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 ناصر صبحی
از مدتها قبل در سیرجان ،بحث گرفتن
زمین در نواحی شهرک صنعتی و خارج از آن در
قالب کمکهای دولتی و رها ماندن برخی از این
زمینها ،یکی از مباحث پرتکرار بوده است .در
این میان انتشار خبری از سوی معاونت توسعه
و برنامهریزی فرمانداری مبنی بر تشکیل کمیته
ویژه جهت استرداد زمینهای بدون استفاده
نویدبخش اقدام جدی برای ساماندهی این
وضعیت است .به همین دلیل روز شنبه به
مالقات اکبرعباسپور,معاونتوسعهوبرنامهریزی
رفتیم تا از چند و چون ماجرا و روند تعیین
تکلیف زمینهای بدون استفاده آگاه شویم.
مطابق اظهارات عباسپورتاکنون  51زمین دراین
رابطه شناسایی شدهاند که  20مورد آن به مرحله
فسخ قرارداد فرستاده شده است.
 اخیرا خبری ازقول شما مبنی برتشکیل
کمیتهویژهایبرای استرداد اراضیبالاستفاده
درشهرکهای صنعتی و تولیدی منتشرشده
است .چه اتفاقی رخ داده که نیازبه تشکیل
این کمیتهباشد؟
تقریبا یک سالی میشود من در ِسمت فعلی
فعالیت میکنم .در این مدت بارها پیش آمده
اربابرجوع جهت احداث یک واحد تولیدی در
بخشهایی نظیرصنعت ،کشاورزی و یا خدماتی
درخواست زمین داشته است .ما در دو بخش
میتوانیم به افراد زمین واگذار کنیم؛ بخش
خارج از شهرکهای صنعتی که جزو اراضی ملی
هستند و یا در اختیار منابع طبیعی هستند و یا
راه و شهرسازی .بخش دوم ،نواحی یا شهرکهای
صنعتی هستند که در اختیارشرکت شهرکهای
صنعتی هستندُ .خب بنا به وظیفه ذاتی ،ما
باید روی زمینهایی که واگذار میکنیم ،کنترل
ونظارت داشته باشیم که تکلیف این زمینها و
سرنوشتشان چیست؟ طبق بررسی که به عمل
آوردیم ،تقریبا 51قطعه زمین درداخل شهرکها
و نواحی صنعتی سیرجان وجود دارند که توسط
افراد گرفته شده اما طرحهاشان به بهرهبرداری
نرسیده است.
 یعنی مطلقا کاری روی زمینها ایجاد
نشده است؟
زمینهایی است که مانند روز اول خام
هستند و هیچ فعالیت کاری روی آنها انجام
نشده است و سمت دیگر ،زمینی وجود دارد که
تقریبا تا  95درصد پیشرفت داشته است .این
موارد  90یا  95درصدی ،طرحهایی هستند که
کامل انجام شدهاند و در شرف گرفتن پروانه

گفتوگو با معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری پیرامون زمینهای استفاده نشده درشهرکهای صنعتی سیرجان

زمینها را پس میگیریم
بهرهبرداری است .حاال ممکن است 6
ماه یا یک سال و یا ...آماده اخذ پروانه
بهرهبرداری است اما هنوز نگرفته است.
همانطور که گفتم دامنه آن  51زمین،
از زمین خام تا زمین آماده بهرهبرداری
متفاوت است.
 پس از شناسایی این موارد چه
اقدامی انجام شد؟
از طریق شرکت شهرکها به عنوان
واگذارکننده زمین ،خواستیم تا این افراد
به جلسهای در فرمانداری دعوت شوند تا
تعیین تکلیف شوند .دربررسیها ،تقریبا
 20مورد از آن  51مورد به مرحله فسخ
قرارداد رفت .یعنی شرکت شهرکها
قرارداد را فسخ میکند ،رقمی را که این
افرادطبققوانینداخلیشرکتشهرکها
پرداخت کردهاند ،عودت داده میشود و
در نهایت زمین نیز از ایشان گرفته شده
و به فرد دیگری واگذار میشود .حاال
ممکن است آن فرد ،هزینههایی نیز در
زمین انجام داده باشد که آن نیز توسط
عکس :امین ارجمند|پاسارگاد
شرکتمحاسبهمیشود.
به مرحله فسخ قرارداد رفتهاند .این اقدام از
 قیمت زمین براساس قیمت روز
طریق دادگاه باید انجام گیرد .حاال مگر اینکه در
محاسبهمیگردد؟
خیر ،پول زمین به قیمتی که افراد خریدهاند ،دادگاه حکم دیگری صادر شود یا اینکه شرکت
عودت داده میشود .جز این باشد که میشود در بررسیهای خود به این نتیجه برسد که مثال
زمین را گرفت و  5سال نساخت و سپس بر میتواند  10روزیا یک ماه مهلت بدهد.
 پس مهلت زمانی محدود وجود خواهد
اساس افزایش قیمت زمین ،آن را فروخت.
 پس سرنوشت آن  20زمین فسخ داشت؟
بله .واقعیت این است زمینی وجود دارد که
قرارداد است؟

 ایسنا:
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:
متاسفانه از هشت شهرستان نارنجی کشور ،سه
شهرستان آن مربوط به استان کرمان است به
طوری که شهرستان های بافت ،زرند و سیرجان در
وضعیتنارنجیکروناییقراردارند.
حمیدرضارشیدینژادعصریکشنیهدرجلسه
ستادمقابلهبا کرونای استان کرمانبهتشریحعلت
نارنجی بودن سه شهرستان استان پرداخت و اظهار

نمایندگی سایپا واقع در بلوار امام
رضا جهت همکاری از یک نفر خانم
( مسلط به کامپیوتر) دعوت مینماید.
42232929 -09136216676

خردهکاری ،نصب درب توری،
تعمیرات درب و پنجره

۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳

 سرنوشت 31زمین باقی مانده چه شد؟
همانطور که گفتم 20مورد تقریبا رفتند به
مرحله فسخ قرارداد و مابقی دعوت شدند اما
تمام ایشان در جلسه حاضر نشدند .این عدم
حضور ،دو حالت دارد؛ یا کار داشتند و نیامدند
یا به عمد حاضر نشدند .اما هر دو برای ما دیگر
تفاوتی ندارد .زیرا اززمان تشکیل جلسه تا امروز،
هیچ فردی به من مراجعه نکرده که بگوید من به

ازهشت شهرستان نارنجیکشورسه شهرستان آن دراستانکرمان است

دعــوت به هـمـکاری

جـوشـکاری

فرد در سال  95گرفته و باید  98به بهرهبرداری
میرسید اما یک سوله زده و رها کرده است.
نه امتیاز آب و برق گرفته و نه کاری انجام
داده است .اصل موضوع این است که برخی
آمدهاند امکاناتی که دولت برای امر تسهیل
در سرمایهگذاری فراهم کرده ،به نوعی حبس
کردهاند .ما میخواهیم این زمین را از حبس
خارج کنیم.

فالن دلیل نتوانستم به جلسه بیایم و حاال
چه باید بکنم .بنابراین این مسئله نافی
انجام وظایف ما و شرکت شهرکهای
صنعتی نیست .مشخص است که طرح
ظرف چه مدتی باید به بهرهبرداری برسد.
اگر زمان قانونی دیده شده در طرح ،طی
شود و فرد کاری انجام ندهد ،ما وفق
همان قانون که قرارداد براساس آن امضا
شده ،برخورد خواهیم کرد.
 قانون چه میگوید؟
اگر چکت را پرداخت نکردی ،زمین
را گرفتی و رها کردی و ...برای تمام موارد
اینچنینی شرکت شهرکها قانون دارد
و طبق قرارداد با ایشان رفتار میکند اما
توصیه من این است که این موضوع
کامال جدی است .البته شاید ما مهلتی
به برخی افراد بدهیم .به طورمثال ممکن
است حرف فرد ،در جاهایی حساب
باشد و نباید از حق گذشت .مثال باید
دستگاهی را میآورده که در کشوروجود
نداشته و باید از خارج از کشور تامین
میشده اما تحریم هستیم و تکنولوژی را
به ما نمیفروشند .فرد میآید و ثابت میکند که
به این دلیل نتوانسته دستگاه را تامین وطرح را
به بهرهبرداری برساند .در اینجا نه تنها فرد قصور
ندارد بلکه خود نیز در حال متضرر شدن است.
در این موارد قصد نداریم ظلمی در حق فردی
اعمال گردد اما تاکید میکنم اگرفردی با انگیزه
معامالتی و خرید و فروش و سود بیشتر ،زمین را
خریده و رها کرده باشد ،مماشاتی در کارنخواهد

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

اتحاد

کرد :رعایت پروتکل های بهداشتی باید بسیارجدی
گرفتهشودوممکن استهمکارانماباحساسیت
بیشتری بیماران را بستری می کنند و بیماررا بیش از
حد الزمبستری کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره
به فرا رسیدن ایام سالگرد شهادت سردار دلها
عنوان کرد :امسال باید بزرگذاشت سالگرد حاج
قاسم سلیمانی بهتر ازسال گذشته برگزارشود لذا
با حساسیت زیاد بر نحوه رعایت شیوه نامه های

بهداشتی نظارت داشته باشید تا وضعیت کرونایی
شهرهایمابهترشود.
وی با انتقاد از عدم رعایت شیوه نامه های
بهداشتیبیان کرد:شیوعزیادبیماریباعثدرگیری
کل جامعه می شود و همه متضررمی شوند لذا
انتظارداریم که هم مردم و هم مسئولین ازعادی
انگاریپرهیزکنند.
رشیدی نژاد تصریح کرد :به آبی بودن
شهرستان ها دلمان خوش نکنیم و باید وضعیت

دعــوت به هـمـکاری

به یک نفر شاگرد خانم مجرد (با سابقه فروشندگی
و آشنایی با لوازم جانبی موبایلو کامپیوتر در حد
متوسط) جهت کار در لوازم جانبی موبایل (پاساژ مهر)
نیازمندیم .ساعت کار  ۹صبح الی  ۱۲ظهر
عصرها  4الی  9:30شب
۰۹۱۳۵۰ ۶ ۰ ۶ ۶ ۷

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

فعلی را حفظ و درراستای ارتقای بهتروضعیت گام
برداریم .وی با بیان این مطلب که سیرجان مدت
هاست رنگ زرد به خود ندیده است ،اظهار کرد:
در حال حاضر ۴۹۰نفر در بیمارستان های استان
بستری هستند که ۱۷۰نفرآنها ابتالی آنها به کووید
 ۱۹قطعی و مابقی مشکوک به کرونا هستند .هم
اکنون  ۷۸نفردر آی سی یو( )ICUو  ۱۹نفرتحت
ونتیالتورهستند.
رییسدانشگاهعلومپزشکی کرمانبا اشارهبه
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

آمارواکسیناسیونگفت:تاکنونحدود۵۰هزارنفر
در سطح استان دوز سوم واکسن خود را دریافت
کرده اند و حدود  ۸۰درصد جمعیت هدف دوز
اول و حدود  ۶۷درصد جمعیت هدف نوبت دوم
واکسن خود را تزریق کرده اند.
وی بر لزوم کنترل و نظارت بیشتر بر
کالسهای آموزشی(مدارس و دانشگاه ها) تاکید
کردو افزود:برگزارینمایشگاههایعمومیممنوع
است.

بود .بنابراین صرفا درمورد افرادی که نیت جدی
داشته اما به دالیل قابل قبول موفق به انجام کار
نشدند و فرصتها اصلی ازبین نرفته باشد ،شاید
بتوانیم کمک کنیم و خیلی سخت نگیریم.
 پس از انتشارخبرتشکیل کمیته ویژه
استرداد از سوی جنابعالی ،مباحثی مطرح
شد پیرامون زمینهایی که تحت عنوان
دیگری گرفته شده اما درحال حاضرکاربردی
جز مورد ذکر شده قانونی دارد .به این موارد
برخوردید؟
تغییر کاربری غیرمجاز و بدون هماهنگی
نداشتیم اما درشهرکهای صنعتی مواردی وجود
دارد .البته نه به شکل تغییر کاربری صد در صد.
به طور مثال ممکن است در کنار کار تولیدی،
فردی اتاقکی ساخته باشد و استفادهای مضاف
بر کابری انجام دهد اما بررسی به این شکل را
هنوز انجام ندادهایم اما اینگونه که مثال کاربری
صنعتی بگیرند وکار کشاورزی انجام دهند ،باید
برای اصالح جواز فعالیت اقدام کرده باشند .زیرا
درنهایت به مشکل برمیخورند.
 افرادی زمینهایی را گرفته و به عنوان
انبارضایعات به اتباع بیگانه واگذار کردهاند.
آیا این موارد مدنظربودهاند؟
بله .همیشه اینگونه موارد مدنظرما هستند.
کها ،هیات امنا و مدیران داخلی باید
شرکت شهر 
طبققوانینداخلیشهرکهارفتارکنندوقانوننیز
مشخص است .هرگاه درشهرک صنعتی فعالیتی
انجام شود ،باید قوانین داخلی رعایت شود.
 روی برخی از زمینهایی که به عنوان
ساخت نیروگاه خورشیدی گرفته شدهاند،
هیچ کاری انجام نشده و عمال زمین رها شده
است .تکلیف این موارد چیست؟
این مبحث در حیطه جهاد کشاورزی است.
کمیته خاصی نیز دارد .همانطور که در بحث
زمین شهرکها طبق قانون به افرادی که زمین
گفته میشود ،میگوییم باید از این زمین طبق
مجوز و ظرف مدن زمان معین استفاده کنی و
به بهرهبرداری برسانی ،در مورد زمینهای خارج
ازشهرکها نیزهمین قوانین جاری هستند .باید
طبق مجوز و ظرف مدت معین به بهرهبرداری
برسانند .مگر آنکه همانگونه که اشاره شد،
دلیل قابل قبول وجود داشته باشد که این دلیل،
غالبا تحریم است وگرنه درحیطه مسایل داخلی
مشکلی وجود ندارد .یک احتمال هم کوتاهی
دستگاه دولتی درانجام وظایف است ،مثال مجوز
داده نشده است اما اگرمجوزندهیم ،زمین هم
نخواهیمداد.

 %تخفیف

با بیمه معتبر
باالی  15سال

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

محمود سلطانی

امـالک امیـرکبیـر
زمین تجاری  11قصب بر بلوار زندی نیا با تخفیف
زمین  10قصب سند تک برگ بر بلوار صادقی معاوضه با ملک بزرگتر
منزل  8قصب درب به حیاط روبروی فضای سبز  3طبقه نیمهساز چمران
 4میلیارد یا معاوضه
منزل  11قصب درب حیاط نوساز  170متر زیربنا شیک کلید نخورده
میدان آزادی 4/200م
منزل  22قصب  600متر زیربنا نوساز سردار جنگل قیمت  15م
منزل  3طبقه زیرزمین و همکف آماده طبقه باال در حال تکمیل 3نبش
 12قصب بلوار قاآنی

حمل اثاثیه منزل

با کادری مجرب

شبانهروزی ،بدون تعطیلی

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

09136342007 - 42252330
سلطانی(قدیم)

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 0 9 1 3 9 4 7 3 8 8 0سلطانی(قدیم)

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

پیرو آگهی مزایده مورخ  1400/09/15ضمن اصالح موارد مندرج در همین
هفتهنامه اعالم میدارد:

ـاد در نظر دارد وفــق مجــوز شــماره  326مــورخ  1400/8/12شــورای اســامی
ـهرداری زیدآبـ
شـ
شــهر نســبت بــه فــروش تعــدادی از ماشــینآالت خود مشــتمل بــر دو دســتگاه مینیبــوس ایویکو،
ســه دســتگاه ســواری پــژو ،یــک دســتگاه ســواری پیــکان و یــک دســتگاه وانــت پیــکان براســاس
بهــاء ارائــه شــده از ســوی کارشــناس رســمی دادگســتری از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نماید.
 دادن ســپردهای معــادل  10درصــد بهــاء پایــه و واریــز آن بــه حســاب  1400/03نــزد بانک ســپهشــعبه زیدآباد الزامیســت.
 محل اخذ اسناد مزایده :شهرداری زیدآباد هــرگاه برنــدگان اول ،دوم یــا ســوم مزایــده حاضــر بــه امضــای قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــابــه ترتیتــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط میگــردد.
 شهرداری زیدآباد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. مهلت ارائه اسناد مزایده و قبول پیشنهادات :از تاریخ  1400/10/04لغایت 1400/10/06 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج میباشد. -زمان بازگشایی پاکات :در تاریخ  1400/10/07راس ساعت  10صبح میباشد.

طبقه باال  110متر زیربنا  150میلیون رهن کامل کوی فرهنگیان
زمین  73قصب 50متر بر خیابان خزر برای هر نوع ساخت و ساز و طرح
توافقی
 70قصب باغ آب و برق و گاز نزدیک باغ دارای درختان بزرگ گردو و بادام
نیم حبه آب قنات روستای هندیم پاریز توافقی یا معاوضه با منزل و نقدی

 4حبه آب و  3هکتار پسته ثمری معاوضه با آپارتمان
خریدار زمین درب حیاط با مبلغ  1/200میلیارد هستیم.
تجاری  3طبقه  4قصب بر ولیعصر کارشناسی
تجاری مسکونی  12قصب بر طالقانی

 8/5میلیارد

زمین  24قصب  2کله دارای پروانه  3طبقه روی پیلوت خیابان امیرکبیر توافقی
رهن کامل همکف مستقل و قدیمی خرم آباد  130میلیون
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

امـالک هرم

منزل مسکونی -کوی فرهنگیان -خیابان اتحاد 12 -قصب دو طبقه
منزل مسکونی کلنگی -لب خیابان شهید صفاری 20 -قصب
منزل مسکونی -لب خیابان طالقانی شمالی 14 -قصب
منزل مسکونی -خیابان مولوی -نوساز -دوبلکس و شیک-
دارای استخر 12 -قصب
منزل مسکونی -لب بلوار صفا 12 -قصب
منزل مسکونی -خیابان استاد نجاتالهی -دوبلکس و شیک 12 -قصب
منزل نیمهساز -خیابان شهید نجاتالهی 9 -قصب
منزل مسکونی -نوساز -دوبلکس -خیابان بروجردی 12 -قصب
ملک تجاری مسکونی -لب بلوار ولیعصر
 4دهنه مغازه لب بلوار ولیعصر
مغازه -بازار نو -پاساژ حافظ -سند تکبرگ 11 -متر
زمین -خیابان منابع طبیعی -داخل کوچه 11 -قصب
منزل مسکونی -فاز یک گلگهر 10 -قصب
منزل مسکونی -فاز  21گلگهر -دو طبقه 10 -قصب

آپارتمان -کلیدنخورده -خیابان خواجو 98 -متر
آپارتمان -بلوار شهید زندینیا 100 -متر
امتیاز فاز دو چمران -یک دوم
امتیاز فاز دو چمران -قطعه کامل

زمین بلوار چمران -کوی مرجان 8 -قصب
منزل کلنگی -کوی پیکان 12 -قصب
زمین -کوی پیکان 12 -قصب

زمین -خیابان خواجو -کوچه ساختمان برلیان -دونبش 10 -قصب

زمین پزشکان یک(واگذاری نیروی انتظامی) 8 -قصب
زمین -بلوار سیدجمال -نرسیده به فلکه کشتی -دوکله 12 -قصب
خانهکلنگی-بلوارسیدجمال-کوچهپشتقصابیمهدی(-شرقی-غربی) 10-قصب
زمین -خیابن خواجو -کوچه تاالر مهرپروران 8 -قصب

زمین -شهرک اندیشه 10 -قصب

زمین -منطقه ویژه -زمینهای واگذاری جهاد نصر

منزل مسکونی -خیابان ولیعصر -کوچه دامداران -سند تکبرگ 15 -قصب

آدرس :بلوار چمران  -روبروی پمپ بنزین
 09128573931 - 09131453027افروز

