهای زرد دیگر هم در صورتی که امکانات پایش 
تصویری و نیروی انتظامی آماده باشد، اعمال محدودیت شبانه خواهیم داشت.    طرح سردار شهید سلیمانی نیز همچنان مبنای عمل و کار 

است.    

محدودیت تردد شبانه در ۱۱ شهرستان استان کرمان ادامه دارد در پی کمبود روغن خوراکی در فروشگاه های سطح شهر، فرماندار ویژه شهرستان سیرجان دستور رسیدگی سریع خبــر
موضوع و بررسی دالیل کمبود روغن خوراکی در سیرجان را صادر کرد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه 
شهرستان سیرجان سهراب بهاالدینی تصریح کرد: با توجه به اینکه طی روزهای اخیر روغن خوراکی در شهرستان 
سیرجان دچار کمبود و اختالل در نظام توزیع و نیز احتمال وقوع احتکار از سوی برخی عمده فروشان، از رییس اداره 
صمت خواسته شده با راه اندازی گشت های ویژه، از کلیه عمده فروشی ها  و انبارها بازدید و در صورت مشاهده هر 
گونه احتکار با متخلفین برخورد قاطع انجام شود. وی گفت: با هماهنگی های انجام شده از سوی فرمانداری و رییس 
اداره صمت، بزودی محموله های روغن خوراکی از طریق شرکت های تعاونی و صنوف  در شهرستان توزیع خواهد شد.

دستور سریع 
فرماندار سیرجان 

برای پیگیری 
کاهش روغن 

خوراکی

اوایل دهه ی 80 بود که شهرکی برای دامپروری؛ 
در 22 کیلومتری جاده بافت؛ به بهره برداری 
رسید. اما با گذشت حدود 20 سال از افتتاح 
شهرک  این  واحدهای  درصد   30 تنها  آن، 
یا واحدهای  ساخته و مابقی به صورت زمین 

نیمه ساز به حال خود رها مانده اند.
گویا از همان ابتدا به منظور اشتغالزایی برای 
فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی و مرتبط 
به  و  شد  گرفته  نظر  در  مجتمع  این  آن،  با 
بنابراین،  نگردید.  واگذار  واقعی  متقاضیان 
تعدادی از این زمین ها، حکم سرمایه ای برای 
زمین ها  فروش  و  خرید  و  کرد  پیدا  را  داللی 
پس از مدتی آغاز شد، در حالی که امتیاز این 
زمین ها، قابل خرید و فروش نبوده و این گونه 
معامالت با توافقاتی پشت پرده، انجام گردیدند. 
همین امر باعث نیمه کاره ماندن ساخت و ساز 

واحدهای این شهرک گردیده است.

متقاضیان واقعی در صف انتظار
تعداد واحدهای ساخته شده بسیار کم است. 
واحدهایی که قرار بود، در تقسیم بندی های ۴0، 
به صورت  اما  باشند  60، 120 و 200 رأسی 
از ساخت  و  مانده اند  رها  به حال خود  زمین 
نیست.  خبری  شیردوش ها،  صدای  و  ساز  و 
اما در میان انبوه زمین های ساخته نشده و با 
هستند  بسیاری  متقاضیان  کذایی،  صاحبان 
این شهرک، در  احداث گاوداری در  برای  که 
این  اینجا،  در  اما  گرفته اند.  قرار  انتظار  صف 
شبهه پیش می آید که آیا این شخص متقاضی 
واقعی ست یا باز تفکر خرید و فروش زمین ها و 
داللی در کار است. اما وجود همین زمین های 
خالی باعث بی رونق ماندن این شهرک شده و 
تا از بسیاری امکانات محروم بمانند. امکاناتی 
چون خیابان کشی، آسفالت، گازکشی، احداث 
جهت  انتظامی  نیروی  حضور  برای  پایگاهی 
برقراری امنیت بیشتر و بسیار موارد دیگری از 

این قبیل.

در شهرک دامپروری، مشکل کمبود آب داریم
با  این مشکالت،  با  چگونگی رفع   در رابطه 
مسوول اداره تولید دامی جهاد کشاورزی گفتگو 
کردیم و وی در رابطه با دلیل واگذار نکردن 
مابقی زمین های این شهرک چنین توضیح داد: 
»در این شهرک بحث کمبود آب را داریم. و 
این مورد باید از طریق تعاونی گاوداری پیگیری 
عهده ی  به  بهره برداری  پروانه  پیگیر  و  شود 
آن هاست. چرا که اگر ما این واحدها را واگذار 
کنیم اگر با کمبود آب مواجه شویم، با موجود 
زنده سر و کار داریم و اگر با کمبود آب مواجه 
شویم، مشکالت چندین برابر می شود. چرا که 
روز اول قرار بر این بود که 30 لیتر در ثانیه 
آب به این شهرک داده شود اما هر روز کمتر و 
کمتر شد وبه طوری که به 15 لیتر و هم اینک 
به 7 لیتر در ثانیه رسیده است و این مقدار، 
جوابگوی کل مصرف این شهرک نخواهد بود 
و این موضوع مشکالتی را ایجاد خواهد کرد. 

البته از این میزان آب، سهم کارخانه شیر که 
هنوز فعال نشده و کارخانه خوراک دام را هم 
باید کسر کرد که مطمئنا آن موقع با کمبود 
آب مواجه خواهیم شد که این وظیفه ی تعاونی 
این سهمیه  افزایش  پیگیر  گاوداری است که 
باشند. این مجموعه ظرفیت 10۴00 رأس دام 
را دارد در حالی که حدود 5200 رأس  دام فعال 

در این شهرک نگهداری می شود.«
حریم شهرک را به سختی حفظ کردیم

 دهیادگاری ادامه داد: »البته پیگیر این قضیه 
بودیم که حریم این شهرک حفظ شود و به 
سختی این حریم را تاکنون حفظ کردیم که 
این  نزدیکی  در  دیگری  مجتمع های  ایجاد 
منطقه  این  در  آلودگی  انتظار  باعث  شهرک 

نگردد.«
متقاضی واقعی وجود ندارد

در ادامه نادعلی پور؛  مدیرعامل شرکت تعاونی 
گاوداری های سیرجان، در این رابطه توضیحاتی 

داد و افزود: »در این باره دو مشکل وجود دارد، 
یکی اینکه متقاضی ها، متقاضیان واقعی نیستند 
چرا که همان ابتدا  کل واحدها را که 1۴1 واحد 
بودند را تحویل متقاضیان دادند. اما متاسفانه از 
این تعداد بسیار کم ساخته شد و مابقی به غیر 
واگذار شد هر چند االن زمین هایی که ساخته 
است  منحل شدن  در حال  آن  امتیاز  نشدند 
و خلع ید می شوند. به همین دلیل نمی توان 

فهمید که خریدار واقعی کیست؟«
10  مجوز روی موتور آب این شهرک داده شده

نادعلی پور افزود: »اما مشکل دیگر این زمین ها، 
مشکل آب است و با کمبود آب مواجه هستیم. 
مشکل  اما  شدیم  پیگیر  را  موضوع  این  بارها 
چرا  هاست.  حرف  این  از  پیچیده تر  بسیار 
که روی موتور آب، 10 نوع مجوز داده شده، 
آب  تخصیص  کمیته های   83 سال  در  چون 
را تشکیل می دادند که اکنون، آب منطقه   ای 
استان این کمیته ها را قبول ندارد و حتا همین 

اواخر سهمیه ی دیگری به مجتمع گلخانه ای 
هم واگذار شد و 7 لیتر در ثانیه از سهمیه 
آب شهرک گاوداران کسر و به این مجتمع 
گلخانه ای واگذار شد. در حالی که آن سال، 
مبلغی نزدیک به 183 میلیون هزینه کردیم 
این  برای  را  ثانیه  در  لیتر  این 30  مجوز  تا 
شهرک بگیریم اما اکنون، آب منطقه ای استان 
می گوید، منظور 30 لیتر در سال بوده است 
به وجود  را  موارد مشکالت عدیده ای  این  و 
آورده. هر چند که هنوز واگذاری این 7 لیتر 
در ثانیه  به مجتمع گل خانه ای قطعی نشده و 
مشخص نیست که به نتیجه برسند یا خیر. اما  
به همین منوال هر روز نقشه ای برای پروانه 
از این چاه گرفته می شود و هر  بهره برداری 
روز از سهمیه آن کمتر و کمتر می شود. اما در 
اصل جهاد کشاورزی می تواند پیگیر این قضیه 
شود که نیاز به تشکیل جلساتی ست که این 

پرونده وارد چرخه ی پیگیری شود.
گاودارای  که  شده  باعث  پروانه  این  نبود 
برق  برای  زیادی  هزینه ی  پرداخت  متحمل 
چاه   این  برق  هزینه ی  و  شوند  مصرفی شان 
صادر  پروانه  این  اگر  اما  و  است  گزاف  بسیار 
می شد، این هزینه بسیار کاهش پیدا می کرد.«

نادعلی پور به نکته ای در رابطه با خرید و فروش 
زمین های این شهرک اشاره کرد و گفت: »از 
لحاظ قانونی، تنها امتیاز این زمین ها، واگذار 
که  صورتی  در  تنها  زمین  صاحبان  و  شده 
داده  انجام  زمین ها  این  در  سازی  و  ساخت 
باشند باید به نرخ روز کارشناسی شود و تنها 
همین مبلغ باید از متقاضی دوم گرفته شود و 
نباید امتیاز به فروش برسد. این در حالی است 
را  معامالتی  توافق  با  بسیاری هستند که  که 
پشت پرده انجام می دهند که به قیمت گزاف 
این زمین ها خرید و فروش می شوند که غیر 
قانونی ست و به این دلیل که این تعاونی قدرت 
اجرایی ندارد، نمی توان از این موضوع جلوگیری 
کند و تنها جهاد کشاورزی باید با این قضیه 

برخورد کند.« 

گالیه گاوداران از واگذار نشدن زمین های ساخته نشده ی شهرک دامپروری:

به نام دامدار ، به کام دالل
      لیال گلزاری

فاصله های گم شده 
معظمه صادقی نژاد: به گفته ی مسووالن درمانی کشور اجرای محدودیت های 
دورهمی های  و  تجمعات  از  جلوگیری  و  ابتال  آمار  کاهش  زمینه  در  شبانه 
خانوادگی، بسیار موثر بوده است و به دنبال اعمال محدودیت های شدید از 
ابتدای آذر ماه تا کنون روند تلفات روزانه بر اثر کرونا در کشور کاهش چند 
صد نفری داشته است. علیرضا رییسی؛ سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
اعالم کرد:  در حال حاضر شهر با وضعیت قرمز کرونا نداریم و 330 شهر زرد 
و 108 شهر نارنجی هستند که امیدواریم این شهرهای نارنجی نیز به مرور به 
سمت وضعیت زرد حرکت کنند و میزان ابتال و بستری در شهرهای مختلف 
کمتر شود. اینگونه که اخبار حاکی است با توجه به کاهش آمار مبتالیان و 
متوفیان روزانه مرتبط با بیماری کرونا و آخرین مصوبات جلسات ستاد ملی 
نارنجی  از گروه  از شهرهای کشور  با کرونا، خوشبختانه تعداد زیادی  مقابله 
به زرد تغییر یافتند. بر اساس محدودیت های اعالمی ستاد ملی کرونا، ورود 
خودرو ها به شهر های نارنجی  و خروج از این شهر ها، همچنان ممنوع است. 
اما اگر این روزها به پلیس راه سیرجان مراجعه کنید متوجه ازدحامی جهت 
گرفتن مجوز عبور و مرور به شهرستان های مجاور و غیر مجاور می شوید. 
تا چند روز گذشته این مجوز ها از سوی فرمانداری ویژه صادر می شد که به 
دلیل بزرگتر بودن فضا و داشتن نیروی بیشتر فرمانداری این ازدحام دیده نمی 
شد. در حال حاضر به گفته روابط عمومی فرمانداری ویژه سیرجان و نیز رییس 
پلیس راه سیرجان صدور مجوزها به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا و بخشنامه 

استانداری بر عهده پلیس راه می باشد.
در پی این ازدحام با سرهنگ سلیمی رییس پلیس راه سیرجان تماس گرفتیم 
وی چنین گفت: مکان پلیس راه کوچک و محدود است تعداد نیروهای ما برای 
صدور روزانه 300 الی ۴00مجوز اندک است و این که صدور برعهده ی پلیس 
راه گذاشته شده کار بسیار اشتباهی بوده است. وی گفت: تمام تالش مان را می 
کنیم که در این صف های طوالنی فاصله یک متری رعایت گردد و درخواست 
اضافه کردن نیرو را نیز به ستاد مقابله با کرونای شهرستان داده ایم. سلیمی 
افزود: تا حتی االمکان سعی داریم از صدور مجوز به مقصد بندرعباس جلوگیری 
کنیم و بدون گواهی پزشکی امکان پذیر نیست. همچنین برای صدور مجوز 

برای شهرهای دیگر نیز مالک نیازهای مهم و ضروری مردم می باشد.
طی بازدید سهراب بهاالدینی فرماندار سیرجان از پلیس راه قرار شد تعدادی 
نیرو به این مجموعه اضافه گردد و درب حیاط محل مراجعه ارباب رجوعان 

باشد تا از فضای حیاط برای رعایت فاصله اجتماعی استفاده گردد.
حال نظر نگارنده این است که چرا ستاد ملی کرونا لباسی سر خود می دوزد 
که به تن شهرستان ها تنگ است؟ آیا یک پزشک هم برای همه بیماری ها 

یک نسخه بنویسد جوابگو است؟
چرا در جزییات اجرایی طرح های مربوط به ستاد کرونا خود شهرستان ها 
کنند  درخواست  از ستاد کل  استاندار  یا  و  فرماندار  اگر  نمی شوند؟  دخیل 
صدور مجوز بر عهده فرمانداری ویژه باقی بماند آنها زیر بار نمی روند؟ ویا 
امیدواریم  افتاد؟  خواهد  اتفاقی  گردد  اجرا  قبل  روند  همان  خودمختار  اگر 
صف۴00نفری صدور مجوز خروج از شهرستان منجر به صدور گواهی فوت 

هیچ یک از همشهریان ما نشود.

    گزارش

 عکس: سخن تازه
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در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر خانم 
فرشته صادقی نژاد فرزند حسین به شناسنامه 1864 کد ملی 3070356915 صادره از سیرجان  با نمایندگی بنیاد مسکن  انقالب اسالمی سیرجان درخواست 
صدور سند شش دانگ یک باب خانه پالک 8 فرعی از 281 اصلی به مساحت 277/56 متر مربع واقع در بلورد سیرجان بخش 39 کرمان را نموده است که 
پس از رسیدگی رای شماره 9969 مورخ 1399/04/29 هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند ملک متصرفی 
نامبرده صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه 
را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم 
دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.     م الف 846  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1399/10/10

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات

رسکار خانم دکتر نفیسه صوری
بر خود الزم دانستیم از زحماتی که برای بهبودی بنده 
متحمل شده و با کمال خضوع و خوش رفتاری با بیماران 
برخورد می کنید، از شما کمال تقدیر و تشکر را به عمل 
آوریم. سربلندی سرکارعالی را در تمامی مراحل زندگی 

از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

حاج محمد علی رکمانی و خانواده

جناب آاقی

 محمدعلی انرصی
بانک  ریاست  سمت  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
سوابق  و  لیاقت  از  نشان  که  سیرجان  شعبه  پارسیان 
درخشان مدیریتی شما دارد را تبریک گفته، سربلندی 

و توفیق روزافزونتان را در این عرصه آرزومندم.

مجتبی پورخسروانی -دمری رشکت راهسازی وساختمانی آرام

جناب آاقی علی میرحسینی
ریاست بانک  انتصاب شایسته جنابعالی به سمت 
و  درایت  از  نشان  که  سیرجان  بازار  شعبه  ملت 
لیاقت شما دارد را تبریک عرض نموده، از درگاه 
ایزد منان موفقیت و سربلندی تان را خواستارم.

سید محسن  رفوزنده

سرور ارجمند؛


