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چگونه جامعه ای 
شاد داشته باشیم؟

مجید صفاری نیا
یادداشت مهمان

کارشناسـان مسـائل روان شـناختی و اجتماعی تاکنـون بارها 
از ضـرورت توسـعه شـادی در جامعه به منظـور افزایش میزان 
شـادی مـردم سـخن گفته انـد. هر چنـد تحقیقات مسـتند و 
مسـتدلی در خصـوص میـزان شـادی در جامعه انجام نشـده 
اسـت، امـا اکثـر آمارهایـی کـه تاکنـون منتشـر شـده اسـت، 
میـزان شـادی در جامعه ایـران را کم و پایین تر از میانگین های 
جهانـی ارزیابـی کرده انـد. در مقابـل، گزارش هـا از رشـد آمـار 
بیماری هـای روانـی، میزان افسـردگی و پرخاشـگری در میان  
سـاکنین شـهرهای بـزرگ و پرتراکم کشـور حکایـت می کنند.

بر اسـاس مطالعات و پژوهش های بیشـمار در سراسـر جهان 
بیگمـان بایـد پذیرفـت که شـادی و غـم در زندگـی اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی انسانها، تأثیرات عمده ای دارد و 
چه بسـا که بسیاری از کشـورها در راه افزایش شادی همگانی 
و فـردی در کشـور خـود برنامـه ریـزی هـای دقیقـی انجـام 
مـی دهنـد. بـه رغم وجـود صدهـا مطالعـه در حوزه شـادی و 
بعـد اجتماعـی آن نشـاط و تاکیـد ایـن مطالعـات بـر طراحی 
و ایجـاد شـادی در زندگـی ایرانیـان، امـا بـه نظر می¬رسـد در 
کشـور مـا ایـن مهـم بـا توجـه چندانـی روبـه¬رو نبوده اسـت 
و گاه در کشـور بنـا بـه تعبیرهـای نادرسـت و بـدون اسـتدالل  
مقامـات، شـادی امـری متـروک شـده و به حاشـیه گذاشـته 
شـده اسـت، در حالی کـه این امر نـه با فرهنگ ملـی ایرانیان 
چنـدان تناسـبی دارد و نـه بـا فرهنـگ دینی کشـور. بـا وجود 
پتانسـیلهای گوناگون در کشـور، سـن امید به زندگـی در ایران 
حـدود 72 سـال اسـت که خود حکایـت از فاصله بسـیار ما با 

کشـورهای پیشـرفته و اروپایی اسـت.
در حالـی کـه به نظر مـی رسـد در چارچوب برنامـه ای اصولی 
و اصـاح برخـی روشـها مـی تـوان بـا یـاری گرفتـن از رسـانه 
های گروهی و اجتماعی مانند صدا و سـیما، سـینما و رسـانه 
هـای جمعـی و طراحـی شـهری شـاد ... بـه سـوی جامعـه 
ای شـادتر حرکـت کـرد جامعـه ای کـه در کنار شـادی بیشـتر 
مسـلمًا نتایـج مثبتـی از تـاش و حرکـت بـه سـمت جلـو را 
همـراه خـود دارد و همچنیـن باعـث جذب حداکثـری جوانان 
بـه مشـارکت، افزایـش امید، نوع دوسـتی، جامعه پسـندی و 
فرایـض دینـی خواهد شـد، چـرا که جوان بـه دنبال شـادی و 
تفریـح اسـت و عـدم وجود بسـترهای مناسـب برای شـادی 
مـی توانـد تبعات بـدی را بـرای جوانـان و جامعه مانـد اعتیاد 
و مصـرف الـکل بـه همراه داشـته باشـد.زندگی در شـهر های 
شـاد دلبسـتگی بیشـتری را به محله ها و همسـایگان ایجاد 
می کند و سـاکنین شـهر های شـاد معموال از مهاجرت پرهیز 
مـی کننـد. نوع دوسـت ترنـد، امیدوارنـد، آرامش بیشـتری را 
تجربـه مـی کننـد و از سـبک زندگـی و کیفیـت مطلـوب تری 
برخوردارنـد. اگرچـه اشـتغال و درآمـد ماهیانه و سـطح تولید 
ناخالص داخلی مردم کشـورها با سـطح شـادی آنها در ارتباط 
اسـت و اغلب کشـورهای شاد جهان از اسـتانداردهای سامت 
اجتماعی باال و سـطح اشـتغال و درآمد باالیی برخوردارند ولی 
با روش های بسـیار سـاده و آسـانی می توان سـطح شادی و 
امیـد را در بین مردم شـهرهای کشـور نسـبت بـه وضع موجود 
افزایـش داد بـه عنـوان نمونه بعضـی از این راهکارها فهرسـت 
وار مطـرح می شـود:ورزش همگانی، نمایش جنگ ها ، فیلم 
هـا و برنامـه هـای طنـز و فکاهـی از رسـانه هـای تصویـری، 
تقویـت روحیـه امید و توکل، جشـنواره های خیابانی، تشـویق 
بـه پیاده روی و طراحی پیاده راه، جشـنواره هـای اقوام و ده ها 
راهـکار دیگـر کـه بسـیاری از آنهـا ممکـن اسـت بـدون هزینه 

باشـد و سـطح امیـد و نشـاط اجتماعی را بـاال ببرد.
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اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای ساخت فاز دوم مصلی کرمان
مسـوول سـتاد نمـاز جمعـه کرمـان بـا بیـان اینکـه 10 
میلیـارد تومـان بـرای سـاخت فـاز دوم مصلـی کرمـان 
اختصاص یافته گفت: در سـال جدیـد عملیات اجرایی 
سـاخت فـاز دوم مصلـی کرمان مجـددا آغاز می شـود.

حجت االسـام مهـدی عرب پـور صبـح دیـروز در دیـدار 
اعضـای سـتاد نمـاز جمعـه کرمـان بـا حجت االسـام  
نماینـده  علیدادی سـلیمانی  حسـن  والمسـلمین 
ولی فقیـه در اسـتان و امـام جمعه کرمان بـا بیان اینکه 
عمدتـا دسـتگاه ها و نهادهـای مردمـی ماننـد اصنـاف 

عضو سـتاد نماز جمعه هسـتند اظهار داشـت: کار ستاد 
نمـاز جمعـه سیاسـت گذاری در ایـن حـوزه اسـت.

بـه گـزارش تسـنیم، وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال 
جـاری 14 جلسـه سـتاد نمـاز جمعـه شـهر کرمـان 
برگـزار شـده اسـت عنـوان کـرد: برنامه هـای فرهنگی و 
سـخنرانی قبـل از خطبه هـای نماز جمعـه، برنامه ریزی 
شـب های قـدر و برنامه ریـزی بـرای برگـزاری نماز عید 
سـعید فطر از جمله فعالیت های سـتاد نمـاز جمعه در 

سـال جاری اسـت.

مسـوول سـتاد نمـاز جمعـه کرمـان بـا اشـاره بـه دیگر 
اقدامات انجام شـده در سـتاد نماز جمعه کرمان گفت: 
مهدکـودک آدینـه در مصلی کرمـان راه اندازی شـده و با 
دو مربـی بـه خانواده هـا در زمـان برگـزاری نمـاز جمعه 

خدمت رسـانی می کننـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنـون 12 جلسـه شـورای 
معاونـان سـتاد بـرای اجرایـی کـردن مصوبـات سـتاد 
نمـاز جمعـه کرمـان برگـزار شـده اسـت بیـان کـرد: در 
سـال جاری اعضای جدید در سـتاد نمـاز جمعه کرمان 

پذیرفتـه شـده اسـت.
عرب پـور بـا بیان اینکه فاز دوم سـاخت مصلـی در حال 
پیگیـری  اسـت گفـت: 10 میلیـارد تومان برای سـاخت 

فـاز دوم مصلـی کرمـان اختصـاص یافتـه اسـت و در 
سـال جدیـد عملیـات اجرایی سـاخت فـاز دوم مصلی 

کرمـان مجـددا آغاز می شـود.

مسوولستادنمازجمعهکرمان:

زمینـه  در  اسـتان کرمـان  آگاهـی  پلیـس  رییـس 
کـه  کاهبردارانـی  و  پیامکـی  هـای  کاهبـرداری 
شـهروندان را بـرای پرداخت هـای نامتعـارف بـه پای 

داد. هشـدار  می کشـانند،  خودپـرداز  دسـتگاه 
سـرهنگ یـدهللا حسـن پور در ایـن بـاره افـزود: طـی 
بیشـتر  برخـی کاهبـرداران کـه  اخیـر  چنـد سـال 
سـابقه دار هسـتند با بهره گیری از امکانات مخابراتی، 
تجهیزات رایانه ای و سـوء اسـتفاده از فضای مجازی 
قربانیان خود را در سراسـر کشـور شناسایی می کنند.

بـه گـزارش ایرنـا، وی ادامـه داد: ایـن افراد با ارسـال 
پیامـک یا برقراری تماس هـای تلفنی تحت عناوین 
برنـده شـدن در قرعه کشـی جشـنواره های مختلف، 
خریـد و فـروش اجنـاس، کاال و ارائـه خدمـات از 
آنـان می خواهنـد بـرای یـک پرداخـت جزئـی کنـار 
دسـتگاه عابربانک بروند.وی افزود: ایـن کاهبرداران 
سـوژه های خـود را از بیـن اقشـار مختلـف مـردم، 

پزشـکان، معلمان، وکا، پرسـتاران، فعاالن در صنوف 
مختلـف خدماتـی و بازرگانـی انتخـاب مـی کنند.

وی تصریـح کـرد: کاهبـرداران با به طمـع انداختن 
افـراد بـه بهانـه پرداخـت و یـا واریز وجـه، اطاعات 
مهم حسـاب شـامل شـماره کارت، شـماره حساب، 
شـخصی  اطاعـات  و   CCV2 عبـارت  دوم،  رمـز 
شـهروندان را دریافـت کـرده و فـرد قربانـی را بـا 
ترفندهـای مختلـف بـه عابـر بانـک هدایـت و بـا 
انجـام یکسـری عملیات هـای بانکـی مبالغـی را از 

حسـاب آنهـا برداشـت می کننـد.
سرهنگ حسـن پور تصریح کرد: علیرغم هشدارهای 
صادره از سـوی پلیس از طریق رسـانه های دیداری و 
شـنیداری، مطبوعات و همچنین برگزاری کاس های 
آموزشـی بـرای اصنـاف و اقشـار مـردم در مسـاجد، 
مـدارس، دانشـگاه هـا و غیـره همچنـان ایـن جـرم 

قربانیـان زیـادی را به خـود اختصاص مـی دهد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 خدمات تکمیل پایگاه انتقال خون جیرفت

 اداره کل انتقال خون استان کرمان

نوبت دوم

ادارهکلانتقـالخـوناسـتانکرمـاندرنظرداردمناقصـهعمومیپروژهتکمیـلپایگاهانتقالخونجیرفتبهشـماره
2097000132000001ازطریـقسـامانهتـدارکاتالکترونیکـیدولـتبرگزارنماید.کلیـهمراحلبرگزاریمناقصـهازدریافت
اسـنادمناقصـهتـاارائـهپیشـنهادمناقصـهگـرانوبازگشـاییپاکتهـاازطریـقدرگاهسـامانهتـدارکاتالکترونیکـیدولت
)سـتاد(www.setadiran.irانجـامخواهـدشـدوالزماسـتمناقصـهگـراندرصـورتعـدمعضویتقبلـی،مراحلثبت

نـامدرسـایتمذکـورودریافـتگواهیامضـایالکترونیکـیراجهتشـرکتدرمناقصهمحققسـازند.

تاریخانتشارمناقصهدرسامانه تاریخ 1397/12/23 می باشد. 
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت: تا ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1398/01/07 

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: تاساعت 19 روز شنبه تاریخ 1398/01/17 
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 1398/01/20

اطالعــاتتمــاسدســتگاهمناقصــهگــذارجهــتدریافــتاطالعــاتبیشــتردرخصــوصاســنادمناقصــهوارائــه
پاکــتهــایالــف: آدرس بلــوار 22بهمــن جنــب شــرکت گاز انتقــال خــون اســتان کرمــان و تلفــن 33230712

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 02141934

شناسه آگهی 412060

برایدقتمضاعفشهروندانکرمانیدرپرداختها
ازطریقدستگاههایعابربانکعنوانشد:

هشدار پلیس آگاهی 
نسبت به کالهبرداری های پیامکی
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گردشگری

حمیدشهریاریکوتکی

در جايـی از محلـه َسـرَتک قلعه گنـج، يـك 
جـاده ای که به تازگی آسـفالت شـده، شـما را 
به روسـتای كوهپايـه ای وخـوش آب وهوايی 
اسـت. »كشـيت«  نامـش  كـه  می کشـاند 

كشـيت مرواری سبزآرميده در كوهستان های 
مردمانـي  بـا  قلعه گنـج،  شـهر  شـمالی 
صبـور و صميمـی  و بسـیار مهمان نـواز و بـا 
چشم اندازهايی نیکو و دلنواز .  با مناظری بکر 
و زیبـا و  نخل هـای بلند قامـت و  رزمندگانی  
سـرافراز در دفاع مقدس .کشـیت روسـتایی  
کوچک اما  بسـیار مشـهور و بلند آوازه اسـت. 
در کشـورهای حـوزه خلیج فـارس هـم نامـی 
و جاذبه هـای  زیبایی هـا  نظـر   از  آشناسـت. 
طبیعـی  .  نـه تنها بـرای مهمانان نـوروزی بلكه 
بـراي مـردم قلعه گنـج هـم كـه آن را ده هـا 
بارديده اند، دلگشـا و فرح انگیز  و بسـياردلنواز 
اسـت. جاده روسـتا كه از ميان نخلستان های 
انبـوه و  باغ هـاي پـر پیچ وخمـش  مي گذرد، 
در ایـن روزهـا و حـال و هـوای  بهـاری بـوی 
عطـر گل نارنج و گل هـای کوهی وباغی، چنان 
نشـاط انگيز می شـوند کـه دم و  شـم و ذهن 
آدمـی را سرشـار از طـرب و طراوتی جانبخش 
و جوانـی بخـش می کند. جوي هـای روان كه 
در زير سـايه سار نخلسـتان ها و درختان سايه 
افكـن جـم،  جريانـش را در کانال هـای کهـن 
می بينی همراه با شـكوفه های نورسـته معطر 
و غنچه هـای درختان ليمـو كه همه چيز آنجارا 
كامـل می كند .سـايه های درختـان خرمـای 
تنومنـد كـه خـودرا تـا اوج قله هـای پیرامـون 
چشـمه هايی  شرشـر  منظـره  و  مي کشـاند 
كـه با تپـش دل كشـيت جریانـی زالل وگوارا 
می یابـد، پـس از این همه  خشکسـالی های 
پیوسـته،  نعمت و رحمتي ایزدی اسـت دردل 
طبيعـت گرمسـيری قلعه گنـج كـه پذيـرای 
 طبيعت گـردان و مهمان هـای نـوروزی باشـد.

برهفتـاد  بالـغ  جمعيتـي  دارای   كشـيت 
نظيـر  امكاناتـی  و  اماكـن  دارای  و  خانـوار 
اسـت. بهداشـت  خانـه  و  مدرسـه  مسـجد، 

اهالـی و سـاكنين روسـتا بـا توجـه بـه آثـار 
باسـتانی متعـدد و گورسـتان های قديمـي كه 
در روسـتا وجـود دارد تـا دانسـته هايـي كـه 
خـود دارنـد، كشـيت را دسـت كم  با پيشـينه 
 تاريخـي  و قدمتـي چندهزارسـاله  می داننـد.

 امـا ايـن موقعيـت آبـی و جايـگاه ويـژه  كـه 
در يـك دره كوهسـتانی واقـع شـده و اينكـه 
تمدن هـای  باسـتانی ايران و منطقـه را هم به 
يادآوريم، نمی توان قدمت آبادانی و اجتماعات 
 انسـانی آن را كمتراز دوهزار سـال متصور شـد. 
تصـور ايـن قدمت بـرای چنيـن جايـي كـه 
گياهـي  گونه هـای  تنـوع   و  مناظـر  داراي 
 . نیسـت  اغـراق  هسـت  و  بـوده   بسـيار  
شـمار زیـادی از اهالـی روسـتا  آب مـورد نیاز 
خـود را از چشـمه ای تهیـه می کنند، كـه از زير 
كـوه و دل زميـن می جوشـد  و دور آن را بـا 
ظرافـت و هنرمنـدی خاصـی سـنگ چينـي 
بـراي مصـارف گوناگـون و آب  تـا  كرده انـد، 
نماينـد. اسـتفاده  روزانه شـان  آشـاميدنی 

سـاكنين و اهالـی روسـتا كـه اغلـب ازيـك 
از  هـم  كنـار  در  هسـتند  دودمـان   و  قـوم 
و  برخوردارنـد  مسـالمت آميز  و  آرام  زندگـی 
بـا تكيـه بـر کشـاورزی بومـی و دامپـروری 
می كننـد.  معـاش  امـرار  خـود   سـنتی 
بـه سـبب   ایـن روسـتای کوهسـتانی  آوازه 
باسـوادی  و  فرهنگ مـداری  سختکوشـی، 
مردمـی اسـت کـه از دهـه بیسـت وحـدود 
جنوبـی  تمـام گسـتره  در  پبـش   70 سـال 
تـا کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس  جهـت 
یافتن کار و شـغل معتبر وآبرومنـدی، پراکنده 
شـده اند. مردمـی که هرجا رفته انـد پیوند خود 
را با این روسـتای نیاکانی خود قطع نکرده اند.

کشیت،روستاییکهن
ودلگشادرقلعهگنج

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139760319091000739-97/11/16هیات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی خانـم سـکینه موسـوی رود فـرق فرزنـد سـید موسـی 
بشـماره شناسـنامه 455وکد ملی 6069577094صادره ازعنبرآباد درششـدانگ 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 446/68متر مربع پـاک - فرعـی از47- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 47- اصلی قطعـه یک بخش45کرمـان واقع 
دراحمـد آبـاد عنبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای منوچهر سـلمان زاده 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2026
تاریخ انتشار نوبت اول:97/12/08 – تاریخ انتشارنوبت دوم :97/12/22
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139760319091000618-97/11/07هیات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضی خانم یسـنا شـهداد نـژاد فرزند فرامرزبشـماره شناسـنامه 
6060249604صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
310مترمربـع پـاک - فرعـی از43- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده ازپـاک 
43- اصلـی قطعـه یک واقـع در خضرآباد بخش 45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای حسـین ناروئـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد 
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پرداختتسهیالتبهبافتهای
فرسودهروستاییاستانکرمان

شبکهجعلاسکناس
درجنوبکرمانمتالشیشد

مبارزهباملخصحرایی
درشهرستانمنوجان

اسـتاندار  فدایـی  جـواد  محمـد 
باشـگاه  بـا  گفت وگـو  در  کرمـان 
تخصیـص  از  خبرنـگاران 
فرسـوده  بافت هـای  احیـاء  بـرای  اعتبارجدیـد 
داد. خبـر  روسـتایی  منـازل  سـازی  مقـاوم   و 

گذشـته  سـال  یـازده  طـی  افـزود:  فدایـی 
روسـتایی  مسـکونی  منـازل  از  بخشـی 
مقـاوم سـازی شـده اسـت کـه نزدیـک بـه 60 
شـود. مـی  شـامل  را  واحد هـا  ایـن  از   درصـد 

وی گفـت: طـی ایـن مـدت سـه هـزار میلیـارد 
تومـان اعتبـار در نظـر گرفته شـد که خوشـبختانه 
اسـتقبال مـردم خوب بـود و بـرای 40 درصد باقی 

 مانـده نیـز امسـال اعتبـار اختصاص یافته اسـت.
طـرح  جنـوب کرمـان  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
در  کپر هـا  حـذف  و  زدایـی  محرومیـت  ویـژه 
قبـال  در  مـردم  افـزود:  اسـت  کاری  اولویـت 
در  سـازی  مقـاوم  و  مسـکونی  واحـد  هـر 
روسـتا ها 25 تـا 30 میلیـون تومـان تسـهیات 
کـرد. خواهنـد  دریافـت  محدودیـت   بـدون 

بـرای  خواسـت  مـردم  از  کرمـان  اسـتاندار 
برخـورداری از مزایـای ایـن طرح بـه ادارات بنیاد 
اسـتان  سراسـر  در  اسـلامی  انقـاب  مسـکن 
مراجعـه و ضمـن سـاخت واحد هـای مقـاوم از 
نظـارت مسـتقیم کارشناسـان نیـز برخـوردار شـوند.

علیرضـا سـاالری در گفـت و گـو با 
خبرنـگار ایرنا گفت: پس از کسـب 
گزارشـی از سـوی پلیس اطاعات 
شهرسـتان فاریاب مبنی بر توزیع اسـکناس های 
جعلـی در سـطح بـازار، بافاصلـه رسـیدگی بـه 
موضـوع در دسـتور کار سیسـتم قضایـی قـرار 
گرفـت. وی ادامـه داد: در همـان سـاعات اولیـه 
2 نفـر از متهمان در شهرسـتان فاریاب دسـتگیر 
شـدند و پـس از انجام بازجویی های نخسـتین، 
عضـو دیگـر ایـن باند در یکـی از شهرسـتان های 
انجـام  از  شـد.پس  بازداشـت  فـارس  اسـتان 
تحقیقـات اولیـه مشـخص شـد هسـته اصلـی 

ایـن بانـد بـزرگ جعـل در یکـی از اسـتان های 
مـرزی واقـع در غـرب کشـور در حـال فعالیـت 
اسـت کـه بافاصلـه اکیپـی از مامـوران پلیـس 
اطاعـات بـه اسـتان کرمانشـاه اعـزام شـدند.با 
همـکاری فرماندهـی انتظامـی کرمانشـاه خانـه 
تیمـی اعضای ایـن باند مورد شناسـایی و ضربه 
قـرار گرفـت و در ایـن عملیـات سـه نفـر دیگـر 
از اعضـای ایـن بانـد جعـل بـه همـراه مقادیـر 
زیـادی اسـکناس جعلی دسـتگیر شـد. تاکنون 
حسـاب های متعدد بانکی از اعضای این باند در 
اسـتان های مختلف کشور شناسـایی و با دستور 

قضایی مسـدود شـده اسـت.

کشـاورزی  جهـاد  اداره  مدیـر 
خصـوص  در  منوجـان 
علیـه  گرفتـه  انجـام  اقدامـات 
گفـت: »کاغذوطـن«  بـه  صحرایـی   ملـخ 

امسـال  مـاه  بهمـن  هشـتم  در  آنکـه  از  بعـد 
اولیـن گـزارش هجـوم ملخ صحرایـی در منطقه 
جنـوب کرمان به صـورت دسـته جات پراکنده از 
شهرسـتان منوجان به سـازمان جهاد کشاورزی 
ارسـال شـد بـا توجـه به حساسـیت موضـوع و 
خطرنـاک بودن آفـت عملیات ردیابـی و پایش 
و  مناطـق دشـت  و  باغـی  زراعـی،  مناطـق  در 
کوهسـتانی  اطـراف  ایـن شهرسـتان بـا دقـت 

مدیــر نمایشــگاه صنایــع دســتی و آثــار هنــری رامــا، 
ــری  ــار هن ــد نمایشــگاه آث ــدات حاصــل از درآم ــت: عای گف
و صنایــع دســتی رامــا صــرف نیازمنــدان حاشیه نشــین 
ــگاه  ــر نمایش ــی« مدی ــود.»نرگس فاریاب ــان می ش جازموری
خیریــه رامــا، در گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری 
افتتــاح  بــه  اشــاره  بــا  جنــوب،  کرمــان  از  شبســتان 
ــن  ــت: ای ــتی، گف ــع دس ــری و صنای ــار  هن ــگاه  آث نمایش
نمایشــگاه بــا همــکاری تیــم هنــری رامــا در نگارخانــه 
شــد.فاریابی،  افتتــاح  جیرفــت  شــهر  والیــت  یادمــان 
ــور  ــف کش ــاط مختل ــدان نق ــی از هنرمن ــرد: جمع ــه ک اضاف
اصفهــان، کرمــان  تهــران،  شــیراز،  مثــل  شــهرهایی  از 
و ارومیــه در کنــار هــم جمــع شــده اند و آثــار هنــری 
ــرار  ــد عمــوم ق ــروش در معــرض دی ــه منظــور ف خــود را ب
ــار  ــوع آث ــه ن ــا اشــاره ب ــه، ب ــر نمایشــگاه خیری داده اند.مدی
ــن  ــت: در ای ــان داش ــگاه، بی ــن نمایش ــده در ای ــه ش ارائ
ــه، کار چــوب،  ــرق،  پت ــاری  از مع ــه آث نمایشــگاه، مجموع

ــه  ــت ســین  ارائ ــن و ســفره های هف ــگ روغ ــای رن تابلوه
ــت. ــده اس ش

ــد  ــب عی ــوص ش ــی مخص ــیرینی خانگ ــه داد: ش وی ادام
ــروش می رســد.مدیر نمایشــگاه  ــه ف ــکان ب ــن م ــز در ای نی
خیریــه رامــا، بــه هــدف از راه انــدازی ایــن نمایشــگاه 
اشــاره کــرد و ابــراز داشــت: از آنجــا کــه در آســتانه ســال نــو 
ــدازی  ــا راه ان ــم، تیــم رامــا تصمیــم گرفــت کــه ب قــرار داری
ــد  ــار، درآم ــن آث ــروش ای ــتی و ف ــع دس ــگاه صنای نمایش
ــین  ــر حاشیه نش ــردم فقی ــه م ــک ب ــه کم ــه را صرف حاصل
جازموریــان کنــد.وی، ادامــه داد:  و یکــی دیگــر از اهــداف 
راه انــدازی ایــن نمایشــگاه، معرفــی صنایــع دســتی بومــی 

ــه ســایر نقــاط کشــور اســت. ــن منطقــه ب ای
ــگاه،  ــن نمایش ــزاری ای ــان برگ ــه زم ــاره ب ــا اش ــی، ب فاریاب
اظهــار کــرد: ایــن نمایشــگاه از 20 اســفند الــی 26 اســفند 
ــح  ــد از ســاعت 8 صب ــدان مــی توانن ــر اســت و عاقمن دای
تــا 12 ظهــر و عصرهــا از ســاعت 4 تــا 7 شــب جهــت 

ــه  ــت مراجع ــان والی ــی یادم ــه فرهنگ ــه مؤسس ــد ب بازدی
ــد. کنن

ــوت از  ــان ضمــن دع ــی، در پای ــر اســت؛ فاریاب شــایان ذک
ــردم از  ــت م ــد، خواســتار حمای ــت بازدی ــردم جه ــوم م عم

ــد. ــند ش ــه و خداپس ــن کار خیرخواهان ای

برگزاری نخستین نمایشگاه 
خیریه مؤسسه راما در جیرفت

ان
ست

شی
س: 

عک

خیلـی وقـت اسـت بـازار بـه خـواب عمیقـی رفتـه و رکود 
همـه بخش هـای اقتصـادی را درگیـر خـود کـرده اسـت. 
مـدت زیـادی اسـت خریـد و فروش هـا بـه حداقـل خود 
رسـیده،نقدینگی در دسـت مـردم کـم اسـت، بانک هـا وام 
نمی دهنـد و خریـد و فروش هـای چکـی و مـدت دار و 
قسـطی متوقـف شـده اند. آمـار چک هـای برگشـتی بـاال 
رفتـه و بـه صراحـت می توان گفـت اعتماد و هـم اخاق در 
جامعه هم کمرنگ شـده اسـت؛ این جمله را خود کسـبه و 
بازاریـان می گویند. حتی برای بازگشـت اعتمـاد به بازار هم 
طـرح داده انـد ولی به هرحال آنچه که اهمیـت دارد چیزی 
اسـت کـه مـردم در بـازار لمس و کاسـبان هم بـه صراحت 
بیـان می کنند.بـه هرحـال رکـود هـر چقـدر هـم که سـمج 
باشـد، حتمـا شـب عید تکانـی به بـازار می دهد.متاسـفانه 
ایـن روزهـا انگار دولت هم هیـچ برنامه ای بـرای رونق بازار 
نـدارد و تـا امـروز دو طرحی راکه برای رونق بـازار و خروج از 
رکـود بـه گود آورد نتوانسـتند راهکار موثری بـرای رونق بازار 
باشـند، حتی در طرح دولت برای خـروج بازار لوازم خانگی 
از رکـود، نـه تنهـا نتوانسـت بـازار را رونق بخشـد، بلکه زخم 
رکـود را هـم کاری تر کرد. در آخرین روزهای سـال، همزمان 
بـا رسـیدن بهار، مـردم مثل هر سـال برای خریـد کاالهای 
مختلـف بـه بـازار می روند تـا آمـاده اسـتقبال از این فصل 
زیبا شـوند. در آسـتانه عید نوروز، بازار و فروشـگاه ها به طور 
طبیعی شـلوغ هسـتند امـا  خرید کمتر از حد تصـور انجام 
می شـود. تولیدکننـدگان و فروشـندگان معتقـد هسـتند 
کاهـش تـوان خریـد مـردم باعـث شـده تقاضـا در بـازار تا 

حـد چشـمگیری کاهش پیـدا کند.دلیـل این مسـأله، آن 
نیسـت کـه مردم تصمیـم گرفته اند عید را جشـن نگیرند و 
بـه خوبـی و خوشـی نگذرانند بلکـه علت اصلی ایـن اتفاق 
کاهـش قـدرت خریـد مردم اسـت کـه باعث شـده درآمد 
خانوارهـا صـرف تهیـه مایحتاج ضروری شـود و گویـا مازاد 
چندانـی نیـز بـرای درآمد خانوارهـا در این ایام وجـود ندارد 
تـا بخواهنـد سـفره شـب عید خـود را بـا آن، تزییـن کنند.

بازاربدونمشتریودرحالترکود
 یـک فروشـنده خشـکبار و آجیـل به»کاغذوطن«گفـت:» 
وضعیـت بـازار آجیـل و خشـکبار خیلـی نابسـامان و بـد 

شـدیدی  بسـیار  رکـود  بـا  افزود:»بـازار  است.«سـیدی 
می توانـم  قاطعیـت  بـا  کـه  طـوری  بـه  شـده  مواجـه 
بـازار آجیـل  بگویـم کـه هیـچ سـالی در چنیـن زمانـی 
این قـدر بـی  مشـتری و بـی  سـرو صـدا نبـوده اسـت«.

هرچنـد ایـن مشـکات در نزدیکـی سـال نـو، مشـکات 
جدیـد و بی سـابقه ای نیسـت، امـا این میـزان از بی میلی 
شـب  در  کاالهـا  خریـد  بـه  نسـبت  مـردم  ناتوانـی  و 
عیـد امسـال، مـردم را افسـرده و ناراحـت کـرده اسـت.

مردمیکهقدرتخریدندارند
یکـی از شـهروندان کهنسـال جنوبـی در ایـن رابطـه بـه 
»کاغذوطن«گفت:» من بازنشسـته هستم و با حقوقی که 
دارم نمی توانـم مثـل سـال های قبـل، آجیـل و سـایر اقام 

زخم بی پولی بر چهره  بازار نوروز
نوروزوجیبخالیمردم؛دلخوشیهایکوچکیکهدرسایهگرانیرنگمیبازند

مدتهاسـتبـازاردرخوابـیعمیـقبـهسـرمیبـردورکودهمـهبخشهایاقتصـادرادربـرگرفته
اسـتامـابرخـیمعتقدنـدایـنرکـودهرچقـدرهمکهسرسـختباشـد،حتمـاوحتماشـبعید،
تکانـیبـهبـازارمیدهد.ولـیباگردشـیدربـازارمتوجهمیشـویدکهکسـادیهمچنانپابرجاسـت
وکسـبهازکمبـودمشـتریوعـدمخریـدمـردممینالنـدازسـوییمردمگرانـیرادلیلـیبرخرید
نکـردنعنـوانمیکننـدوبرخـیهـممیگوینـدبـهقیمتهـااعتمـادندارنـدامامدیـرکلصمت

جنـوبمیگویـدبـرایاینمسـالهچارهاندیشـیکردهاسـت.

مروجـیبـااشـارهبـهاینکـهقیمـتواقعـی
اجنـاسرامـردمنمیداننـدگفـت:نیازهـای
اساسـیمـردمرااطالعرسـانیکردیـمتامردم
بتواننـدپیگیـریکننـد.سـامانه124نیـزبرای
مـردمفعالشـدهومـردمصبـحوعصرحتی
درروزهـایتعطیـلمیتواننـدگزارشـاتخود

رااعـالمکننـدکـهپیگیـریمیشـود.

الهام پی پر
خبرنگار/کاغذ  وطن

نم
شب

س: 
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خوانیــم مــی  صفحــه  ایــن  دربــاره  را  شــما  پیامــک 

3 کاغذ جنوب

اعزام 400 دانشجو از جنوب کرمان 
به سفر معنوی راهیان نور

از  نفـر   400 عنبرآبـاد گفـت: حـدود  و  دانشـجویی شهرسـتان های جیرفـت  بسـیج  مسـوول 
دانشـجویان پسـر و دختـر از دانشـگاه های جنـوب اسـتان کرمان راهی سـفر معنـوی راهیان نور 
شـدند. بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از جیرفـت، با توجـه به اوج سـفرهای معنویـی راهیان نور 
این روزها شـاهد اعزام کاروان های دانشـجویی به مناطق عملیاتی جنوب هسـتیم، دانشـجویان 
شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآباد امسـال با شـوق و اشـتیاق خاصـی از روز اول ثبـت نام، برای 
اعزام به این سـفر معنوی لحظه شـماری دارند.مهدی افراسـیابی یکی از دانشـجویان دانشـگاه 
فنـی و حرفـه ای جیرفـت کـه بـرای اولین بـار به این سـفر معنویی مـی رود در گفتگو بـا خبرنگار 
فـارس بـا بیـان حـس و حـال خود عنـوان کـرد: هرگز فکـر نمی کـردم روزی بتوانم به این سـفر 
بـا برکـت بـروم.وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال که چرا در آسـتانه سـال نو به جای سـفر بـه اماکن 
دیدنی و تفریحی، راهیان نور را انتخاب کردید؟ گفت: ما مدیون خون شـهیدان هسـتیم و هرچه 
امـروز داریـم از برکـت خون شـهیدان است.افراسـیابی افزود: ما دانشـجویان این شهرسـتان در 
واقـع بـه دانشـگاه مکتـب رهبری می رویـم تا با روحیـه دوچنـدان برگردیم و افسـر جوان جنگ 
نرم باشـیم.محمدجواد جعفری مسـوول بسـیج دانشـجویی شهرسـتان های جیرفت و عنبرآباد 
نیـز بـه خبرنـگار فـارس گفـت: با توجـه به سـخنان مقـام معظم رهبـری پیرامـون ایجـاد زمینه 
زیـارت بـا معرفـت در اردوهای راهیان نور، بسـیج دانشـجویی سـعی کـرده با اجـرای برنامه های 
تربیتـی و معرفتـی مؤثـر در زمینـه رشـد و افزایش آگاهی بیشـتر دانشـجویان و همچنین پیوند 
عمیق تـر نسـل جدیـد بـا شـهدا تمرکـز کنـد و امسـال نیـز هماننـد سـال های قبـل تعـدادی از 
دانشـجویان دختـر و پسـر را بـه مناطـق عملیاتی جنـوب اعزام کننـد .وی گفت: هدف این سـفر   
معنـوی و تربیتی اسـت تا دانشـجویان این قشـر فرهیختـه بتوانند از نزدیک با این مناطق آشـنا 
بشـوند و برنامه هایـی ماننـد دعوت از راویان برجسـته برای شناسـاندن شـهدا و مناطق عملیاتی 
در کاروان و درک بیشـتر دفاع مقدس توسـط دانشـجویان و برگزاری حلقه های معرفتی تدارک 
دیـده شـده است.مسـوول بسـیج دانشـجویی شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآباد بیان داشـت: 
امسـال حـدود 400 نفـر از دانشـجویان پسـر و دختـر از دانشـگاه های جنوب اسـتان کرمان راهی 

سـفر معنـوی راهیان نور شـدند.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139760319091000739-97/11/16هیات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی خانـم سـکینه موسـوی رود فـرق فرزنـد سـید موسـی 
بشـماره شناسـنامه 455وکد ملی 6069577094صادره ازعنبرآباد درششـدانگ 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 446/68متر مربع پـاک - فرعـی از47- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 47- اصلی قطعـه یک بخش45کرمـان واقع 
دراحمـد آبـاد عنبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای منوچهر سـلمان زاده 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2026
تاریخ انتشار نوبت اول:97/12/08 – تاریخ انتشارنوبت دوم :97/12/22

مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139760319091000590-97/11/06هیات اول موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمد میـری فرزند فرج هللا بشـماره شناسـنامه 
337صـادره ازجیرفـت با کد ملـی 3030736490 درششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 501/12متـر مربع پـاک - فرعـی از47- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از 47- اصلـی قطعه یـک بخش45کرمان واقـع دراراضی احمد آبادعنبر 
آبـاد بخـش 45 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای غامحسـین پورحق 
وردی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:2024

تاریخ انتشار نوبت اول:97/12/08 – تاریخ انتشارنوبت دوم :97/12/22
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و 
مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
شـماره139760319079000823-97/10/17هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملـک شـهررودبارجنوب تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای درمحمـد پیراسـته فرزنـد محمد بشـماره 
شناسـنامه 36صـادره ازریـگان دریـک بـاب خانـه مشـتمل برطبقـه فوقانی  به 
مسـاحت 277متـر مربـع پـاک 1471فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک 188اصلی قطعه سـه واقع دررودبارجنوب – بلـوار والیت – کوچه 
والیت 2 خریداری از مالکین رسـمی آقای عبد الحسـین ،محمدمهدی مهیمی 
وخانـم مهسـا مهیمـی وفاطمه بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:738
تاریخ انتشار نوبت اول:97/12/08 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/12/22

علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملیشهداد

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده 3 
قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139760319005000351 
مـورخ 97/07/22 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک شـهداد تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضی آقـای هـادی نظریان 
فرزند مهدی بشـماره شناسـنامه 5096 صادره از تهران در ششـدانگ یکباب 
خانـه مشـتمل بـر بـاغ بـه مسـاحت 2182 مترمربع پـاک1 فرعـی از 1405 
اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- خیابان تمـدن کوچه 
تکیـه همـت خریـداری از مالـک رسـمی حسـن ابراهیمـی محـرز گردیـده 
اسـت. لـذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م الـف 1591-  

تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 97/12/8
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/12/22

ابراهیمسیدی-رئیسثبتاسنادوامالک

آگهیحصروراثت
خانـم ربابـه احمـدی نـژاد فرزنـد حسـن دارای شناسـنامه 
2289بشـرح دادخواسـت شـماره 9700298 مـورخ 97/11/6 
توضیـح داده شـادروان رضااحمـدی کهنعلـی فرزند حسـین 
شناسـنامه13در تاریـخ1397/7/27در شـهرقلعه گنـج فـوت شـده و وراثـت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-محمد احمدی کهنعلی ش م 3150589649

2-محبوبه احمدی کهنعلی ش م 3161265351
3-حمیده احمدی کهنعلی ش م 3150158915

4-معصومه احمدی کهنعلی ش م 3150212154
5-مریم احمدی کهنعلی ش م 3150364927)فرزندان مرحوم (

6-ربابه احمدی نژاد ش م 3160460037)همسر مرحوم (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود 
چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختاف تقدیـم دارد و اال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از 

ایـن موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. م الف :172

آگهیحصروراثت
احترامـا مقتضـی اسـت ورثه حیـن الفوت مرحوم حسـین 
فرامـرزی نمـداد در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ شـود تـا 
چنانچـه ورثـه یـا وصیـت نامـه ای باشـد بـه شـورا ارائـه 

شـود .ورثـه :
1-بی بی ناز فرامرزی نمداد  به ش م 5369759103)همسر مرحوم  (

2-احمد فرامرزی نمداد به ش م 5360007648
3-اکبر فرامرزی نمداد به ش م 5369583651

4-سکینه فرامرزی نمدادبه ش م 5369583676
5-کلثوم فرامرزی نمداد به ش م 5369583668

6-زهرا فرامرزی نمداد به ش م 5360102853
7-سارا فرامرزی نمداد به ش م 5360214260

8-محمد فرامرزی نمداد به ش م 5369583633
9-اصغـر فرامـرزی نمـداد بـه ش م 536975911- 10- پـری فرامـرزی 
نمـداد بـه ش م 5369583641- 11- روح هللا فرامـرزی نمـداد بـه ش 

5360102861 م 
شورایحلاختالفشمارهیکزهکلوت–بخشجازموریان-مالف:790

آگهیحصروراثت
احترامـا بـا توجـه بـه دادخواسـت خانـم 
در بـی بـی بامـری زهکلـوت  بـه طرفیـت 
ورثـه مرحوم محسـن بامـری زهکلوت به 
خواسـته حصر وراثت خواهشـمند اسـت ورثـه مرحوم در 
یـک نوبـت روزنامه چاپ شـود تـا چنانچه ورثـه ای دیگر 
یا وصیت نامه ای باشـد به شـورا ارائه نمکاینـد واال گواهی 

حصـر وراثـت صـادر خواهد شـد .عبارتنـد از :
م  ش  زهکلـوت  بامـری  بـی  بـی  1-در 

) مرحـوم  5369492638)همسـر 
2-اسماعیل بامری زهکلوت ش م 5369503559

3-حلیمه بامری زهکلوت ش م 5369516758
4-رقیه بامری زهکلوت 5369503567

5-صغری بامری زهکلوت 5369496943
6-مهراب بامری زهکلوت 5369492654
7-خسرو بامری زهکلوت 5369934185

8-پری خاتون بامری زهکلوت 5369492646
9-ابراهیم بامری زهکلوت 5369392662

زهکلـوت 5369940746)فرزنـدان  بامـری  10-سـهراب 
مرحـوم (

رییسشورایحلاختالفشمارهیکزهکلوت
بخشجازموریانمالف:779

اگهیمزایدهمالمنقولنوبتدوم
حقوقـی  احـکام  اجـرای  مزایـده  دایـره 
دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصـوص 
پرونـده کاسـه 970307شـعبه سـوم اجـرای 
احـکام حقوقـی کرمان امـوال ذیل متعلق به شـرکت تیک ماد 

پـی را از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند 
تقریبـی  وزن  تعداد)عـدد(  وسـایل  واقـام  شـرح  ردیـف 
)کیلوگـرم( وزن )کیلـو( قیمـت واحد)ریـال( قیمـت )ریـال( 

توضیحـات 
) ای  سـتاره  )اسـکافلد  چکشـی  داربسـت  عمـودی  1پایـه 

ضایعاتـی 6 13 78 16000 ریـال 1/284/000 ریال پایه داربسـت 
چکشـی ششـش پـره حـدودا 3 متـری

ای(  )اسـکافلد سـتاره  داربسـت چکشـی  عمـودی  پایـه   2
ضایعاتـی 2   9   18   16000ریـال 288/000ریـال پایـه داربسـت 

چکشـی ششـش پـره حـدودا 2متـری 
3پایـه عمـودی داربسـت چکشـی )اسـکافولد سـتاره ای (

ضایعاتـی 210   4   840  16000ریـال 13/440/000ریـال پایـه 
داربسـت چکشـی دو حـدودا 1 متـر 

4 مهـار رابـط افقی  داربسـت چکشـی )اسـکافولد سـتاره ای( 
ضایعاتی 28   2   56   16000 ریال 896/000ریال مهار داربسـت 

چکشـی حدودا 1 متری
5 مهاررابـط افقـي داربسـت چکشـی )اسکافولدسـتاره ای (

ضایعاتی 15   5   75  16000ریال 1/200/000 ریال مهار داربسـت 
چکشـی حدودا 1متری 

ای( )اسکافولدسـتاره  چکشـی  داربسـت  افقـی  6مهاررابـط 
ضایعانـی 9    3/50    31/50    16000ریـال 504/000ریـال مهـار 

داربسـت چکشـی حـدودا 1متـری 
7مهـار رابـط افقـی داربسـت چکشـی )اسکافولدسـتاره ای( 
ضایعاتـی 1    7    7   16000ریـال 112/000ریـال مهـار داربسـت 

چکشـی حـدودا 2متری 
جمع وزن کل 1105/5       17/724/000ریال 

قیمت کل اقام و وسایل به عدد )ریال( 17/724/000ریال 

قیمـت کل اقـام و وسـایل بـه حروف)ریال( هفـده میلیون و 
هفتصـد و بیسـت و چهار هـزار ریال

تقریبـی  وزن  تعداد)عـدد(  وسـایل  و  اقـام  شـرح  ردیـف 
)کیلوگـرم( وزن )کیلوگرم( قیمت واحد)ریـال( قیمت )ریال( 

توضیحـات 
ای(  سـتاره  )اسـکافلد  چکشـی  داربسـت  عمـودی  1پایـه  
ضایعاتـی 125    1300   162500   16000 ریـال 26/000/000ریـال 

پایـه داربسـت چکشـی پنـج و شـش پـره حـدودا 3متـری
) ای  داربسـت چکشی)اسـکافلند سـتاره  عمـودی  پایـه   2

ضایعاتـی 75    900    67500    16000ریـال 10/800/000ریال پایه 
داربسـت چکشـی چهارپـره حـدودا 2متری

پایـه عمـودی داربسـت چکشـی )اسـکافلد سـتاره ای(   3
ضایعاتـی 66     400    26400     1600ریـال  4/224/000 ریـال

پایه داربست چکشی  دو سه پره حدودا 1 متری
چهـار پـره حـدودا امـری 4 / 224 / 000 ریـال پایـه داربسـت 

چکشـی دو وسـه پـره حـدودا
امتری

4مهـار رابـط افقـی داربسـت چکشی)اسـکافولد سـتاره ای (
ضایعاتـی 190      500    95000     16000ریـال 15/200/000 ریـال 

مهـار داربسـت چکشـی حـدودا 1/5 متری
5مهاررابـط افقـی داربسـت چکشـی )اسـکافولد سـتاره ای( 
ضایعاتـی370       350      129500      16000ریـال 20/720/000 
ریـال مهارداربسـت چکشـی حـدودا 1 متـری  جمـع 480900   

-    76/944/000 ریـال 
قیمت کل اقام و وسایل به عدد)ریال( 76/944/000ریال 

قیمـت کل اقـام و وسـایل بـه حروف)ریـال( هفتاد و شـش 
میلیـون و نهصـد و چهـل و چهـار هـزار ریال
ردیف نوع جنس تعداد قیمت تقریبی پایه 

1قیچی میلگرد 1  1/100/000ریال
2 آبگرمکن 1    800/000ریال

3 تلویزیونLG   1     2/100/000 ریال
4ضدیخ تاریخ گذشته

5سرامیک 2 مترمربع هرمترمربع 7هزارتومان
جمـع كل اجنـاس این جـدول بمبلـغ 4/140/000 ریـال )چهار 

میلیـون و یکصـد و چهـل هـزار ریال(
اموال اسقاطی 

ردیف اقام تعداد ردیف اقام تعداد 
1فرغون کهنه بدون تایر 5عدد24 فرغونکهنه با تایر 2 عدد

2ضد یخ بتن 20لیتری4 گالن 25 سطل ماتی کهنه 1
3موف لوله یک بسته 26 شیلنگ تراز 1عدد 

4داکـت بـرق ناقص با درب تعدادی 27 قیچی میلگرددسـتی 
1عدد

 5رادیـو اینترنـت میکروتیـک شکسـته وکهنه 1عـدد 28 تیوپ 
فرغـون 4 عدد 

6بیل 1عدد 29 شن کش 1عدد
 7کلنگ 1عدد 30 اجاق گاز کوچک کارکرده 2عدد 

8پوتک 1عدد 31 سیم چین بدون روکش 1عدد
9 دسـتگاه خـراب چسـب اکواریـوم 1عـدد 32 پشـم شیشـه 

د 1عد
 10 دربنـد پاسـتیکی مامـوت 1 کارتـن 33 سـرامیک بازشـده 

2بسته
 11قابلمـه قرمـز 5لیتـری کهنـه 1عـدد 34 سـبد پاسـتیکی 

کهنـه 1عـدد
 12پیـج 5 سـانتی متـری تعـدادی 35 کاشـی دکـوری کـف 

د 1عد
 13کاتریج hpکهنه پرینتر 1 عدد 36 مشعل ایزوگام 1عدد
 14بولت 32   5عدد 37 چهارپایه فلزی 1/5 متری 1عدد

 15 موتـور کهنـه کولـر 1 عـدد 38 تلویزیـون 21اینـچ lg کارکرده 
د 1عد

 16سه راهی لوله پلی اتیلن 3عدد 39 کابل شبکه 1عدد
 17 استامبولی بنایی 1عدد 40 صفحه سنگ معمولی 25عدد
 18پیسوله رنگ کهنه 1عدد 41 اجاق گاز سه شعله کهنه 1عدد

 19 پریز برق 4 عدد 42 آبگرمکن دیواری بوتان 1عدد
 20المپ 36 وات مهتابی 14 عدد 43 هواکش 15*15     1عدد

 21شـیلنگ 2 و2/5اسـتفاده شـده 2بسـته 44 تـوری کبـاب 
پـز کهنـه 1عدد

 22نبشـی نمـره 3جهـت سـاپورت 38عـدد 45 پیـچ بولـت 
سـوله ای 188عـدد

 23میلگرد جهت ساپورت 28عدد
 جمـع کل 10/850/000 ریـال )ده میلیـون و هشـتصد و پنجـاه 

هـزار ریال(
متعلـق به شـرکت تیک ماد پی که توسـط کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری بمبلـغ 109/658/000 ریـال ارزیابـی شـده اسـت 
را از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند جلسـه مزایـده بـرای روز 
دوشـنبه98/01/19 سـاعت 9صبـح بـا حضـور نماینـده دادسـرا 
در محـل اتـاق مزایده هـای اجرای احکام حقوقی دادگسـتری 
کرمـان برگـزار مـی گـردد لـذا کسـانیکه تمایـل به  شـرکت در 
جلسـه مزایـده دارند مـی توانند تـا5روز قبل از تاریـخ برگزاری 
مزایـده از امـوال مذکورواقـع در کرمـان- شـهرک خواجـو – 
محوطـه  روی  زندانهـا-  اداره  تعاونـی  واحـدی  مجتمـع 160 
– داخـل کانکـس بازدیـد نماینـد و پیشـنهاد خـود را بانضمـام 
%10مبلـغ کارشناسـی بملـغ  10/965/800 ریـال باشناسـه واریز 
96341040104801273 بـه حسـاب شـماره 2171293951000 
سـپرده دادگسـتری کرمـان نـزد بانـک ملـی واریـز و درپاکـت 
درب بسـته تـا قبـل از برگزاری جلسـه مزایده به اجـرای احکام 
حقوقـی دادگسـتری کرمـان تحویـل نماینـدو برنـده مزایـده 
کسـی خواهـد بـود که باالتریـن قیمت را پیشـنهاد داده باشـد 
و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده10% مبلـغ واریـزی بـه نفع 
دولـت ضبـط خواهد شـد برنـده مزایده بایسـتی مابقـی وجه 
را حداکثـر تـا یک مـاه پس از برگـزاری مزایـده پرداخت نماید 
برنـده مزایده بایسـتی به منظورجلوگیری از سـو اسـتفاده و لو 
رفتن پیشـنهادات اعامی بـه جهت لزوم ارائه شناسـه واریزی 
بانکـی نسـبت به واریز مـا به التفاوت مبلغ کارشناسـی تا مبلغ 

پیشـنهادی در روز مزایـده اقـدام نمایند
دادورزمزایدههایاجرایاحکامحقوقیدادگستریکرمان
شیروانیم.الف1969

آگهیحصروراثت
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه 
دادخواسـت خانم بلقیس بامـری زه کلوت  
بامـری  بهـادر  بـه طرفیـت ورثـه مرحـوم 
زهکلـوت  به خواسـته حصر وراثت خواهشـمند اسـت ورثه 
مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چاپ شـود تا چنانچـه ورثه 
ای دیگر یا وصیت نامه ای باشـد به شـورا ارائه نمکایند واال 

گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهد شـد .عبارتنـد از :
م  ش  بـه  زهکلـوت  بامـری  1-بلقیـس 

) م حو مر همسـر (5 3 6 9 5 1 5 2 9 8

2-رضا بامری زهکلوت ش م 5369915131
3-مصطفی بامری زهکلوت ش م 5360329467

4-حبیب بامری زهکلوت 5360458070
5-سعید بامری زهکلوت 53603191131

6-فاطمه  بامری زهکلوت 5369517381
7-لیابامری زهکلوت 5360329459

8-سهیا بامری زهکلوت 5360329475
9-هاجربامری زهکلوت 5369939780

رییسشورایحلاختالفشمارهیکزهکلوت
بخشجازموریانمالف:774

آگهیحصروراثت
احترامـا با توجـه به دادخواسـت خانم در 
بـی بی بامـری زه کلوت  بـه طرفیت ورثه 
مرحـوم بـی بـی نـاز بامـری زه کلـوت به 
خواسـته حصر وراثت خواهشـمند اسـت ورثـه مرحوم در 
یـک نوبـت روزنامه چاپ شـود تـا چنانچه ورثـه ای دیگر 
یا وصیت نامه ای باشـد به شـورا ارائه نمکایند واال گواهی 

حصـر وراثـت صادر خواهد شـد .عبارتنـد از :
1-در بـی بـی بامـری زه کلـوت ش م 5369492638 

)فرزنـد مرحـوم(
2-اللـی بامـری زه کلـوت  ش م 5369517924)فرزنـد 

) مرحوم 
رییسشورایحلاختالفشمارهیکزهکلوت
بخشجازموریانمالف:780

آگهیحصروراثت
بـه دادخواسـت  خانـم  بـا توجـه  احترامـا 
اللـی سـیفعلی بـه طرفیـت ورثـه مرحـوم 
خوبیـار روهنیـا  بـه خواسـته حصـر وراثـت 
خواهشـمند اسـت ورثه مرحـوم در یک نوبـت روزنامه چاپ 
شـود تـا چنانچـه ورثـه ای دیگـر یـا وصیـت نامـه ای باشـد 
بـه شـورا ارائـه نمکایند واال گواهـی حصر وراثت صـادر خواهد 

شـد .عبارتنـد از :
1-اللی سیفعلی ش م 5369473463)همسر مرحوم (
2-محمود روهینا ش م 5369499251)فرزند مرحوم (
3-فریده روهینا ش م 5360109734)فرزند مرحوم (
4-فهیمه روهینا ش م 5360109734)فرزند مرحوم (

رییسشورایحلاختالفشمارهیکزهکلوت
بخشجازموریانمالف:772

آگهیحصروراثت
مقتضـی اسـت خانـم نـاز ملـک فرامرزی 
نمـداد شـرح دادخواسـت تقدیمی توضیح 
داده شـادروان بجـار فرامـرزی  فرزند جان 
محمـد  درتاریـخ 1396/08/01 فوت نموده شـده وارث عین 
فـوت  عبـارت از: 1-نـاز ملـک سـعیدی کوهسـتان  به ش 
م 53697533619- 2- هوشـنگ فرامـرزی نمـداد فرزند 
بجـار بـه ش م 5369941084- 3- حشـمت فرامـرزی 
نمـداد فرزنـد بجـار بـه ش م 5360103272- 4- واحـد 
فرامـرزی نمـداد فرزنـد بجاربـه ش م 5360186860- 5- 

زهـرا فرامـرزی نمـداد فرزنـد بجاربـه ش م536991615- 
م  ش  بـه  بجـار  فرزنـد  نمـداد  فرامـرزی  فاطمـه   -6
5360103264- 7- بهنـاز فرامـرزی نمـداد فرزنـد بجـار به 

 5360103280 م  ش 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت 
از  مـاه  باشـد یـک  اشـخاص  نـزد  از متوفـی  ای  نامـه 
نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد 

شـد .م الـف :789
شوراحلاختالفشمارهیکزهکلوت–بخشجازموریان

آگهیحصروراثت
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه 
دادخواسـت آقای اصغر بامـری به طرفیت 
ورثـه مرحـوم علیرضـا بامـری به خواسـته 
حصـر وراثت خواهشـمند اسـت ورثه مرحـوم در یک نوبت 
روزنامـه چـاپ شـود تـا چنانچـه ورثـه ای دیگر یـا وصیت 
نامـه ای باشـد بـه شـورا ارائـه نمکاینـد واال گواهـی حصـر 

وراثـت صـادر خواهـد شـد .عبارتنـد از :
م  ش  بـه  خانمحمـد  فرزنـد  بامـری  1-اصغـر 

م  رمرحـو 5پد 3 6 9 5 1 8 1 4 9
2-ملـوک بامری جاز فرزند علی بـه ش م  5369478181 

مادر مرحوم 
رییسشورایحلاختالفشمارهیکزهکلوت
بخشجازموریانمالف:778

آگهیحصروراثت
احترامـا بـا توجـه بـه دادخواسـت  آقـای 
محمـد سـابقی نـژاد  بـه طرفیـت ورثـه 
مرحـوم علیرضـا سـابقی نـژاد بـه خواسـته حصـر وراثـت 
خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم دریـک نوبـت روزنامـه 
چـاپ شـود تـا چنانچه ورثـه ای دیگـر یا وصیـت نامه ای 
باشـد به شـورا ارائه نمکایند واال گواهی حصـر وراثت صادر 

خواهـد شـد .عبارتنـد از :
1-محمد سابقی نژاد ش م 5369514658)پدر مرحوم (

3161160071)مـادر  م  ش  زهکلـوت  بامـری  2-کبـری 
مرحـوم 

رییسشورایحلاختالفشمارهیکزهکلوت
بخشجازموریانمالف:776

آگهیحصروراثت
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه به 
دادخواسـت آقـای جباراحسـانی پروربه 
طرفیـت ورثـه مرحـوم مریـم احسـانی 
پروربـه خواسـته حصـر وراثت خواهشـمند اسـت ورثه 
مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چاپ شـود تـا چنانچه 
ورثـه ای دیگـر یـا وصیـت نامـه ای باشـد بـه شـورا 
ارائـه نمکاینـد واال گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهـد 

شـد .عبارتنـد از :
1-جال احسانی پرور به ش م 3420721358 

2-مراد احسانی پرور به ش م 3420721366
3-زاهد  احسانی پرور به ش م 5369473961
4-جبار احسانی پرور به ش م 5369875308
5-پروانه احسانی پرور به ش م 3420721382
6-فرخنده احسانی پرور به ش م 818445080

7-افسانه احسانی پرور به ش م 5369479534
8-ثریا احسانی پرور به ش م 5369886350

9-رضوان احسانی پرور به ش م 5369472778
رییسشورایحلاختالفشمارهیکزهکلوت
بخشجازموریانمالف:773

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139760319091000618-97/11/07هیات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضی خانم یسـنا شـهداد نـژاد فرزند فرامرزبشـماره شناسـنامه 
6060249604صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
310مترمربـع پـاک - فرعـی از43- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده ازپـاک 
43- اصلـی قطعـه یک واقـع در خضرآباد بخش 45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای حسـین ناروئـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد 

./م الـف:2028
تاریخ انتشار نوبت اول:97/12/08 – تاریخ انتشارنوبت دوم :97/12/22
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکرودبارجنوب

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
شـماره139760319079000934-97/11/21هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای روح هللا سـنجری فرد فرزند محمد بشـماره 
شناسـنامه 874صـادره ازکهنـوج دریـک باب مغازه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به 
مسـاحت 100متـر مربـع پـاک 1470فرعـی از188- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک 188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب – بلـوار امام – بعد ازسـه 
راه اورژانـس بخش46کرمـان خریـداری از مالکیـن رسـمی آقـای محمدمهـدی 
مهیمـی وخانـم مهسـا مهیمـی وفاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 
صادر خواهدشـد ./م الف:737-تاریخ انتشـار نوبـت اول:97/12/08 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :1397/12/22
علیرحمانیخالص-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139760319091000643-97/11/07هیات 
اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محد حسـین سـاردوئی فرزنـد ابراهیم  
بشـماره شناسـنامه 16328 صادره ازجیرفت  درششـدانگ یک باب خانه به 
مسـاحت248/26متر مربـع پـاک - فرعـی از49- اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 49- اصلـی قطعـه یـک بخش45کرمـان واقـع در عنبرآبـاد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـود شـیرانی محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 
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حصروراثت–رودبارجنوب
احترامـا بـا توجـه بـه دادخواسـت خانـم زینـب سـاالری به 
طرفیـت ورثـه مرحـوم حسـن خانجانـی زاده رودبـاری  بـه 
خواسـته حصر وراثت خواهشـمند اسـت ورثه مرحوم در یک 
نوبـت روزنامـه چاپ شـود تا چنانچه ورثـه ای دیگر یا وصیت نامه ای باشـد 
بـه شـورا ارائـه نمکاینـد واال گواهـی حصر وراثـت صادر خواهد شـد .عبارتنـد از :

1-زینب ساالری ش م 4699137210)همسر مرحوم (
2-آمنه خانجانی زاده رودباری ش م 5369907986)فرزند مرحوم (

3-حمید خانجانی زاده رودباری ش م 5369499233)فرزند مرحوم (
4-جواد خانجانی زاده رودباری ش م 5369976872)فرزند مرحوم (
5-مسلم خانجانی زاده رودباری ش م 5360004843)فرزند مرحوم (

6-زهره خانجانی زاده رودباری ش م 3391819596)فرزند مرحوم (
7-اکبرخانجانی زاده رودباری ش م 5369519519)فرزند مرحوم (

8-امیر خانجانی زاده رودباری ش م 3391529989)فرزند مرحوم (
رییسشورایحلاختالفشمارهیکزهکلوت–بخشجازموریان
مالف:781

حصروراثت–رودبارجنوب
شـرح  بونـگ   بیقنبـری  بـی  در  خانـم  اسـت  مقتضـی 
دادخواسـت تقدیمـی توضیـح داده شـادروان چـراغ قنبـری  
بونـگ درتاریـخ 88/04/15 فـوت نمـوده شـده وارث عیـن 
فـوت  عبـارت از: 1- در بـی بـی قنبـری بونـگ  بـه ش م 5369398518- 
2- زهـرا محمـودی بونگ  بـه ش م 5369398623- 3- یار محمد قنبری 
بونـگ بـه ش م 5369426171- 4- محمـد چـراغ پـور بونگـی بـه ش م 

5369395819
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاص 
باشـد یـک مـاه از نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد 

شـد .م الـف :775
شوراحلاختالفشمارهیکزهکلوت–بخشجازموریان

حصروراثت–رودبارجنوب
احترامـا بـا توجـه بـه دادخواسـت خانـم کلثـوم جهانگیری 
بـه طرفیت ورثـه مرحـوم دادمحمد جهانگیری به خواسـته 
حصـر وراثت خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم در یک نوبت 
روزنامـه چـاپ شـود تـا چنانچه ورثـه ای دیگر یـا وصیت نامه ای باشـد به 
شـورا ارائـه نمکاینـد واال گواهـی حصـر وراثـت صادر خواهد شـد .عبارتنـد از :

1-کلثوم جهانگیری ش م 5369478821)همسر مرحوم (
2-محمود جهانگیری فرد 3150024420

3-روح هللا جهانگیری فرد 53602511931
4-راضیه جهانگیری فرد 3150024390
5-ناصرجهانگیری فرد  3150024439

6-منصور جهانگیری فرد 3150024447
7-مرضیه جهانگیری فرد 3150024412

8-احمد جهانگیری فرد 3150024404)فرزندان مرحوم (
رییسشورایحلاختالفشمارهیکزهکلوت–بخشجازموریان
مالف:785

حصروراثت–رودبارجنوب
مقتضـی اسـت خانم روز خاتون پارسـا شـرح دادخواسـت 
تقدیمـی توضیـح داده شـادروان علـی محمـودی بونـگ 
عیـن  وارث  شـده  نمـوده  فـوت   1389/02/15 درتاریـخ 
 5369489742 م  ش  بـه  پارسـا  خاتـون  روز   -1 از:  عبـارت  فـوت  
)همسـرمرحوم(2- عیسـی بونگی نژاد به ش م 5369426139- 3- نازی 

م 5369398615 بـه ش  محمـودی 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاص 
باشـد یـک مـاه از نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهـی صـادر خواهد 

شـد .م الـف :791
رییسشوراحلاختالفشمارهیکزهکلوت–بخشجازموریان

حصروراثت–رودبارجنوب
احتراما مقتضی اسـت ورثـه حین الفوت 
مرحـوم سـکینه مریـدی بونـگ در یـک 
نوبـت روزنامـه چـاپ شـود تـا چنانچـه 
ورثـه یـا وصیـت نامـه ای باشـد به شـورا ارائه شـود واال 

گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهـد شـد .ورثـه :
1-فاطمـه مریـدی بونـگ بـه ش م 5360216611)فرزنـد 

) مرحوم 
2-نجات مریدی بونگ به ش م 5369394687)همسر 

مرحوم (
3-نخـواه مریـدی بونـگ بـه ش م 5369503036)مادر 

) مرحوم 
4-فـرزاد مریدی بونگ بـه ش م 5360326638)فرزند 

مرحوم (
5-سـجاد مریدی بونـگ بـه ش م 5360454611)فرزند 

مرحوم (
شورایحلاختالفشمارهیکزهکلوت
بخشجازموریانمالف788

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک

شهرعنبرآباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139760319091000703-97/11/10هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای موسـی پـاداش فرزنـد درویش بشـماره 
شناسـنامه 3100025970صـادره ازبـم درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
250مترمربـع پـاک - فرعی از52- اصلی مفروز و مجزی شـده از 52- اصلی 
قطعـه یـک واقع در حسـین آباد لولی عنبرآبـاد بخش 45کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای صفـر محسـنی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
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مبارزهباملخصحرایی
درشهرستانمنوجان

کشـاورزی  جهـاد  اداره  مدیـر 
خصـوص  در  منوجـان 
علیـه  گرفتـه  انجـام  اقدامـات 
گفـت: »کاغذوطـن«  بـه  صحرایـی   ملـخ 

امسـال  مـاه  بهمـن  هشـتم  در  آنکـه  از  بعـد 
اولیـن گـزارش هجـوم ملخ صحرایـی در منطقه 
جنـوب کرمان به صـورت دسـته جات پراکنده از 
شهرسـتان منوجان به سـازمان جهاد کشاورزی 
ارسـال شـد بـا توجـه به حساسـیت موضـوع و 
خطرنـاک بودن آفـت عملیات ردیابـی و پایش 
و  مناطـق دشـت  و  باغـی  زراعـی،  مناطـق  در 
کوهسـتانی  اطـراف  ایـن شهرسـتان بـا دقـت 

توسـط  مسـتمر  و  روزانـه  صـورت  بـه  فـراوان 
کارشناسـان مراکـز  انجام و گـزارش بازدیدهای 
انجـام گرفتـه روزانـه بـه مدیریت حفـظ نباتات 
ارسـال می شـود.کوروش امیرمیجانـی تصریـح 
کـرد: ردیابـی صـورت گرفتـه  در نیمـه اسـفند  
نشـان داد کـه شـاهد افزایـش شـدید جمعیت  
ملـخ صحرایـی در روسـتاهای تحـت پوشـش 
مرکـز جهـاد کشـاورزی  نورآبـاد هسـتیم که  در 
ایـن خصـوص بـا ارسـال گـزارش بـه مدیریـت 
و  شـده  انجـام  هماهنگـی  و  نباتـات  حفـظ 
عملیـات ردیابـی توسـط کارشناسـان همچنـان 

ادامـه دارد.

مردمیکهقدرتخریدندارند
یکـی از شـهروندان کهنسـال جنوبـی در ایـن رابطـه بـه 
»کاغذوطن«گفت:» من بازنشسـته هستم و با حقوقی که 
دارم نمی توانـم مثـل سـال های قبـل، آجیـل و سـایر اقام 

شـب عیـد را تهیـه کنـم در حالی کـه فرزنـدان و نوه هایـم 
در شـب سـال نـو بـه خانـه مـا می آینـد و واقعا بـرای من 
دردنـاک اسـت کـه نمی توانم آنطـور که باید از آنهـا پذیرایی 
کنم.«سـاالری با بیان اینکه به یاد ندارم که در گذشـته این 

حجم از تورم را تجربه کرده باشـیم، افزود: »با همین مبلغ 
200 هـزار تومانـی که االن نمی شـود یک کیلو پسـته خرید، 
مـن 20 سـال پیـش یـک زمیـن مسـکونی خریـدم ولـی 
متأسـفانه امروز پـول ارزش خود را از دسـت داده اسـت.«

اقالمتنظیمبازاریبزودیتوزیعمیشود
مروجـی مدیـرکل سـازمان صمـت جنـوب اسـتان بـه 
در  را  جدیـدی  »حرکت هـای  گفـت:  »کاغذوطـن« 
شهرسـتان های جنوبـی در بخش های مختلف بازرسـی، 
نظـارت و... انجـام دادیم.« وی افزود: »در ابتدا با برگزار 
کـردن جلسـات تنظیـم بـازار و توزیـع اقام تنظیـم بازار 
کـه قبـا بر عهده پشـتیبانی امـور دام و جهادکشـاورزی 
بـود را در حـوزه صنعـت و معـدن بـر عهـده گرفتیـم و 
اکنـون رونـد توزیـع را تغییـر دادیـم کـه می تـوان گفـت 
کمـی شـرایط نسـبت بـه قبـل بهتـر شـده اسـت.«وی 
تصریـح کـرد: »مـردم در بخـش قیمت هـا بـا مشـکل 
مواجـه بودنـد کـه بـرای اولیـن بـار در جنـوب کرمـان 
جلسـاتی را بـا اتاق هـای اصنـاف و ...گرفتـه و شـهرها 
را تقسـیم بندی و بـازار را مشـخص و پهنه بنـدی کردیـم 
کـه بازرس هـا هـم بـر همیـن اسـاس تیم بندی شـدند، 
اکنـون 5 تیـم در خیابان هـای مختلف در حال بازرسـی 
حجـم  افتـاد،  اتفـاق  نخسـتین بار  بـرای  هسـتند کـه 
برخوردهـای مـا بـا قبـل بسـیار تفـاوت کـرده نکتـه بعد 
هـم اطاع رسـانی بـه مردم بـود در همین راسـتا بنرهای 
بزرگـی بـر سـر چهارراه هـای پرتـردد نصـب و تخلفـات 
صنفی را اعام کردیم تا مردم با حقوقشـان آشـنا شـده 
و در صـورت مشـاهده تخلف با ما تمـاس بگیرند.« وی 
ادامـه داد: »سـامانه ای تشـکیل دادیم و در سـایت های 
پرمخاطـب شهرسـتان ها 20تـا 30 قلم اساسـی که جزو 
خریدهـای روزانـه مـردم هسـتند را اعـام می کنیـم و 
ایـن حرکـت هم تاکنـون در هیـچ نقطه ای انجام نشـده 
و مـا بـه صـورت پایلـوت انجـام دادیـم.« وی بـا اشـاره 
بـه اینکـه قیمـت واقعـی اجنـاس را مـردم نمی داننـد 
گفـت: نیازهـای اساسـی مـردم را اطاع رسـانی کردیـم 
نیـز   124 سـامانه  پیگیـری کننـد.  بتواننـد  مـردم  تـا 
بـرای مـردم فعـال شـده و مـردم صبـح و عصـر حتـی 
در روزهـای تعطیـل می تواننـد گزارشـات خـود را اعـام 
کننـد کـه پیگیـری می شـود. در برخـی از شهرسـتان ها 
اصنـاف و اتحادیه هـا مخالـف تشـکیل نمایشـگاه بودند 
و بـا همـکاری اصنـاف توسـط اتحادیه هـا تخفیف هـای 
تنظیـم  اقـام  می کنیم.بحـث  عرضـه  را  20و30درصـد 
بـازاری در تهـران پیگیـری کردیـم کـه قـرار اسـت جـدا 
شـود و ظرف دوسـه روز دیگر توزیع شـروع می شـود.«

ویتصریحکرد:»مردم
دربخشقیمتهابا
مشکلمواجهبودند
کهبرایاولینباردر
جنوبکرمانجلساتی
رابااتاقهایاصناف
و...گرفتهوشهرها
راتقسیمبندیو

بازاررامشخصکرد
وپهنهبندیکردیم
کهبازرسهاهمبر

همیناساستیمبندی
شدند،اکنون5تیمدر
خیابانهایمختلفدر
حالبازرسیهستند
کهبراینخستینبار
اتفاقافتاد،حجم

برخوردهایمابسیار
تفاوتکردهاست.«

زخم بی پولی بر چهره  بازار نوروز
نوروزوجیبخالیمردم؛دلخوشیهایکوچکیکهدرسایهگرانیرنگمیبازند
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استاندارکرمان:
آمار درستی از سرانه مطالعه عمومی 

در کرمان نداریم

اســتاندار کرمــان در نشســت شــورای فرهنــگ عمومــی اظهــار کــرد: ایجــاد قــرارگاه فرهنگــی 
در اســتان کرمــان طــرح جدیــدی اســت کــه امیدواریــم اهــداف شــورای فرهنــگ عمومــی را 
دنبــال کــرده و بــه آن برســد. فدایــی بــا بیــان اینکــه نابســامانی هایی در رفتارهــای عمومــی 
اجتماعــی و اداری اســتان داریــم کــه الزمــه آن ارتقــای ســطح فرهنــگ عمومــی اســت، اظهار 
کــرد: همــه می دانیــم و ایــن را بایــد بپذیریــم کــه یکــی از مشــکات جامعــه مــا پاییــن بودن 
میــزان ســرانه مطالعــه غیردرســی یــا مطالعــه عمومــی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در 
حــال حاضــر ســرانه مطالعــه کتــاب در بعضــی از کشــورها از جملــه انگلســتان 55 دقیقــه در 
هــر شــبانه روز و در ژاپــن 90 دقیقــه بــرای هــر فــرد اســت. ایــن بــدان معناســت کــه به طــور 
متوســط هــر ژاپنــی در ســال 47 کیلــو کتــاب مطالعــه می کنــد. فدائــی افــزود: در ایــران اواًل 
متاســفانه آمــار درســتی از ســرانه مطالعــه عمومــی نداریــم و آنچــه کــه هــم اعــام شــده در 
حــدود 2 تــا 15 دقیقــه اســت. ایــن مقــام مســوول افــزود: پیشــنهادم ایــن اســت کــه اگــر ما 
افزایــش مطالعــه را بــه عنــوان ارتقــای فرهنگــی می دانیــم، بایــد بدانیــم شــاخص مطالعــه 
عمومــی در شــهر کرمــان چقــدر اســت و بــرای افزایش آن چــه کاری انجــام بدهیم. اســتاندار 
کرمــان بــا بیــان اینکــه در رابطــه بــا افزایــش ســرانه مطالعــه عمومــی روش هایی دنبال شــده 
و نمی خواهیــم بگوییــم کــه هیــچ اقدامــی انجــام نشــده، تصریــح کــرد: در ایــن خصــوص 
اقدماتــی انجــام شــده و می شــود، منتهــا اینکــه ایــن اقدامــات تا چــه انــدازه تاثیرگــذار و موثر 
بــوده و آیــا کفایــت می کنــد یــا اینکــه بایــد از روش هــای دیگــری را بــه کار بگیریــم بســیار 
مهــم اســت. فدائــی افــزود: فکــر مــی کنــم اگــر همیــن موضــوع را دنبــال و راجــع بــه آن 
بحــث کنیــم و بــه نتیجــه برســانیم، بعــد از یکــی دو ســال هــم اعــام کنیــم کــه توانســته ایم 
ــه 30 دقیقــه رســاندیم ایــن  شــاخص ســرانه مطالعــه عمومــی را در کرمــان از 10 دقیقــه ب

خــودش می توانــد یــک تحــول و یــک گام خیلــی خــوب بــه جلــو باشــد.

جدولاکرانفیلمهایجشنواره
ملیشهیدشهسواریاعالمشد

ــی اداره کل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــوب  ــامی جن ــاد اس ــگ و ارش فرهن
کرمــان جــدول اکــران فیلم هــای 
پویانمایی اولین جشــنواره ملی شهید 
 شهســواری در ســینما شــوباد شهرســتان کهنــوج اعــام شــد

حســین اســحاقی مدیــدکل فرهنــگ وارشــاد اســامی جنوب 
گفــت :در  اولیــن جشــنواره ملــی شــهید محمــد شهســواری 
روز چهارشــنبه 22 اســفندماه از ســاعت 9 صبــح تــا 17 عصــر 
ــار رســیده ،جهــت نمایــش عمومــی روی پــرده  ــر از آث 25 اث
مــی رود .حســین اســحاقی بیــان داشــت :ایــن آثار از شــرکت 
کننــدگان اســتانهای تهــران ،تبریز ،کرمانشــاه ،کرمــان ،همدان 
و...بــا موضــوع ایثــار و شــهادت اســت.اولین جشــنواره ملــئ 
ــوباد  ــینما ش ــفندماه در س ــواری 22 و 23 اس ــهید شهس ش

ــوج برگــزار می شــود. شهرســتان کهن

خبر

آوای محلی           

َتمومبُوَعطرِپاریبُوشَمنِده
ِدُلمگاِرنولیلیکُوشَمنِده
َسرِسالِنَهنوزاتُوگَپونوم
نُوِمبادوهبلوچیپوشَمنِده

شاعر:مهدیجاللی

َرَهزگَشِتهِدلومَسرتیرِِچشِمت
ِدلُودینومَهَمهَدرگیرِِچشِمت
َسُرمکارچیَبِمثاشکاِلَزخمی
عجبُمهریَدکیِکنمیرِچشمت

شاعر:مهدیجاللی

َدَرهِتهماِهُنوباِبِدِلمو
اریزِهَغمَزهَورداِبدلمو
ِاُتومیزوِنَسرتاِپنِجپایی
کهبوِدهکالِِبکاِبدلمو

شاعر:مهدیجاللی

ِدریپایُغرَصهُوَدرُدمخدایا
ِدُلمِمثَمنگَلُوَسرُدمخدایا
دگهراِهَپسُوپیشینداروم
اسیرَِبخِتناَمرُدمخدایا

شاعر:مهدیجاللی

مدیـر کل راهـداری و حمل نقل جاده ای اسـتان کرمـان گفت: نوروز 
امسـال در تمـام راه هـای اسـتان کرمـان طـرح حریـم پـاک اجـرا 
می شـود و شهرسـتان بم به عنوان پایلوت حریم و پاکسـازی راه ها 

شده اسـت.  انتخاب 
سـیدعلیخانی مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای اسـتان کرمان 
گفـت: اسـتان کرمـان یکـی از اسـتان های مهم حمل و نقل کشـور 
اسـت و سـال گذشـته 29 میلیون تن بار از جاده های اسـتان کرمان 
عبـور کـرده اسـت. وی افزود: ایمنـی محور ها یکی از اهـداف جدی 
ایـن اداره اسـت و در ایـن راه بـرای حریـم ایمنـی و پـاک سـازی 

جاده هـا نسـبت به عائـم و عملیات راهداری اسـتفاده می شـود.
سـید علیخانـی گفـت: امـروزه ایمنـی و حریـم جاده هـا بسـیار 
مهـم اسـت در تـردد جـاده ای طـرح حریـم پـاک بـا هماهنگـی 

دسـتگاه های زیـر ربـط، پلیـس راه منابـع طبیعـی، محیط زیسـت 
،نیـروی انتظامـی در نـوروز امسـال در تمـام راه هـای اسـتان کرمان 
اجـرا میشـود و شهرسـتان بم به عنـوان پایلوت حریم و پاکسـازی 

راه هـا انتخـاب شده اسـت.
سـید علیخانـی گفت:ایـن طـرح در نـوروز امسـال بـرای ایمنـی 
مسـافران نـوروزی انجام میشـود و تا پایان سـفره های نـوروزی به 
صـورت جـدی ادامـه دارد ایـن طـرح در محور های اصلـی و پر تردد 

راه هـای اسـتان کرمـان انجـام خواهد شـد.
وی گفـت: امسـال گشـت صیانـت از حریـم راه هـای اسـتان بـا 
همـکاری نیـروی انتظامـی و گشـت زنـی راه هـا انجام خواهد شـد 
و هـر گونـه تعـرض و خلـل در راه هـای اسـتان بـا برخـورد قضایـی 

روبـه رو خواهـد شـد.

بم، پایلوت حریم و پاکسازی 
راه های استان کرمان

جنوبی ها در لیست انتظار 
پنل  خورشیدی

طرحپنلهایخورشیدیدربرخیازشهرستانهایجنوبیاجرایینشدهاست

جامعـه  امـروز  دغدغه هـای  از  یکـی 
و  پـاک  انـرژی  بـه  دسـتیابی  بشـری 
تجدیدپذیـر  انرژی هـای  از  اسـتفاده 
اسـت که می تـوان گفـت اگر جویـای کار 
هسـتید و عاقـه ای بـه مباحـث انـرژی 
راحتـی  بـه  داریـد  محیطـی  زیسـت  و 
از  شـوید.یکی  میـدان  وارد  می توانیـد 
کسـب و کارهـای جدیـد در کشـور، تولید 
خانگـی  توسـط مشـترکان  بـرق  انـرژی 
بـر اطمینـان  افـزون  اسـت، شـغلی کـه 
بـه  را  پـاک  انـرژی  آن،  درآمدزایـی  از 
بـا  می کند.ایـران  تزریـق  ریه هـای شـهر 
داشـتن حـدود 300 روز آفتابـی، ظرفیت 
مناسـبی بـرای ترویـج ایـن نـوع تولیـد 
را  خانگـی  تولیـد  بـرق  دارد.و  انـرژی 
قـرار اسـت دولـت تـا 20 سـال به صـورت 
خورشـيد  کنـد.  خریـداری  تضمینـی 
بـه عنـوان يـك منبـع بـي پايـان انـرژی 
می توانـد حـل كننـده مشـكات موجـود 
در زمینـه انـرژی و محيط زيسـت باشـد.

متاسـفانه انـرژی ارزان و سـود بانکی باال 
هـر دو باعـث می شـود کـه هزینـه کـردن 
بـرق خورشـیدی در کشـور  در سیسـتم 
مـا مقـرون بـه صرفـه بـه نظـر نیایـد در 
صورتـی کـه در دراز مدت این سیسـتم ها 
و  هسـتند  صرفـه  بـه  مقـرون  بسـیار 
آلودگـی  کـم کـردن  در  به سـزایی  تاثیـر 
هـوا نیـز خواهنـد داشـت. کمیتـه امـداد 
امـام خمینـی)ره( در یکـی از طرح هـای 
تحـت  گذشـته  سـال  اشـتغال زایی 
عنـوان »نصـب مولدهـای خورشـیدی در 
خانـه مددجویـان« بـه دنبـال کمـک بـه 
معیشـت خانوارهـای تحـت پوشـش بـه 
ویـژه بـرای خانوارهـای زن سرپرسـت یـا 
اسـتان کرمـان  جنـوب  و  بـود  سـالمند 
در  زیـاد  محرومیـت  بـه  توجـه  بـا  نیـز 
ایـن لیسـت قرارگرفـت .رییس سـازمان 

ساتبا)سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیـر و 
بهـره وری انـرژی بـرق( در سـفر دی مـاه 
بهره بـرداری  از  جنـوب کرمـان  بـه  خـود 
در  خورشـیدی  نیـروگاه  واحـد   485
مناطـق محـروم جنـوب اسـتان کرمان تا 

داد.  امسـال خبـر  پایـان 

سهمرودبار
ازپنلخورشیدیصفر 

کارشـناس فـروش اداره برق شهرسـتان 
رودبـار به »کاغـذ وطـن «گفت:»ثبت نام 
افـرادی کـه  پرونـده   تشـکیل  و  اولیـه 
خورشـیدی  پنـل  از  اسـتفاده  متقاضـی 
هسـتند در حیطـه کار مـا اسـت .«طیبـه 
اکبـری اضافـه کـرد :»در ایـن خصـوص 
تـا کنـون بیـش از 120 مددجـوی کمیتـه 
امداد شهرسـتان که واجدالشـرایط بودند 
معرفـی و تشـکیل پرونـده داده انـد«وی 
تاکیـد کرد:»خیلـی از ایـن پرونـده هـا از 
سـال قبـل اسـت و تعـدادی هم در سـه 
تکمیـل  و  تشـکیل  امسـال  اول  ماهـه 
شـده  و آمـاده معرفـی بـه بانـک اسـت 
که متاسـفانه هنـوز از سـوی کمیته امداد 
در ایـن خصـوص اقدامی صـورت نگرفته 
و عمـا در ایـن شهرسـتان هیـچ نیروگاه 

خورشـیدی وارد مـدار نشـده اسـت.« 

520نیروگاهخورشیدیظرف
چندروزآیندهواردمدارمیشود
کمیتـه  خودکفایـی  و  اشـتغال  معـاون 
امـداد اسـتان کرمـان بـه »کاغـذ وطـن« 
نیـروگاه خورشـیدی  »راه انـدازی  گفـت: 
و  بی سرپرسـت  مددجویـان  بـرای 
کـم تـوان انجـام می شـود کـه قـادر بـه 
انجـام هیـچ طـرح خـود اشـتغالی دیگر 
راه انـدازی  بـا  کردیـم  سـعی  نیسـتند 
ایـن نیروگاه هـای پنـج مگابایتـی بـرای 
کنیـم«  ایجـاد  درآمدزایـی  افـراد  ایـن 
غامرضـا خواجـه افزود:»اسـتان کرمـان 

700نیـروگاه  از  بیـش  راه انـدازی  بـا 
خورشـیدی بیشـترین نیـروگاه در سـطح 
در کشـور  اول  مقـام  و  ایجـاد  را  کشـور 
داد»200نیـروگاه  ادامـه  وی  دارد.«  را 
 26 کـدام  هـر  هزینـه  بـا  خورشـیدی 
اتمـام  بـه  اول  فـاز  در  تومـان  میلیـون 
نیـروگاه   نیـز520  دوم  فـاز  در  و  رسـید 
میلیـون    46 کـدام  هـر  هزینـه  بـا  
پایـان  تـا  و  شـروع  آبان مـاه  از  تومـان 
امسـال بـه اتمـام خواهـد رسـید.« وی 
نیـروگاه  تصریـح کـرد:»از مجمـوع 520 
کهنـوج،  شهرسـتان  در  نیـروگاه   125
اسـماعیلی  جیرفـت،  در  122نیـروگاه 
در  نیـروگاه   46 بـه  نزدیـک  و  هلیـل  و 
عنبرآبـاد و جبالبـارز اسـت هم چنیـن در 
حـال آمـاده کردن شـرایط مناقصـه برای 
بعد از سـال و شـروع فاز جدید هسـتیم 
و در صورتـی در مناقصـه قیمـت مناسـب 
و توجیـه اقتصـادی داشـته باشـد قطعـا 
اجرایـی  را  سـوم  فـاز  مـاه  فروردیـن  از 
خواهیـم کـرد و شهرسـتان های رودبـار ، 
فاریـاب ، منوجـان و...در ایـن فـاز قـرار 
کـرد:  بیـان  .«خواجـه  گرفـت  خواهنـد 
»در سـر جمـع اعتبـارات اسـتان مناطـق 
در  و  دارنـد  قـرار  اولویـت  در  محـروم 
نیـز  خورشـیدی  نیروگاه هـای  خصـوص 
هـر شهرسـتانی کـه مددجـو درخواسـت 
داشـته و زیـر سـاخت نیـروگاه آمـاده و 
قـرارداد خریـد تضمینـی بـا شـرکت برق 
انجـام گرفتـه را در اولویـت قـرار دادیـم  
در ایـن پروژه شهرسـتان هایی کـه دارای 
ارتفـاع بـاال، تابـش مسـتقیم خورشـیدو 
ظرفیـت  غبـار هسـتند  و  گـرد  از  بـه دور 

دارنـد« بهتـری 

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن

خواجـهبیـانکـرد:»درسـرجمع
اعتبـاراتاسـتانمناطـقمحروم
در و دارنـد قـرار اولویـت در
خصوصنیروگاههایخورشـیدی
نیـزهـرشهرسـتانیکـهمددجـو
درخواسـتداشـتهوزیرسـاخت
نیـروگاهآمـادهوقـراردادخریـد
تضمینـیبـاشـرکتبـرقانجام
گرفتـهرادراولویـتقـراردادیـم.
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