
امینی روش که استعفایش را تکذیب کرده بود از فرمانداری کنار گذاشته شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج خبر داد:

برداشت زود تر از موعد 
گوجه فرنگی در کهنوج

معاون عمرانی استانداری:

آغاز عملیات ساخت سیل بند 
شهر کرمان از 2 روز آینده

سیل شبانه فدایی 
چند فرماندار را با خود برد

برنامه ارگان های دولتی در سال 98
شروع به کار بی آرتی شهر کرمان، مرمت آثار تاریخی، حفر چاه برای مقابله با کم آبی و راه اندازی 

مرکز جدید درمان اعتیاد کودکان از برنامه های امسال استان است

مدیرکل راه و شهر سازی جنوب:

 20 هزارمتر مربع اراضی ملی

جنوب کرمان رفع تصرف شد 
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مدیر کل حفاظت محیط زیست استان:

 آبدار شدن تاالب جازموریان
در جنوب استان کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 فروردیــن   19 دوشــنبه          460 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

4

و2

سدها توانستند کشور را 
در مقابل سيل بیمه کنند

سیدحسین مرعشی
یادداشت مهمان

بـرکات  کنـار  در  کـه  اخیـر  بارندگی هـای  مسـأله 
خـود موجـب سـیل و ویرانی هایـی در کشـور شـد 
و مشـکالتی بـرای شـهرها و روسـتاهای ایـران بـه 
وجـود آورد، از چنـد نظـر قابـل تامـل اسـت: ایـن 
ایـران  احیـای محیـط زیسـت  نظـر  از  بارندگی هـا 
و تامیـن آب مـورد نیـاز بـرای شـرب و صنعـت و 
کشـاورزی و تقویت سـفره های زیرزمینـی و احیای 
تاالب هـا بـرکات بزرگـی بـرای کشـور داشـت و ای 
کاش می توانسـتیم بـا کنتـرل ایـن موضـوع شـاهد 
داد  نشـان  بارندگی هـا  نباشـیم.   انسـانی  تلفـات 
رودخانه هـا  مهندسـی  در  صحیـح  مدیریتـی  اگـر 
می توانیـم  باشـیم،  داشـته  آب هـا  از  نگهـداری  و 
امیدوار باشـیم که تخریب بخشـی از محیط زیسـت 
ایـران طـی ایـن سـال ها جبـران شـود و امیـدوار 
بـود کـه ایـن مسـئله بـدون تخریـب صـورت گیـرد 
و خسـارات آن بـه حداقـل برسـد.نکته بعـدی ایـن 
اسـت کـه بـه عقیـده کارشناسـان این میـزان بارش 
بـا توجـه به آمـار و ارقـام موجود و ایجـاد روان آب ها 
در 70 سـال گذشـته سـابقه نداشـته اسـت. تمـام 
دسـت کاری هایی کـه به دلیل توسـعه دادن شـهرها 
و روسـتاها و ایجـاد صنایع و احـداث راه ها و خطوط 
انتقـال گاز و بـرق و شـبکه های آبیـاری در طبیعـت 
ایـران صـورت گرفتـه، در 70 سـال اخیـر رخ داده 
اسـت و در حقیقـت سـیل اخیـر بـرای بیـش از 6 
اسـتان کشـور آزمونـی بود تـا متوجه شـویم دخالت 
مـا در طبیعـت چقـدر بـا طبیعت ایـران مغایـر بوده 
اسـت. بـا توجـه بـه اتفاقـات اخیـر و بـا توجـه بـه 
مسـیل هایی کـه سـیل مجـددا بـرای خـود بـاز کرد 
بـه دخالـت انسـانی خاتمـه داد و بر اسـاس همین 
اطالعـات وزارت نیـرو می تواند مهندسـی رودخانه ها 
را انجـام بدهـد و کشـور را بـه گونـه ای تجهیـز کند تا 
مـا در حوادث مشـابه دیگر شـاهد چنین خسـاراتی 
را  جهـان  در  سـوم سدسـازی  رتبـه  نباشـیم.ایران 
داراسـت و از انقـالب اسـالمی تاکنون، بیـش از 150 
سـد مخزنـی در ایران به بهره برداری رسـیده اسـت. 
نکتـه پراهمیـت وجـود چنیـن سـدهایی اسـت کـه 
بعد از انقالب در کشـور سـاخته شد و توانست کشور 
را در مقابـل ایـن حوادث بیمه کند و بایـد از بزرگانی 
که در این مسـئله نقش داشـتند، یـاد کنیم. ازجمله 
شـخص آیـت هللا هاشـمی رفسـنجانی کـه بنیانگذار 
ایـران هسـتند. همچنیـن مهنـدس  سدسـازی در 
زنگنـه وزیر نیـروی دوران سـازندگی و آقای بیطرف 
و آقـای حجتـی و دههـا و بلکـه صدهـا مهندس که 
در طراحی و سـاخت سـدهای کشـور نقش مهمی را 
ایفـا کردنـد. متاسـفم کـه در بسـیاری از برنامه های 
بـه  اخیـر  سـیل های  تحلیـل  وقـت  بـه  رسـانه ای 
نقـش ایـن سـدها و سـازندگان آن هـا اشـاره ای 
نمی شـود. درواقـع در وضعیتی کـه تمامی تحلیل ها 
سـمت و سـویی سیاسـی دارد، سـیل هـم محفلـی 
می شـود بـرای برخوردهـای سیاسـی و این مسـئله 
واقعیت هـای تاریخـی را تحـت تاثیـر قـرار میدهـد. 
بـه عنـوان مثـال در مورد کرخـه حداکثر سـیالبی که 
رهـا شـد و در ایـن روزهـای آخـر موجـب آبگرفتگی 
تعـدادی از روسـتاها شـد، چیـزی حـدود 3 هـزار 
متـر مکعـب بـود درحالیکـه آورد رودخانـه کرخه در 
برخـی از سـاعات پیـک تا 8 هـزار و 500 متر مکعب 
در ثانیـه بـود و اگـر سـد کرخـه نبـود، امـروز هیـچ 
خبـری از سوسـنگرد و بسـتان و مراتـع زیـر دسـت 
سـد کرخـه نبـود.  نکته دیگری کـه باید مـورد توجه 
واقع شـود نقش فعـال همه نهادهاسـت؛ نهادهایی 
کـه تحـت فرامیـن مقـام معظـم رهبـری بـه موقع 
بـه مسـئله پرداختنـد. در ایـن میـان بایـد از نقـش 
دولـت و نقـش نیروهـای مسـلح و ارتـش و سـپاه 
و هـالل احمـر و نقـش اسـتانداران یاد شـود.در این 
میـان باید بـه معـاون اول رئیس جمهور اشـاره کرد؛ 
معاونـی کـه طـی سـال های گذشـته تحـت فشـار 
بسـیار زیاد مخالفان دولت قرار داشـته و همواره در 
مهم تریـن موقعیت هـا سـنجیده عمـل کرده اسـت. 
شـخص دکتر جهانگیری که هم در اسـتان گلسـتان 
و هم در اسـتان لرسـتان و هم در خوزسـتان و ایالم 
حضـور پیـدا کردنـد و بـا مدیـران محلـی همراهـی 
کردنـد امیـدوارم کشـور و مسـووالن امروز و فـردا با 
درس گرفتـن از ایـن حـوادث به صـرف پرداختن به 
امـور جاری از توسـعه زیرسـاخت های کشـور غافل 
نباشـند و بـرای ایـن موضـوع اهمیت ویـژه ای قائل 
باشـند... بـه نظـر می رسـد در ایـن میـان واقع بینی 
و گریـز از سیاسـی کـردن مسـائل مهم تریـن اصلی 

اسـت کـه همـه بایـد بـه آن توجه داشـته باشـیم.
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رشد ۷۸درصدی استقبال از اقامتگاه های بوم گردی کرمان در سال جاری

اداره کل میـراث فرهنگـی  بوم گـردی  مسـوول واحـد 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـترین بازدیدها 
از اقامتگاه هـای بوم گـردی کرمـان مربـوط بـه مناطـق 
شـهداد، بافت و شـهربابک اسـت، گفـت: در ایـام نوروز 
اسـتان  در  بوم گـردی  اقامتگاه هـای  از  اسـتقبال   ،98
کرمـان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته رشـد 

78درصـدی یافـت.

حامـد لنگـری زاده مسـوول واحـد بوم گـردی اداره کل 
میـراث فرهنگی اسـتان کرمـان در گفت وگو بـا خبرنگار 
کرمـان بـا بیـان اینکـه در نـوروز 98 نزدیـک بـه یکصـد 
هـزار و 705 گردشـگر بـه کرمـان وارد شـدند کـه از ایـن 
تعـداد 50 هـزار و ۲98 نفـر از اقامتگاه هـای بوم گـردی 
کرمـان بازدیـد کردنـد، اظهـار کـرد: در ایـام نـوروز سـال 
جـاری اسـتقبال از اقامتگاه هـای بوم گـردی در اسـتان 

کرمـان رشـد 78درصـدی یافت.
لنگـری زاده افزود: بیشـترین بازدیدها از مناطق شـهداد 
بـا 40 درصـد، بافـت با حـدود ۲5 درصد و شـهربابک با 

۲0 درصد انجام شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اقامتگاه هـای بوم گـردی بـم 
بایـد  آنچنـان کـه  و  بودنـد  تکمیـل  در حـال  امسـال 
فعالیتـی نداشـتند، اظهـار کـرد: از میـان بوم گردی های 
دارای مجـوز در بـم، فقـط حـدود 9 درصد در ایـام نوروز 

98 فعالیـت داشـتند.
اداره کل میـراث فرهنگـی  بوم گـردی  مسـوول واحـد 
اسـتان کرمـان در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه در اسـتان 
کرمـان 318 اقامتـگاه بوم گـردی وجـود دارد، تشـریح 
کـرد: بیشـتر ایـن اقامتگاه هـای  بوم گـردی بـه صورت 
خانوادگـی اداره می شـوند و در هـر اقامتگاه تعـداد 3 تا 
4 نفر به صورت مسـتقیم مشـغول به فعالیت هسـتند.

وی بـا بیـان اینکـه بیشـترین اقامتگاه هـای بوم گـردی 

و  شـهداد  بخـش  روسـتاهای  در  کرمـان  اسـتان 
شـده اند،  پراکنـده  جیرفـت  و  بافـت  شهرسـتان های 
افـزود: اسـتان کرمان در حـوزه اقامتگاه هـای بوم گردی 
از لحـاظ تعـداد، کمیـت و کیفیـت رتبـه اول کشـوری را 

دارد.
لنگـری زاده در خصـوص تاثیـر ایجـاد اقامتگاه هـای 
کـرد:  تصریـح  اسـتان  گردشـگری  در  بوم گـردی 
خوشـبختانه در نـوروز امسـال اسـتقبال گردشـگران 
داخلـی و خارجـی از ایـن اقامتگاه هـا  بسـیار خـوب 
بـوده اسـت؛ گردشـگران خارجـی کـه بـه کرمان سـفر 
می کننـد بیشـتر مشـتاق بازدید از روسـتاها، آشـنایی 
و خریـد صنایـع  آنهـا  و رسـوم  آداب  و  بـا فرهنـگ 

دسـتی هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه گردشـگران داخلـی نیـز بـه دلیـل 
اقامتگاه هـای  هزینه هـای  بـودن  به صرفـه  مقـرون 
بوم گـردی از این اقامتگاه ها اسـتقبال خوبی داشـته اند 
و از سـوی دیگر این اقامتگاه ها انسـان ها را از شـهرهای 
صنعتـی دور کـرده  و افـراد می تواننـد از نزدیک خدمات 
اسـتان  افـزود:  اسـتفاده کننـد،  و طبیعـی  اورگانیـک 
کرمـان بـه دلیـل تنـوع اقلیمـی بـاال قابلیـت جـذب 
گردشـگر را دارد و راه انـدازی اقامتگاه هـای بوم گـردی 
در اسـتان، باعـث ایجـاد تنـوع انتخـاب در امـر اقامـت 

گردشـگران داخلـی و خارجـی می شـود .

استاندار کرمان:

مسوول واحد بوم گردی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج خبر داد:

معاون خدمات شهری شهردار کرمان خبر داد:

برداشت زود تر از موعد گوجه فرنگی در کهنوججهت ارتقای مدیریت هرجا که الزم باشد مدیران را تغییر خواهیم داد

طرح استقرار سطل های تفکیک شده زباله 
در شهر کرمان آغاز شد

ــران  ــر مدی ــوص تغیی ــان در خص ــتاندار کرم اس
و فرمانــداران گفــت: بــرای ارتقــای مدیریــت 
هرجــا کــه الزم باشــد مدیــران را تغییــر خواهیــم 
داد ضمــن آنکــه اگــر فرمانــدار یــا مدیرانــی 
ــه ادامــه کار نداشــته باشــند جابجایــی  عالقــه ب

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــز ص ــی نی مدیریت
بازدیــد  حاشــیه  در  فدایــی  محمدجــواد 

آیــت هللا  خــواب  تخــت   3۲ بیمارســتان  از 
هاشمی رفســنجانی شهرســتان ریــگان گفــت: 
ــان از  ــتان کرم ــرق اس ــه ش ــفر ب ــروز در س ام
محــور »نرماشیر_ریگان_جاســک«، مــدارس 
تختخوابــی   3۲ بیمارســتان  و  منطقــه  ایــن 
ایــن شهرســتان بازدیــد و از نزدیــک در جریــان 

مشــکالت آنهــا قــرار گرفتــم.
ــام  ــرای اتم ــا ب ــروژه ه ــن پ ــه داد: ای وی ادام
نیــاز بــه تامیــن اعتبــار دارنــد کــه بایــد بخشــی 
ــتانی  ــارات اس ــل اعتب ــارات از مح ــن اعتب از ای
ــودن  ــدود ب ــه مح ــه ب ــا توج ــود و ب ــن ش تامی
اعتبــارات اســتانی لــذا بایســتی بــه دنبــال 

ــود. ــر ب ــرق دیگ ــا از ط ــار آنه ــن اعتب تامی
مشــکل  بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  اســتاندار 
ریزگردهــای شــرق اســتان عنــوان کــرد: طــرح 
مالــچ پاشــی شــرق اســتان بایــد توســعه یابــد 
ــار  ــه را مه ــن منطق ــای ای ــم ریزگرده ــا بتوانی ت

ــژه ای دارد. ــار وی ــه اعتب ــاز ب ــه نی ــم ک کنی
فدایــی در خصــوص تغییر مدیــران و فرمانداران 
ــرای ارتقــای مدیریــت هرجــا کــه الزم  گفــت: ب
ــن  ــم داد ضم ــر خواهی ــران را تغیی ــد مدی باش
ــه  ــه ب ــی عالق ــا مدیران ــدار ی ــر فرمان ــه اگ آنک

ادامــه کار نداشــته باشــند جابجایــی مدیریتــی 
ــت. ــز صــورت خواهــد گرف نی

بــه گــزارش ایســنا؛ اســتاندار کرمــان در ادامــه 
ســفر بــه شــرق اســتان کرمــان، از ســایت 
ذکــر  شــایان  کــرد.  بازدیــد  ریــگان  اداری 
ــزار و  ــع 11 ه ــن مجتم ــای ای ــه زیربن ــت ک اس
ــات  ــال 90 عملی ــه از س ــوده ک ــع ب 38 مترمرب
ــه  ــرف هزین ــا ص ــون ب ــاز و تاکن ــی آن آغ اجرای
 15 دارای  تومــان  میلیــون   400 و  میلیــارد   ۲

درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد.
براســاس ایــن گــزارش؛ بازدیــد از مشــاغل 
ــک روزه  ــفر ی ــن س ــدی ای ــد بع ــی مقص خانگ
ــت  ــر اس ــل ذک ــود. قاب ــگان ب ــه ری ــتاندار ب اس
ــه  ــط کمیت ــی توس ــغل خانگ ــورد ش ــه 1۲8 م ک
ــتی  ــازمان بهزیس ــط س ــورد توس ــداد و 50 م ام
ــد کــه اکثــر ایــن مشــاغل  راه اندلــزی شــده ان
آنهــا  از  اندکــی  تعــداد  و  خدماتــی  خانگــی 

ــت. ــدی اس تولی
ــه تدبیــر ســپه برنامــه  افتتــاح دبســتان دختران
بعــدی اســتاندار کرمــان در ریــگان بــود؛ در 
تحصیــل  نفــر   196 6 کالســه  مدرســه  ایــن 

. نــد می کرد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کهنـوج گفـت: برداشـت 
گوجـه فرنگـی در جنـوب کرمـان، هـر سـاله از مـزارع کهنوج 
آغـاز می شـود و امسـال نسـبت بـه سـنوات قبل بـا تعجیل 

یک ماهـه همـراه بـوده اسـت.
علیرضـا حیـدری مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کهنوج 
گفـت: ترویج کشـت نشـایی و از طرفـی کاشـت در اراضی با 
بافـت سـبک که زودرسـی محصـول را بـه همـراه دارد، باعث 
شـده کـه ایـن محصـول در اوج نیـاز بازار های داخـل و خارج 
بـا قیمـت مناسـبی عرضـه شـود و از ترافیـک بـار در زمـان 
برداشـت معمـول منطقـه خواهد کاسـت. به گزارش باشـگاه 

خبرنـگاران جـوان کرمان، وی تصریـح کرد: ارقـام متنوعی از 
گوجـه فرنگـی نظیـر 83۲0، ایـدن، متین گلسـار، سانسـید، 
هرمـز، الیسـا، تماته و فالت در این شهرسـتان کشـت شـده 
ریاسـت  بـا  افـزود: طـی نشسـت های متعـدد  اسـت.وی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان، فرمانـدار کهنوج و 
معاونـت بهبود تولیدات گیاهی، تدابیـر و تمهیدات الزم جهت 
حـذف واسـطه هـا، خریـد و حمـل بـه موقـع ایـن محصول 
اندیشـیده اند.مدیر جهاد کشـاورزی کهنوج گفت: پیش بینی 
می شـود بیـش از 45 هـزار تـن محصـول از سـطح بیش از 

یکهـزار و 500 هکتـار مـزارع این شهرسـتان برداشـت شـود.

معاون خدمات شـهری شـهردار کرمان از استقرار سطل های 
تفکیک شـده زباله در تعدادی از معابر شـهر کرمان خبر داد.

مهـدی نیکویـی بـا بیـان اینکـه تفکیـک زبالـه از مبـدا یکی 
از برنامه هـای اصلـی ایـن حـوزه اسـت، اظهـار کـرد: در ایـن 
راسـتا آموزش های الزم توسـط کارشناسـان سازمان پسماند 

بـه صـورت خانـه به خانـه در حـال انجام اسـت.
وی ادامـه داد: بـر همیـن اسـاس سـطل های زباله تفکیکی 
خریـداری و در معابـر پـر تـردد شـهر بـه عنـوان فـاز اول کار 

گذاشـته شـده است.
بـه گـزارش مهـر، وی افـزود: سـطل های جدیـد بـه صـورت 

چهارگانـه بـا برچسـب های رنگـی متعـدد بـرای زباله هـای 
عمومـی با برچسـب طوسـی، پالسـتیک با برچسـب قرمز، 
فلـزات و قوطـی با برچسـب آبـی و کاغذ و مقوا با برچسـب 

آبـی تعبیه شـده اسـت.
نیکویی افزود: شـهرک ها و مجتمع هـای متقاضی می توانند 
بـا مراجعه به سـازمان پسـماند، نسـبت بـه تهیه و اسـتقرار 
ایـن سـطل های زباله تفکیکـی در آن مجموعه اقـدام کنند.

چرخـه  بـه  می توانـد  زباله هـا  جداسـازی  داد:  ادامـه  وی 
بازیافـت زبالـه کمـک کند، به همیـن منظور نیاز اسـت تا هر 

فـرد تفکیـک زبالـه خشـک و تـر را جدی تـر بگیـرد.
نیکویی گفت: هر روز به میزان زباله های تولید شـده توسـط 
جوامـع بشـری افـزوده می شـود. همیـن امر موجـب آلوده 
شـدن محیط زیسـت شـده و منابع طبیعی را آلوده می کند.

وی با بیان اینکه توزیع خودسـرانه زباله بدون در نظر گرفتن 
فوایـد بازیافت، پسـماند بازیافتـی باعث از بیـن رفتن منابع 
طبیعـی و افزایـش آلودگی ها می شـود، گفـت: تفکیک زباله 
بهتریـن راه حلـی اسـت کـه می توانـد کمـی بـه بهبـود ایـن 

وضعیـت کند.
وی خاطـر نشـان کـرد: فوایـد بازیافـت زبالـه می توانـد بـه 
میـزان زیـادی بـر اسـتفاده دوبـاره از زبالـه و چرخـه بهبـود 

شـرایط محیـط زیسـت تأثیـر گـذارد

19 تا 1834 تا 30
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گردشگری

جنـوب کرمـان؛ جنوب کرمـان به لحـاظ جای دادن 
سـاله  هـر  خـود،  دل  در  تاریخـی  هـای  مـکان 
اسـت  نـوروزی  مهمانـان  و  گردشـگران  میزبـان 
قلعـه  هـای گردشـگری،  جاذبـه  ایـن  از  یکـی  و 
اسـت. عنبرآبـاد  شهرسـتان  در  واقـع  سـموران 

ایـن بنای تاریخی مربوط به دوره سـلجوقی اسـت 
کـه بـر فـراز کوهی سـاخته شـده اسـت و بـر طبق 
مختصـات جغرافیایـی، از شـمال به روسـتای رود 
فـرق، از غـرب بـه رشـته کـوه هـای جبالبـارز و از 
جنوب شـرقی مشرف به  شهرستان جیرفت است.

 ارتفـاع قلـه کوهـی که این سـازه تاریخی بـر آن بنا 
شـده اسـت از سـطح آب های آزاد به طور متوسط 
یـک هـزار و 630 متـر  و نسـبت بـه زمیـن هـای 
روسـتای رود فـرق، حـدود ۲50 متـر ارتفـاع دارد.

 ایـن قلعـه تـا مرکـز اسـتان کرمـان ۲67 کیلومتـر 
شهرسـتان  کیلومتـری    40 و  دارد  فاصلـه 
از  آن  بـه  دسترسـی  راه  و  دارد  قـرار  جیرفـت 
کهنـوج  ـ  جیرفـت  اصلـی  جـاده   3۲ کیلومتـر 
اسـت. فـرق  رود  روسـتای  و  شـرق  سـمت  بـه 

دروازه اصلـی قلعـه سـموران در  شـمال شـرقی 
کـوه قـرار دارد و دروازه دیگـری نیـز در  جنـوب 
دیـده  بـرج  سـه  بـا  کـه  شـده  سـاخته  غربـی 
اسـت. جیرفـت  دشـت  بـه  مشـرف  بانـی 

ویـژه  اهمیـت  از  قلعـه  ایـن  اسـالمی  دوران  در 
نفـوذ  بـرای  بنابرایـن  اسـت  بـوده  برخـوردار  ای 
 430 و  هـزار  یـک  ارتفـاع  در  بیشـتر،  ناپذیـری 
دیـواره  بـا  آزاد  هـای  آب  سـطح  از  متـری 
شـد. سـاخته  آن  گرداگـرد  بـر  چیـن  سـنگ 

 بـرای جلوگیـری از نفـوذ مهاجمـان، در معابر تنگ 
کـوه و بـاالی قلـه کوه، دیـواره های سـنگ چین با 
سـنگ الشـه و  1۲ بـرج چهـار گـوش، مـدور و نیم 
دایـره بـه منظـور دیـده بانی سـاخته شـده اسـت.

 اتـاق هـای نگهبانـی، اسـلحه خانـه، اتـاق هـای 
آب  و  خدماتـی  انبـاری،  فضاهـای  اسـتراحت، 
انبـار ، از فضاهـای اصلـی قلعـه سـموران هسـتند 
کـه در قسـمت فوقانـی ایـن قلعـه بنـا شـده انـد. 
 چاهی بسـیار عمیق با دهانه »V شـکل« با ارتفاع 
قریـب 30 متـر و پهنـای 5 متـر در وسـط سـطح 
فوقانـی ایـن قلعـه و  در دل سـنگ کـوه تراشـیده 
شـده اسـت و تا لبه اصلی چاه قریب 10 متر است.

قلعه تاریخی سموران 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانخبر
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف  مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای 
موضـوع  اول  شـماره139760319091000616-97/11/06هیات 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم کنیـز هوشـنگ 
زاده فرزنـد غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 3۲6بـا کـد ملـی 
606957565۲صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت ۲74/34متـر مربـع پـالک - فرعـی از47- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 47 اصلـی قطعـه یـک واقـع 
دراراضـی احمـد ابادعنبرابـاد بخش45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی خانم فخرخنده امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:۲054-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/01/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/07
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون خانـم  ماريـا امیـری دومـار مالک 

ششـدانگ پـالک ۲1 فرعـی از 71-اصلی 

واقـع در بخـش 34 کرمـان بـا ارائـه دو 

بـرگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا واعـالم نموده 

اصـل سـند مالکیـت پـالک اخيـر الذكـر که قبـال ذیل 

ثبـت دفتـر 1398۲0319014000097 امـالک الکترونیک 

محلـى جيرفـت صـادر وتسـليم شـده اسـت بعلـت 

جابجـای مفقـود گردیـده از ایـن اداره تقاضـای صـدور 

سـند مالکیـت المثنـی پالک فـوق را نمـوده لـذا بنا به 

درخواسـت نامبرده و بر حسـب دستور تبصره یک ماده 

1۲0 آییـن نامه - قانـون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 

میگـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام 

معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقوم ویـا وجود اصل سـند 

مالکیـت مورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار 

آگهـی )یک نوبت اسـت( ظـرف مـدت10روز مراتب را با 

ارائـه اصل سـند مالکیـت یا سـند معامله كتبا بـه اداره 

ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان جیرفت اعـالم نمایند 

بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی 

)10روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد 

بـود و ایـن اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور 

سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک اقـدام خواهـد نمود/.

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره1397114419091000660-97/1۲/08هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
حسـن مشایخی اسـفیجارفرزند عباس بشـماره شناسنامه 56 
صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
387/81متـر مربـع پـالک - فرعـی از46- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 46 - اصلـی قطعه یـک واقـع دراراضی 
عنبرابـاد شـهرک نارنج خریداری از مالک رسـمی آقای عیسـی 
در جهانگیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲060- تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/01/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/07
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف  مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای 
موضـوع  اول  شـماره139760319091000574-97/11/04هیات 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
ثبـت ملـک  ثبتـی حـوزه  فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقا ی محمود 
بالیـده فرزنـد لشـکری بشـماره شناسـنامه ۲صـادره ازعنبرآبـاد 
درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 440مترمربـع پالک - 
فرعـی از45- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 45 - اصلی 
قطعـه یک بخش 45کرمـان واقع درعنبراباد شـهرک خدا آفرین 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبـاس امیـری محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:۲056-  - تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/0۲/07
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 
13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
موضـوع  اول  شـماره1397603190910006۲7-97/11/07هیات  برابـررای  رسـمی 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـا ی آرزو )عبـاس (دامـی فرزند مراد  بشـماره شناسـنامه 593صادره 
از---- درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 544مترمربع پـالک - فرعی 
از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 49 - اصلـی قطعـه یـک بخـش 
45کرمـان واقـع درعنبرابـاد محمـد ابـاد بی بی شـهری خریداری از مالک رسـمی 
آقـای جهانگیر شـیرانی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲058 -تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/01/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/07
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ یکباب خانه پـالک 39۲فرعی از 
556- اصلـی بمسـاحت 967/5مترمربع واقع در 
بخش34کرمـان و آدرس :واقـع در اراضی سـنگ 
سـفید سـاردوئیه جیرفـت مورد تقاضـای خانم فهیمـه فاریابی  
بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختالف ثبـت جیرفت بش

نامبـرده  درمالکیـت  مـاره97/08/10-139760319014004456 
تکلیـف  تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز به تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
آگهـی  بدینوسـیله  درخواسـت مورخـه 199-98/01/17مالـک 
تحدیـد حدود آن با سـتناد تبصـره ماده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبح روزچهارشـنبه مورخ 
98/0۲/18شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا به مالـک یا مالکین 
امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر 
در ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدیـد ی با معرفـی مالک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتراض داشـته باشـد بـر طبق ماده ۲0قانون ثبـت و ماده 86- 
اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:7- تاریـخ انتشـار 

:98/01/19-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بـر  مشـتمل  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
از  فرعـی   - پـالک  باغچـه  و  تجـاری  مغـازه 
واقـع  855مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -74
در بخش45کرمـان و آدرس : عنبـر آبـاد –اراضـی یوسـف آبـاد 
مـورد تقاضـای آقـای محمـود حمـزه ای نسـب فرزنـد محمـد 
بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حل اختـالف ثبت عنبـر اباد بش

نامبـرده  درمالکیـت  مـاره97/10/۲3-13976031909100053۲ 
قرارگرفتـه وآگهی موضوع مـاده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مـورد واخواهـی قرار 
نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت 
مورخه 33-98/01/17مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن 
با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی 
آن از سـاعت 8صبح روزدوشـنبه مورخ 98/0۲/10شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لذا به مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعد مقـرر در ایـن اعالن به محـل وقوع 
ملـک حاضـر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید 
ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر 
حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بـر طبق ماده 
۲0قانـون ثبـت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا ظرف مـدت 30روز به ایـن اداره 
اعـالم ودادخواسـت به مراجـع ذیصالح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف:۲050- 

تاریـخ انتشـار :98/01/19-روز : دوشـنبه 
مصیب حیدریان - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبر اباد 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربـه اینکـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل 

بـر سـاختمان  دارای پـالک 14فرعـی از 47 اصلـی واقـع در اراضـی 

شـهرعنبرآباد بخـش 45کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 

حسـن  نـام  174731بـه  چاپـی  شـماره  بـه  63محلـی  163دفتـر  5111صفحـه 

خدمتـکاری صـادر وتسـلیم گردیـده ،سـپس بـه موجـب سـند قطعـی شـماره 

۲843مورخـه 1385/04/03دفتـر خانـه 8عنبـر ابـاد بـه خانـم در خاتون مشـایخی 

امجـز انتقـال قطعـی گردیـده نامبـرده ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلی 

تصدیـق شـده اعـالم نمـوده که سـند مالکیت پالک فوق مفقود شـده ودر خواسـت 

سـند المثنـی نموده اسـت ،لذا با اسـتناد تبصـره یک اصالحـی مـاده 1۲0آیین نامه 

قانـون ثبـت مراتب یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله 

نسـبت به ملک فوق الذکر یا وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظرف مدت ده 

روز از تاریـخ انتشـار آگهـی به اداره ثبت شهرسـتان عنبر آباد مراجعـه واعتراض خود 

را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید واال پـس از مدت 

مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهـد گردیـد /م الـف :۲053

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد وامالک عنبر آباد

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف  مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای 
موضـوع  اول  شـماره139711441909100059۲-98/01/18هیات 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم زیبا رضائـی فرزند 
ابراهیم بشـماره شناسـنامه 1۲31با کد ملی 60694933۲1صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 441/53متر 
مربـع پـالک - فرعـی از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 49 - اصلی قطعـه یک واقع دراراضـی عنبراباد محمد اباد 
بـی بی شـهری بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای 
محمـود شـیرانی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲05۲ - تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/01/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/07
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ خانـه و باغچـه پالک 
۲ فرعـی از 1۲07 _ اصلـی بـه مسـاحت 
1739 متـر مربـع واقـع در بخـش 34 
کرمـان و آدرس  : واقـع در  اراضـی بـاغ میـر نجـف 
بجگـی دلفـارد جیرفـت مـورد تقاضای خانـم  حکیمه 
صائـب باسـتناد رای  هیـات محتـرم حـل اختـالف 
 –  1397603190140041۲9 بشـماره  جیرفـت   ثبـت 
97/07/۲1 در مالکیـت نامبـرده  قـرار گرفتـه و آگهـی  
موضـوع  مـاده3 قانون  تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی  و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  و ماده 13 
آییـن نامـه  قانون  ثبت منتشـرو در موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفته و نیـاز به تحدید حـدود دارد لذا 
حسـب درخواسـت مورخـه  ۲58 -98/01/18 مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحديد  حـدود آن  باسـتناد تبصره 
ماده 13 قانون مزبور منتشـر و عمليات تحديدی آن از 
ساعت 8صبح روزچهارشـنبه مورخه 98/0۲/18 شروع 
و بعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالک یا مالکیـن امالک 
مجـاور رقبه مزبـور اخطار میگردد کـه در موعد مقرر در 
ایـن اعـالن بـه محل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت  
عـدم مراجعه مجاوريـن عمليات تحديـدی با معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بـر حدود 
و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبق 
مـاده ۲0 قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پـس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحديـدی اعتراض خـود را كتبا" 
ظـرف مـدت ۲0 روز به این اداره اعالم ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصالح قضایـی تقديم و گواهی دادخواسـت 
بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد و پـس از گذشـت مهلـت 
بـود.  نخواهـد  ادعـای مسـموع  یادشـده هیچگونـه 

م.الـف.14 تاریـخ انتشـار 98/01/19
جواد فاریابی 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی 
موضـوع  اول  شـماره139760319091000669-97/11/08هیات 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـا ی 
محمد مسـافر ده باال فرزند علی بشـماره شناسـنامه 51۲صادره 
ازعنبرآباد درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۲90مترمربع 
پـالک - فرعـی از45- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
45 - اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان واقـع درعنبرابـاد 
شـهرک خـدا آفریـن خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـید 
محمـد موسـوی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:۲06۲- تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/01/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/07
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف  مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای 
موضـوع  اول  شـماره1397603190910006۲3-97/11/07هیات 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقا ی یوسـف عابیدینی 
راینـی فرزنـد ذوفعلـی بشـماره شناسـنامه 1659۲بـا کـد ملـی 
303171906صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 334/7۲مترمربع پـالک - فرعی از47- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 47 - اصلـی قطعـه یک واقـع در احمد 
ابـاد عنبـر اباد بخش 45 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای 
غالمحسـین پـور حـق وردی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲048- تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/01/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/07
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی قانون الحاقی وساماندهی 
وحمایت تولید وعرصه مسکن 

نظـر بـه اینکـه در اجـرای قانون فوق الذکر شـهر حنطه سـاردوئیه 
مشـمول قانـون مذکـور گردیـده وبافـت مسـکونی بـه موجـب آرای هیئت در 
مالکیـت مالـک قـرار گرفته وبه اسـتناد مـاده 10آیئـن نامه قانـون الحاقی در 
یکـی از روزنامـه های محلی انتشـار در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند میتوانند از تاریخ انتشار آگهی 
بـه مـدت ۲0روز اعتراض خود را به این اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض درخواسـت خـود را بـه مرجع قضائی 
تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مهلـت مذکور وعـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
از قطعه 5واقع در بخش 34کرمان 

پـالک ۲36فرعـی از 609 - اصلـی آقـای سـعداله بـی نیـاز ششـدانگ خانـه 
بمسـاحت 86/7متـر مربع واقع در اراضی حنطه سـاردوئیه جیرفـت – تاریخ 

انتشـار 98/01/19-روز :دوشنبه 
جواد فاریابی – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت – م الف: 1282

مرکـز روابـط عمومـی و اطـالع رسـانی وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی طـی اطالعیـه ای بـا عنـوان 
پیشـگیری از مسـمومیت بـا قارچ های سـمی، در زمینه 
مصـرف قارچ هـای خـود رو در طبیعـت هشـدار داد.بـه 
گـزارش ایسـنا،در ابتـدای ایـن اطالعیـه آمـده” بـا توجه 
بـه گزارش های مسـمومیت ناشـی از مصـرف قارچ های 
از  یکـی  سـال های گذشـته،  در  طبیعـت  در  رو  خـود 
انـواع قارچ هـای عامـل مسـمومیت در کشـور از جنـس 
و گونـه »Amanita virosa «اسـت کـه تـا حـدودی بـه 
قارچ هـای خوراکی شـباهت داشـته و حتـی می تواند در 
کنـار آنهـا در محل رویش وجود داشـته باشـد.همچنین 
ایـن اطالعیـه، به بیـان نکات حائز اهمیت در پیشـگیری 
و مقابلـه با مسـمومیت های ناشـی از مصـرف قارچ های 

خـود رو و سـمی بـه شـرح ذیـل پرداخته اسـت:
بویـژه  طبیعـت،  در  رو  خـود  قارچ هـای  مصـرف  از   .1
قارچ هایـی کـه در کنـار تنـه درختـان )علـی الخصـوص 
درختـان خشـک شـده( می روینـد و یـا قارچ های جمع 
آوری شـده توسـط افـراد عـادی و یـا قارچ هایـی کـه بـه 
صـورت فلـه ای بـا منشـأ نامشـخص عرضـه می شـوند، 
خـودداری کنید. تنهـا قارچ هایی را که توسـط مراکز مجاز 
و در بسـته بندی هـای دارای مجوزهـای سـازمان غـذا 
و دارو و وزارت بهداشـت، درمـان و پزشـکی می باشـند، 

نمایید. مصـرف 
۲. شناسـایی انـواع خوراکـی قـارچ از انواع سـمی تنها بر 
اسـاس خصوصیات ظاهری مانند شـکل، رنگ، بو، قوام 
و مـزه مشـکل بـوده و توسـط متخصصان و کارشناسـان 
مجرب قارچ شناسـی و گیاه شناسـی امکان پذیر اسـت. 
بنابرایـن بـه توصیه های برخی از افراد در تشـخیص انواع 

سـمی از انـواع خوراکـی قارچ به هیچوجـه توجه نکنید.
3. مصـرف قارچ هـا توسـط پرنـدگان و سـایر جانـوران 
اهلـی و وحشـی نشـان دهنـده غیرسـمی بـودن قـارچ 

بـرای انسـان نیسـت.
4. برخـی از روش هـا و معیارهـای سـنتی ماننـد: تغییر 
رنـگ قاشـق نقـره در اثـر تمـاس بـا قـارچ، یـا وجـود 
حشـرات دراطـراف قـارچ و محـل رویـش قـارچ، معیـار 
علمـی متقـن و صحیحی برای تشـخیص عدم سـمیت 

قـارچ در همـه مـوارد نیسـت.
5. هرگـز قارچ هـا را بـه صـورت خـام و بـه مقـدار زیـاد 

نکنید. مصـرف 
6. برخـی از سـموم موجـود در قارچ هـای سـمی، مقاوم 
بـه گرمـا بوده و فرآیندهای آماه سـازی غـذا مانند: کباب 
کـردن، آب پز کردن، سـرخ کردن و یا بخـار پز کردن قادر 

بـه تخریـب کامل مواد سـمی موجود در قارچ نیسـت.

از مصرف قارچ های 
خود رو در طبیعت 

خودداری کنید 

فرمانـده انتظامـی جیرفـت گفـت: فـردی 5۲ سـاله 
نقـاط  بـه  و  ربـوده  افـرادی  توسـط  جیرفـت  در  کـه 
کوهسـتانی انتقـال داده شـده بـود بـا تـالش مأموران 
انتظامـی ایـن شهرسـتان نجـات پیـدا کرد. بـه گزارش 
خبرنگار  گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جوان از 
کرمـان، سـرهنگ رضا محمد رضایـی فرمانده انتظامی 
از  اسـفند 97 پـس  شهرسـتان جیرفـت گفـت: ۲7 
دریافـت گزارشـی در خصـوص ربودن فـردی در یکی از 
محله های شهرسـتان، لـذا با توجه بـه اهمیت موضوع 
بالفاصلـه تیمـی مجـرب از کارآگاهـان پلیـس آگاهی 
پـس از اخـذ اطالعات اولیه فرد ربوده شـده، رسـیدگی 
بـه موضـوع را بـه صـورت ویژه در دسـتور کار خـود قرار 
دادنـد.وی افـزود: در تحقیقات پلیس مشـخص شـد 
گروگانگیـر بـه علـت اختـالف حسـاب بابـت فـروش 
محصـول کشـاورزی پـس از گروگانگیـری فـردی 5۲ 
وی  انتقـال  و  غـرب کشـور  اسـتان های  اهـل  سـاله 
بـه نقـاط کوهسـتانی اطـراف شهرسـتان طـی چندین 
بارتمـاس تلفنـی بـا خانـواده گـروگان، ضمـن تهدیـد 
بـه کشـتن وی در خواسـت مبلـغ زیـادی پـول را کرده 
است.سـرهنگ محمـد رضایـی تصریح کرد: سـرانجام 
مأمـوران پلیـس آگاهـی پـس از چنـد روز تحقیقـات 
و  اطالعاتـی  اقدامـات  انجـام  و  میدانـی  گسـترده 
پلیسـی، مخفیـگاه فـرد گروگانگیـر را در یکـی از نقـاط 
کوهسـتانی روسـتا های اطراف شهرسـتان شناسایی و 
پـس از هماهنگـی بـا مقام قضایی بـه در یک عملیات 
غافلگیرانـه گروگانگیـر را دسـتگیر و فرد گـروگان گرفته 
شـده نیـز به صـورت صحیح و سـالم آزاد و بـه آغوش 

خانـواده بازگردانده شـد.

نجات گروگان
۵2 ساله در جیرفت 

الب
تا

عی
طبی

بع 
منا

رات
عزی

ت آبدار شدن تاالب جازموریان 
در جنوب استان کرمان 

7۵0 سازه آبخیزداری در جنوب 
کرمان آبگیری شد

لزوم شفاف سازی بازار شکر 
در کرمان

اخیـر  بارندگی هـای  پـی  در 
تـاالب  درصـد   15 حـدود 
اسـتان  جنـوب  در  جازموریـان 
اسـتبه  شـده  آبگیـری  کرمـان 
گـزارش خبـر گـزاری صـدا و سـیمای مرکز 
محیط زیسـت  کل حفاظـت  ،مدیـر  کرمـان 
اسـتان کرمـان  بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت : 
پـس از ۲ دهـه خشکسـالی وضعیت تاالب  
امسـال نسـبت بـه سـال قبـل بهتـر شـده 

. اسـت 
خانـم مرجـان شـاکری بـا اشـاره بـه  اینکه 
سـمت  بـه  روان  سـیالب های  ورود  بـا 
تـاالب  وضعیـت پوشـش گیاهـی نیـز بهتر 
شـده اسـت افـزود : قبـال تغذیـه دسـتی و  
آبرسـانی بـه حیوانـات تـاالب سـیار انجـام 
مـی شـد امـا اکنـون تـا خـرداد نیـازی بـه 

تغذیـه دسـتی نیسـت آبشـخورها پـر شـده 
اسـت . مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت 
پیگیری هـای  بـا  شـد:  یـادآور  اسـتان 
در  اسـتان  بودجـه  و  برنامـه  و  اسـتاندار 
نشسـت شـورای برنامـه ریـزی اسـتان  در 
سـفر اخیـر آقـای نوبخـت بـه کرمـان سـند 
گـرد و غبـار تنظیـم و ردیـف اعتبـاری برای 
تـاالب جازموریان ارائه شـد تـا در برنامه ای 
5 سـاله بـا جـذب اعتبـارات ملی تـاالب رو 
احیـا کنیـم .وی همچنیـن گفت: متاسـفانه 
همچنـان برداشـت آب از منابـع زیرزمینـی 
اسـت  زمیـن  بـه  آب  ورودی  از  بیـش 
باعـث پاییـن آمـدن  سـطح ایسـتایی آب 
وشکسـت زمیـن   شـده کـه  اگـر اقدامـی 
زمیـن  فرونشسـت  شـاهد  نگیـرد  صـورت 

خواهیـم بـود .

و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل   
کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری 
گفـت: 750 سـازه از طـرح هـای 
آبخیـزداری و آبخـوان داری ایـن 
منطقـه طـی بارندگی هـای اخیـر آبگیری شـد 
کـه نقـش مهمـی در کنتـرل سـیالب، تغذیـه 
سـفره های زیرزمینـی و نیـز کنتـرل رسـوب 
در  کردسـتانی  است.محمدحسـن  داشـته 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: بـا توجه 
بـه بررسـی های انجـام گرفته در پـی بارندگی 
گذشـته  سـال  مـاه  اسـفند  از  اخیـر  هـای 
تاکنـون به طـور میانگین 70 درصـد طرح های 
آبخیـزداری هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان 
کرمـان آبگیـری شـد.وی بـا بیـان اینکـه 750 
ایجـاد  جنـوب کرمـان  در  آبخیـزداری  سـازه 
شـده اسـت، تصریـح کـرد: از ایـن تعـداد طی 

بارندگی هـای اخیـر 300 طـرح بـه صـورت 100 
درصـدی و مابقـی تـا 50 درصد آبگیری شـده 
آبخیـزداری  اسـت.مدیرکل منابـع طبیعـی و 
جنـوب کرمـان گفت: بـا توجه به بررسـی های 
اخیـر  بارندگی هـای  پـی  در  صـورت گرفتـه 
سـیالب،  کنتـرل  مکعـب  متـر  میلیـون   80
1۲ میلیـون متـر مکعـب میـزان نفـوذ آب بـه 
سـفرههای زیر زمینـی و ۲ میلیون متر مکعب 
اسـت. صـورت گرفتـه  رسـوب  هـم کنتـرل 

ادامـه داد: همچنیـن حـدود 350 هـزار  وی 
هکتـار از حوضـه هـای آبخیـز، 30 هـزار هکتار 
اراضـی زراعـی و باغی، 300 آبـادی و همچنین 
مناطـق شـهری فاریـاب، رودبـار جنـوب، قلعه 
گنـج و زهکلـوت از خطر بروز سـیالب و ایجاد 
خسـارت بـه منـازل مسـکونی و تاسیسـات 

زیربنایـی مصـون ماندنـد.

مدیـرکل تعزیرات حکومتی اسـتان 

کرمـان گفـت: از بهمـن مـاه سـال 

گذشـته مشـکالت مـردم در زمینـه 

اسـت  باقیمانـده  اسـتان  در  شـکر 

و هنـوز نتوانسـته ایم مشکلشـان را در ایـن زمینـه 

حـل کنیم.بـه گزارش خبرگـزاری فـارس از کرمان، 

مجیـد بیگلـری ظهـر امـروز در دومیـن جلسـه 

تنظیـم بـازار اسـتان کرمـان در سـال جـاری اظهار 

داشـت: در پایان اسـفند ماه سـال گذشـته 3 هزار 

تـن شـکر از کارخانـه یـزد بـه اسـتان اختصـاص 

داده شـد و تاکنـون یک هـزار و 578 تـن شـکر 

بـه اسـتان وصـول شـده اسـت.مدیر شـرکت غله 

و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان افـزود: اعتبار 

3 هـزار تـن شـکر کـه در اواخـر اسـفند ماه سـال 

گذشـته از کارخانـه میبد یزد به اسـتان داده شـده 

اسـت.وی  مـاه سـال جـاری  فرودیـن  آخـر  تـا 

عنـوان کرد: در تاریخ ۲6 اسـفند ماه سـال گذشـته 

یک هـزار تن مجوز ذخیره اسـتراتژیک شـکر برای 

اسـتان گرفته ایـم کـه تاکنـون حدود 600 تن شـکر 

در انبارهـای اسـتان تخلیـه شـده و 400 تن شـکر 

باقیمانـده تـا چنـد روز آینـده وارد اسـتان می شـود .

بیگلـری از ذخیـره خوب در زمینه شـکر در اسـتان 

خبـر داد و عنـوان کـرد: 975 تـن حوالـه شـکر 

باقیمانده اسـت که عمـده این حواله هـا مربوط به 

شهرسـتان ها اسـت .

هنوز مشکل شکر در استان باقیست
ارسـالن میری مدیرکل تعزیرات حکومتی اسـتان 

کرمـان بـا گالیـه از آمـار متناقض مسـئوالن امر در 

زمینـه تنطیـم بـازار اسـتان بیان کـرد: بایـد در این 

زمینه شفاف سـازی صورت گیرد و مشـخص شود 

چـه میـزان حوالـه در اسـتان صـادر شـده و چـه 

میزان شـکر وارد اسـتان شـده اسـت .

طوفـان فدایـی در فرمانداری هـای جیرفـت و عنبرآبـاد اکثر 
جنوبی ها را انگشـت  به دهان کرده خیلی ها منتظر واکنشـی 
از سـوی کمالی پور بودند اما او حتی در نطق پیش از دسـتور 
خود در مجلس شـورای اسـالمی به این مسـاله اشاره نکرد.

نـادر مالیـی فرمانـدار عنبرآبـاد که طبـق گفته  دوسـتانش تا 
لحظـه عزل از ماجرا خبر نداشـت به»کاغذوطن«گفت:»حق 
قانونـی اسـتاندار و معاونـش اسـت کـه فرمانـدار را انتخاب 
کننـد و مـا هـم سـرباز هسـتیم هرجـا گفتند خدمـت کنیم 
می گوییـم چشـم، مـا تابـع سیاسـت های دولـت تدبیـر و 
امیدیـم و هـر تصمیمی هـم بگیـرد باید عملیاتـی و تمکین 
کنیـم. اسـتاندار هـم هـر امـری بفرمایـد بـرای مـا حایـز 
اهمیـت اسـت و هرجـا بـه مـن امرکننـد مـی روم البته فعال 
جـای خاصـی مشـخص نشـده و بایـد منتظـر امـر آقـای 
اسـتاندار باشـم از سـویی رفتـن مـن بـه شـهربابک هـم 
صحـت ندارد.«خانه گیر سرپرسـت فرمانـداری رودبارجنوب 
هـم به»کاغذوطن«گفت:»ایـن تغییـرات در کشـور یک امر 
طبیعـی اسـت و سـابقه نشـان داده بسـیاری از اتفاقـات 
در وزارت کشـور بـه قـول بچه هـای امـروزی »یهویـی« هـم 
را کامـال  موضـوع  ایـن  وزارت کشـوری ها  مـا  و  می افتـد 
پذیرفتیـم .البتـه آقـای امینـی روش در جیرفت بازنشسـت 
شـد و عطاپور از رودبار با دسـتور اسـتاندار به جیرفت رفت.« 

تلنگر دولت به کمالی پور
خصـوص  »کاغذوطـن«در  بـه  سیاسـی  فعـال  یـک 
در جنـوب کرمـان گفت:»می تـوان  فرمانـداران  جابه جایـی 
گفـت بخشـی از ایـن تغییـرات بـه نوعـی بـرای اخطـار بـه 

کمالی پـور نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 
شـورای اسـالمی بـود.«وی کـه نخواسـت نامش ذکر شـود 
افزود:»کمالی پـور برخـی رفتارهـا را انجـام داده کـه دولـت 
ترجیـح داد بـا ایـن روش بـه او تلنگـری زده شـود، در ابتدا 
قـرار بـود هـر دو فرمانـدار حـوزه انتخابیـه این نماینـده اهل 
کهنـوج باشـند امـا در نهایـت فقـط عطاپور بـه جیرفت رفت، 
آمدن رییسـی و رفتـن نادرمالیی هم از عنبرآباد در راسـتای 
همیـن مسـائل رخ داد و بـا توجه بـه اینکه ایـن نماینده در 
دور بعـد مجـددا قصد نامزدی در انتخابات بهارسـتان را دارد 
ایـن عـزل و نصب هـا ضربـه بدی بـرای او بـود ولی بـا این 

حـال او در نطـق پیـش از دسـتور خـود کـه روز گذشـته در 
مجلـس خوانـد هیـچ اشـاره ای به این مسـائل نکـرد.«وی 
اضافـه کرد:»البتـه اکنـون در حـال رایزنی هسـتند تا مالیی 
جـای  می دانـم  بعیـد  امـا  بفرسـتند  دیگـر  جایـی  بـه  را 

خاصـی را پیـدا کننـد در نهایت شـاید به اسـتانداری برود.«

پشت پرده ماجرا
ادامـه داد:»دکتـر حمـزه نماینـده مـردم 5شهرسـتان  وی 
جنوبی در پشـت  پرده این ماجراها قرار دارد و می توان گفت 
بازیگـردان صحنـه بـود هـر چنـد او بـه ظاهر عنـوان می کند 
نقشـی در ایـن اتفاقـات نداشـته و تمـام ایـن جابه جایی ها 
اسـت.« شـده  انجـام  اسـتاندار  شـخص  ...توسـط  و 

امینی روش قوی ترین گزینه اصالحات 
در انتخابات بعدی

بـا  به»کاغذوطن«گفت:»امینـی روش  آگاه  منبـع  یـک 
رفتنـش همـه را بـا خاک یکسـان کـرد و کابینـه دولت هم 
زیـاد بـا کمالی پـور همسـو نیسـتند، فرمانـدار جیرفت قصد 
کاندیدا شـدن برای نمایندگی مجلس را داشـت، از سـویی 
حجتـی فرمانـدار منوجـان هم قرار بـود وارد گـود انتخابات 
حرکتـی  حجتـی  امینـی روش،  تصمیـم  بـا  امـا  شـود 
نکـرد و طبـق پیشـنهاد دوسـتانش بـر مسـند فرمانـداری 
باقی مانـد.«وی کـه نخواسـت نامش برده شـود افزود:»در 
تشـخیص  داشـتند  جیرفتـی  سیاسـیون  کـه  جلسـه ای 
دادنـد امینـی روش از حجتـی قوی تـر اسـت البتـه ممکـن 
بگیـرد  تصمیـم  دوسـتانش  نظـر  بـدون  حجتـی  اسـت 
اسـتعفا دهـد و در انتخابـات مجلـس شـرکت کنـد.«وی 
اضافـه کرد:»محمـود رییسـی هـم اهـل کوه شـاه عنبرآبـاد 
اسـت و کمالی پـور هیـچ شـناختی از او نـدارد و می تـوان 
گفـت دو فرمانـدار جدیـد جیرفـت و عنبرآبـاد گزینه هـای 
نماینـده نبودند.امینـی روش در اوایـل اسـفندماه بـا حضور 
در اسـتانداری بـه دکتـر فدایـی اسـتاندار کرمـان گفتـه بود 
می خواهـد اسـتعفا دهد البتـه فدایی با این مسـاله موافق 
نبـود ولـی فرمانـدار جیرفت توانسـت حرفش را به کرسـی 
بنشـاند زیـرا دیگـر ایـن فرمانـدار از حضـور در فرمانـداری 
جیرفـت خسـته شـده بـود و اعتقـاد داشـت هـر روز آقای 
نماینـده یـک سـنگ جلـوی پایـش می اندازد.«ایـن فعال 
سیاسـی ادامـه داد:»نادر مالیـی از این قضایـا بیخبر بود و 
حتی روز گذشـته امین سـاالری را به جای بهنام سـنجری 
بـرای تصـدی آمـوزش و پـرورش بـه اداره کل ایـن ارگان 
معرفـی کـرده بـود امـا مدیـرکل پـس از رفتـن مالیـی این 
جابجایـی را انجـام نداد.البتـه از سـویی محسـن سـنجری 
رییـس اداره صنعـت و معـدن عنبرآبـاد را در ۲8اسـفندماه 
عـزل کـرده و پـس از تعطیـالت هـم ذبیـح هللا خسـروی را 

داد:»مهم تریـن  ادامـه  معرفـی کردنـد.«وی  او  جـای  بـه 
دلیلـی کـه امینـی روش را وادار بـه اسـتعفا کـرد ایـن بـود 
کـه آقـای نماینـده تمـام تـوان خـودش را بـرای برداشـتن 
او کـرده بـود و ایـن اواخـر از طریـق وزارتخانـه اسـتاندار را 
تحـت فشـار قـرار داد  امـا فدایـی حاضـر بـه انجـام ایـن 

کار نبود.«ایـن منبـع آگاه تاکیـد کرد:»البتـه قبـال هـم ایـن 
اتفـاق برای برداشـتن حجتـی از فرمانـداری عنبرآبـاد افتاد 
و تیـم آقـای کمالی پـور از یک هفتـه قبل در فضـای مجازی 
می نوشـتند» خبرآمـد خبـری در راه اسـت« و بـرای رفتـن 
بـرای  چنـد گزینـه  پرداختند.البتـه  پایکوبـی  بـه  حجتـی 

سیل شبانه فدایی چند فرماندار را با خود برد
امینی روش که استعفایش را تکذیب کرده بود از فرمانداری کنار گذاشته شد

فدایـی اسـتاندار کرمـان روز شـنبه طـی احـکام جداگانه اقـدام بـه تغییراتـی در فرمانداری هـای برخی از 
شهرسـتان های جنوبـی کـرد.او بـا توجه بـه اسـتعفا و تقاضای بازنشسـتگی احمـد امینـی روش فرماندار 
جیرفـت، ابـوذر عطاپـور وزیری را بـه عنوان سرپرسـت فرمانداری شهرسـتان جیرفت و محمود رییسـی را 
به سـمت سرپرست فرمانداری شهرسـتان عنبرآبادمنصوب کرد.اسـتاندار کرمان همچنین منصور خانه گیر 
معـاون برنامـه  ریـزی و امـور عمرانـی فرمانـداری رودبـار جنـوب را با حفظ سـمت بـه عنوان سرپرسـت 

فرمانـداری شهرسـتان رودبـار جنوب منصـوب کرد.

تحـوالت  و  کمالی پورگفت:»تغییـرات  یحیـی 
و  اسـت  اسـتاندار  کاری  حـوزه  در  فرمانـداران 
مـن نقشـی در آن نداشـتم مـا در کار او دخالـت 
نمی کنیـم فقـط از ایـن افراد»فرمانـداران جدید« 
تعامـل، کار  و همراهـی می خواهیـم امـا هرجـا 
خـالف عمل کنند نظارت و برخـورد خواهیم کرد.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

 نو
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کاهش ۴ درصدی پرونده های 
دادگستری کرمان

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: طــی ســال گذشــته در مقاطــع مختلــف 565 
هــزار و 7۲6 فقــره پرونــده وارد سیســتم قضائــی اســتان کرمــان شــده اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار  گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمــان، یــدهللا موحــد 
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان در جلســه شــورای قضائــی اســتان کرمــان گفــت: در 
راســتای تکریــم مراجعــان بــه سیســتم قضائــی و کاهــش زمــان رســیدگی بــه پرونده هــا و 
بــا تــالش قضــات و کارمنــدان اداری در ســال گذشــته موفــق شــدیم 4 درصــد از موجــودی 

ــم. پرونده هــای دادگســتری را کاهــش دهی
نماینــده عالــی دســتگاه قضائــی در اســتان کرمــان افــزود:در ســال گذشــته علیرغــم افزایــش 
ورودی پرونده هــا بــه سیســتم قضائــی، امــا بــا تــالش و همــت پرســنل دادگســتری، 
موجــودی پرونده هــای اســتان کرمــان از 95 هــزار و ۲68 پرونــده بــه 91 هــزار و 6۲9 پرونــده 

ــوده اســت. ــه دادرســی ب کاهــش یافتــه اســت کــه گام موثــری در جهــت کاهــش اطال
ــورت  ــان ص ــتان کرم ــتری اس ــه در دادگس ــی ک ــات خوب ــر از اقدام ــی دیگ ــت: یک ــد گف موح
ــن کاهــش 6  ــه ای ــود ک ــه 88 روز ب ــان رســیدگی از 94 روز ب ــت کاهــش متوســط زم پذیرف

ــد. ــری می نمای ــی جلوگی ــه دادرس روزه از اطال
وی نــرخ رســیدگی در دادگســتری اســتان کرمــان را 101 روز اعــالم کــرد و افــزود: در رابطــه 
بــا شــاخص نــرخ رســیدگی، کــه یکــی از آیتم هــای مهــم در مباحــث قضائــی اســت شــاهد 

رشــد یــک درصــدی در ایــن حــوزه باشــیم.
ــیدگی  ــه رس ــوه قضائی ــی ق ــه اصل ــان گفت:وظیف ــتان کرم ــی در اس ــد قضائ ــام ارش ــن مق ای
ــه دعــاوی واختالفــات اســت و طــی یــک ســال گذشــته 569 هــزار و ۲64 پرونــده مــورد  ب

ــه می باشــیم. ــن رابط ــه شــاهد رشــد 3 درصــدی درای ــه اســت ک ــرار گرفت رســدگی ق
وی افــزود: از ســال 93 رویکــرد دادگســتری اســتان کرمــان بــر کاهــش موجــودی و چابــک 
ســازی شــعب متمرکــز شــده اســت کــه در ایــن رابطــه موجــودی پرونده هــا از 13۲ هــزار بــه 

91 هــزار پرونــده در ســال 97 کاهــش یافتــه اســت.
ــتان  ــتری اس ــعب دادگس ــداد ش ــت:: تع ــان گف ــتان کرم ــی در اس ــد قضائ ــام ارش ــن مق ای
کرمــان در ســال گذشــته از 36۲ شــعبه بــه 383 شــعبه افزایــش یافتــه اســت کــه رشــد 6 

ــه را شــاهد هســتیم. ــن رابط درصــدی در ای
ــز اشــاره کــرد و افــزود: در ســال گذشــته 164  ــه عملکــرد شــورا های حــل اختــالف نی وی ب

ــالف اســتان شــده اســت. ــده وارد شــورا های حــل اخت هــزار و 919 پرون
ــت:در ســال گذشــته قضــات و پرســنل خــدوم  ــان گف ــی اســتان کرم رئیــس شــورای قضائ
ــد کــه در مقایســه  ــده رســیدگی نمــوده ان ــه 166 هــزار و 354 پرون شــورای حــل اختــالف ب
ــن  ــا در ای ــه پرونده ه ــدی مختوم ــش 1۲ درص ــاهد افزای ــال 96 ش ــابه در س ــدت مش ــا م ب

حــوزه بــوده ایــم.
ــه  ــالی ک ــدنددر س ــق ش ــان موف ــتان کرم ــالف اس ــل اخت ــورا های ح ــح کرد:ش ــد تصری موح
گذشــت قریــب بــه 40 درصــد پرونده هــا را از طریــق مصالحــه وبــا صلــح وســازش خاتمــه 

دهنــد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014006044 -97/11/08 هیـات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای  بنیامین 
بشـماره شناسـنامه 30۲0851033صـادره  تکاورفرزنـد محمـد 
از جیرفـت در سـه دانـگ مشـاع ازششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت689/81متر مربـع پـالک - فرعـی از 579- اصلی 
مفـروز و مجزی شـده از پـالک ۲8فرعـی از579- اصلی قطعه 
دوواقـع دراراضـی رهجـرد جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری 
از مالـک رسـمی آقـای احمـد کـرد محـرز گردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
. تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبت دوم: 

98/0۲/0۲
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :137۵

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014007011 -97/1۲/1۲ هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقـای اکبر ملک 
زاده شـمس آباد فرزند داد مراد بشـماره شناسـنامه 60صادره از 
جیرفت درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت304متر مربع 
پـالک - فرعـی از 574- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 
1۲03فرعـی از574- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی جیرفـت 
بخش45کرمان خریداری از مالکین رسـمی آقای سـید شجاع 
الدیـن فاطمـی وحسـین ولیـال حیـدری محـرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19- تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم: 98/0۲/0۲
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :1388

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014006154 -97/11/11 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقـای دادعباس 
محمـد حسـنی لـر فرزندمراد بشـماره شناسـنامه ۲۲1صـادره از 
جیرفت  در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت718/۲8متر 
مربـع پـالک - فرعـی از ۲6- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک - فرعـی از۲6- اصلـی قطعـه یـک واقع دراراضـی دولت 
آبـاد اسـفندقه جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای محمد حسـن ابوسـعیدی محـرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19- تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم: 98/0۲/0۲
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :1389

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
اصالحـی  موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 
رسـمی برابـر رای اصالحـی  شـماره139760319014007344 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   97/1۲/۲3-
فاقـد سـند رسـمی  و سـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای چـراغ رودبـاری  فرزنـد 
موسـی بشـماره شناسـنامه ۲18صادره از جیرفت  در ششدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت454/85متر مربـع پـالک105۲ 
از پـالک -  فرعـی از 3۲7- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
فرعـی از3۲7- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی کهـورکالغ  
جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
علـی رودبـاری محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب در  یـک نوبـت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی به مدت یـک ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار 

اول:98/01/19 نوبـت 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :1396

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
برابـر رای شـماره139760319014006445 -97/11/۲1 هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
شناسـنامه  بشـماره  فرزندعبـاس  نـژاد   محمـدی  فاطمـه 
۲980۲04961صـادره از کرمـان  در ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت195متر مربـع پـالک - فرعـی از 549- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک6 فرعـی از549- اصلی قطعه 
دو واقـع دراراضـی کلـرود  جیرفـت بخش45کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی خانم کشـور کردسـتانی محرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/01/19- تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم: 98/0۲/0۲
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :6

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  
تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره139760319014007085 -97/1۲/14 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
شناسـنامه  بشـماره  احمـد  فرزنـد  نیـا  بهـزاد  سـمیه  خانـم 
بـه  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ  در  کرمـان  از  4704صـادره 
مسـاحت۲5۲متر مربـع پالک - فرعـی از 1881- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از1881- اصلـی قطعـه5 
واقع دراراضی کمکشـوئیه سـاردوئیه  جیرفـت بخش34کرمان 
محـرز  امیـری   میـرزا   آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 

نوبـت دوم: 98/0۲/0۲ انتشـار  تاریـخ  اول:98/01/19- 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :9

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ یکبـاب خانه پـالک 1141 فرعی 
بمسـاحت ۲17/53مترمربـع  اصلـی   -549 از 
واقـع در بخش45کرمان و آدرس :واقع در اراضی 
کلـرود جیرفت مـورد تقاضای آقای موسـی مالیی سـغین با 
سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبت جیرفت بشـم

نامبـرده  درمالکیـت  اره97/08/۲۲-139760319014004654 
قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامه قانون ثبت منتشـر ودر موعـد مقرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیاز بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخه ۲0۲۲9-97/1۲/۲0مالک بدینوسـیله آگهی 
تحدید حدود آن با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبح روزیکشـنبه مورخ 
98/0۲/15شـروع وبعمـل خواهد آمد لـذا به مالک یا مالکین 
امـالک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار میگـردد که در موعـد مقرر 
در ایـن اعـالن بـه محل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدید ی بـا معرفی مالک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده ۲0قانـون ثبـت و ماده 
86- اصالحـی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض 
خـود را کتبا ظرف مدت 30روز به این اداره اعالم ودادخواسـت 
بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیـم و گواهی دادخواسـت به 
ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده 
هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:1386- 

تاریخ انتشـار :98/01/19-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ یکباب خانه پالک  9137 فرعی 

594/66مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -574 از 

در  :واقـع  آدرس  و  بخش45کرمـان  در  واقـع 

اراضـی جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای حسـین جـان محمدی  

بـا سـتناد رای هیـات محترم حـل اختالف ثبـت جیرفت بش

مـاره1397603190140049۲5-97/09/07 درمالکیـت نامبـرده 

تکلیـف  تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه 

وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 

مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 

واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز به تحدید حـدود دارد لذا حسـب 

درخواسـت مورخه ۲0554-97/1۲/۲5مالک بدینوسیله آگهی 

تحدیـد حدود آن با سـتناد تبصـره ماده 13قانون مزبورمنتشـر 

و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه مـورخ 

98/0۲/16شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا به مالـک یا مالکین 

امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر 

در ایـن اعـالن بـه محـل وقوع ملـک حاضـر و در صـورت عدم 

مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدیـد ی با معرفـی مالک انجام 

و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 

اعتـراض داشـته باشـد بر طبق ماده ۲0قانون ثبـت و ماده 86- 

اصالحـی پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خود 

را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به 

مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت به این 

اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بود./. م الـف:1395- تاریخ انتشـار 

:98/01/19-روز : دوشـنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ یکباب خانه پـالک 39۲فرعی از 
556- اصلـی بمسـاحت 967/5مترمربع واقع در 
بخش34کرمـان و آدرس :واقـع در اراضی سـنگ 
سـفید سـاردوئیه جیرفـت مورد تقاضـای خانم فهیمـه فاریابی  
بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختالف ثبـت جیرفت بش

نامبـرده  درمالکیـت  مـاره97/08/10-139760319014004456 
تکلیـف  تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز به تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
آگهـی  بدینوسـیله  درخواسـت مورخـه 199-98/01/17مالـک 
تحدیـد حدود آن با سـتناد تبصـره ماده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبح روزچهارشـنبه مورخ 
98/0۲/18شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا به مالـک یا مالکین 
امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر 
در ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدیـد ی با معرفـی مالک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتراض داشـته باشـد بـر طبق ماده ۲0قانون ثبـت و ماده 86- 
اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:7- تاریـخ انتشـار 

:98/01/19-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بـر  مشـتمل  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
از  فرعـی   - پـالک  باغچـه  و  تجـاری  مغـازه 
واقـع  855مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -74
در بخش45کرمـان و آدرس : عنبـر آبـاد –اراضـی یوسـف آبـاد 
مـورد تقاضـای آقـای محمـود حمـزه ای نسـب فرزنـد محمـد 
بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حل اختـالف ثبت عنبـر اباد بش

نامبـرده  درمالکیـت  مـاره97/10/۲3-13976031909100053۲ 
قرارگرفتـه وآگهی موضوع مـاده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مـورد واخواهـی قرار 
نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت 
مورخه 33-98/01/17مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن 
با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی 
آن از سـاعت 8صبح روزدوشـنبه مورخ 98/0۲/10شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لذا به مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعد مقـرر در ایـن اعالن به محـل وقوع 
ملـک حاضـر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید 
ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر 
حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بـر طبق ماده 
۲0قانـون ثبـت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا ظرف مـدت 30روز به ایـن اداره 
اعـالم ودادخواسـت به مراجـع ذیصالح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف:۲050- 

تاریـخ انتشـار :98/01/19-روز : دوشـنبه 
مصیب حیدریان - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبر اباد 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014006043 -97/11/08 هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم دینـا 
تکاورفرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 30۲0851041صـادره از 
جیرفـت در سـه دانـگ مشـاع ازششـدانگ یـک بـاب خانه به 
مسـاحت689/81متر مربـع پـالک - فرعـی از 579- اصلـی 
مفـروز و مجزی شـده از پالک ۲8فرعـی از579- اصلی قطعه 
دوواقـع دراراضـی رهجـرد جیرفـت بخش45کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای احمـد کـرد محـرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/01/19- تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم: 98/0۲/0۲
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :1374

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره1397603190140063۲5 -97/11/16 هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمد 
سـلیمانی نـژاد فرزند اصغر بشـماره شناسـنامه 8899صادره از 
کهنـوج در ششـدانگ یک باب خانـه به مسـاحت344/60متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 564- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـالک - فرعـی از564- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی 
مالـک  از  خریـداری  بخش45کرمـان  جیرفـت  کهوروئیـه 
رسـمی آقـای کوچـک پارسـای صالحی محـرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/01/19- تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم: 98/0۲/0۲
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :138۵

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره139760319014006۲77 -97/11/14 هیـات اول موضـوع 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
امناءمسـجد  هیـات  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
ابوالفضـل )ع(بـاب نـم بـه تولیـت آقـای علـی سـلیمانی فرزند 
جـان اله بشـماره شناسـنامه 75صـادره از جیرفت در ششـدانگ 
سـاختمان مسـجد  به مسـاحت 1010متر مربع پالک - فرعی از 
576- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک - فرعـی از576- 
نـم سـاردوئیه جیرفـت  بـاب  دراراضـی  قطعـه 5واقـع  اصلـی 
آقـای گرامـی  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخش34کرمـان 
پاینـده فرزنـد اکبـر محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/01/19- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۲/0۲
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :1397

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره1397603190140070۲4 -97/1۲/1۲ هیـات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای امیـن 
کوهسـتانی بهـر آسـمانی  فرزندابوطالـب بشـماره شناسـنامه 
185صـادره از جیرفـت  در ششـدانگ یک بـاب خانه و باغچه به 
مسـاحت76۲متر مربـع پـالک - فرعـی از 559- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از559- اصلی قطعـه5 واقع 
دراراضـی بـاب سـکاکان سـاردوئیه  جیرفـت بخش34کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابـو طالب کوهسـتانی محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19- تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم: 98/0۲/0۲
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :1392

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  
سـند  فاقـد  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
برابـر رای شـماره139760319014005014 -97/09/1۲  رسـمی 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
بشـماره  فرزندحسـین  پـور  افشـار  علـی  آقـای  متقاضـی 
شناسـنامه 609صـادره از رابـردر ششـدانگ یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت400متر مربـع پـالک - فرعـی از 574- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پالک763فرعـی از574- اصلـی قطعـه دو 
واقـع دراراضـی جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای حسـین افشـار پـور محـرز گردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/01/19- تاریخ انتشـار 

دوم: 98/0۲/0۲ نوبـت 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :1348

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکباب خانه پـالک 1143فرعی 
از 549- اصلـی بمسـاحت 365مترمربـع واقـع 
اراضـی  در  :واقـع  آدرس  و  در بخش45کرمـان 
کلـرود جیرفـت مـورد تقاضای خانـم زینب امیـری دوماری با 
سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبت جیرفت بشـم

نامبـرده  درمالکیـت  اره97/09/06-139760319014004898 
تکلیـف  تعییـن  وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون  قرارگرفتـه 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیاز به تحدیـد حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 169-98/01/17مالـک بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حدود آن با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبح روزیکشـنبه مورخ 
98/0۲/15شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا بـه مالک یا مالکین 
امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگردد کـه در موعـد مقرر 
در ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاورین عملیـات تحدید ی با معرفـی مالک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتراض داشـته باشـد بر طبق ماده ۲0قانون ثبت و ماده 86- 
اصالحـی پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیم و گواهـی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:4- تاریـخ انتشـار 

:98/01/19-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ یکباب خانه پـالک 89۲ فرعی 
از 549- اصلـی بمسـاحت 1115/8۲مترمربـع 
در  :واقـع  آدرس  و  بخش45کرمـان  در  واقـع 
اراضـی کلـرود جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای نبـی هللا رفیعی 
بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حل اختالف ثبـت جیرفت بش

نامبـرده  درمالکیـت  مـاره95/10/08-139560319014011۲07 
تکلیـف  تعییـن  وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون  قرارگرفتـه 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیاز به تحدیـد حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخه 17453-97/11/03مالک بدینوسیله آگهی 
تحدیـد حدود آن با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبح روزیکشـنبه مورخ 
98/0۲/15شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا بـه مالک یا مالکین 
امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگردد کـه در موعـد مقرر 
در ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاورین عملیـات تحدید ی با معرفـی مالک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده ۲0قانـون ثبـت و مـاده 
86- اصالحـی پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتراض 
خـود را کتبا ظـرف مدت 30روز به این اداره اعالم ودادخواسـت 
بـه مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./. م الف:1398- تاریخ انتشـار 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بر باغچه  

بمسـاحت  اصلـی   -1461 از  فرعـی   5 پـالک 

و  بخش34کرمـان  در  واقـع  959مترمربـع 

آدرس :واقـع در اراضـی پشـت سـرخ دلفـارد جیرفـت مـورد 

تقاضـای آقـای امیـر حسـین مشـایخی جمالبـارز بـا سـتناد 

بشـما جیرفـت  ثبـت  اختـالف  حـل  محتـرم  هیـات  رای 

نامبـرده  درمالکیـت  ره97/05/۲7-139760319014003141 

قرارگرفتـه وآگهـی موضوع ماده 3قانـون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین 

نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قرار 

نگرفتـه ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 

18931-97/11/30مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن 

بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـروعملیات تحدید 

ی آن از سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مـورخ 98/0۲/17شـروع 

وبعمـل خواهـد آمـد لذا به مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه 

مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـالن به محل 

وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات 

تحدیـد ی بـا معرفی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین 

بـر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق ماده 

۲0قانـون ثبت و مـاده 86- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس 

تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظرف مـدت 30روز به ایـن اداره 

اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصالح قضائی تقدیـم و گواهی 

دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد 

شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. م الف:5- تاریخ 
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م لزوم شفاف سازی بازار شکر 
در کرمان

20 هزارمتر مربع اراضی ملی 
جنوب کرمان رفع تصرف شد

نمی توانید با دالالن برخورد کنید 
چرا مرزها را می بندید؟

عنـوان کرد: در تاریخ ۲6 اسـفند ماه سـال گذشـته 

یک هـزار تن مجوز ذخیره اسـتراتژیک شـکر برای 

اسـتان گرفته ایـم کـه تاکنـون حدود 600 تن شـکر 

در انبارهـای اسـتان تخلیـه شـده و 400 تن شـکر 

باقیمانـده تـا چنـد روز آینـده وارد اسـتان می شـود .

بیگلـری از ذخیـره خوب در زمینه شـکر در اسـتان 

خبـر داد و عنـوان کـرد: 975 تـن حوالـه شـکر 

باقیمانده اسـت که عمـده این حواله هـا مربوط به 

شهرسـتان ها اسـت .

هنوز مشکل شکر در استان باقیست
ارسـالن میری مدیرکل تعزیرات حکومتی اسـتان 

کرمـان بـا گالیـه از آمـار متناقض مسـئوالن امر در 

زمینـه تنطیـم بـازار اسـتان بیان کـرد: بایـد در این 

زمینه شفاف سـازی صورت گیرد و مشـخص شود 

چـه میـزان حوالـه در اسـتان صـادر شـده و چـه 

میزان شـکر وارد اسـتان شـده اسـت .

سـازی  شـهر  و  راه  مدیـرکل   
ایـام  در  جنـوب کرمـان گفـت: 
نـوروز ۲0 هـزار و 1۲0 متـر مربـع 
از اراضـی ملـی هفت شهرسـتان 
جنوبـی اسـتان کرمـان توسـط مامـوران یگان 
حفاظـت این اداره کل رفع تصرف شـد.محمد 
سـاردویی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
در  قضایـی  حکـم  بـا  اراضـی  ایـن  افـزود: 
شـهر سـتان هـای جیرفـت، رودبـار جنـوب، 
رفـع تصـرف شـدند.وی  عنبرآبـاد  و  کهنـوج 
ادامـه داد: در شهرسـتان جیرفـت سـه مـورد 
زمیـن خواری به مسـاحت 9 هـزار و 500 متر 
مربـع، رودبـار جنـوب 1۲مـورد بـه مسـاحت 
هشـت هـزار و 9۲0 متـر مربـع، کهنـوج پنـج 
مـورد بـه مسـاحت یکهـزار و 450 متـر مربـع 
و در شهرسـتان عنبرآبـاد هم یـک مورد زمین 

خـواری بـه مسـاحت ۲50 متـر مربـع، رفـع 
تصرف شـد.مدیر کل راه و شـهر سازی جنوب 
ارزش  کارشناسـان،  کـرد:  تصریـح  کرمـان 
ریالـی اراضـی رفـع تصـرف شـده را بیـش از 
۲ میلیـارد و 300 میلیون تومـان عنوان کردند.

ماموریت هـای  جزئیـات  تشـریح  بـه  وی 
نـوروزی اشـاره کـرد و افـزود: بـا توجـه بـه 
حساسـیت موضـوع در زمینه برخـورد جدی و 
قاطـع با متعرضان و تقویـت تعامالت قضایی 
و انتظامـی در دسـتور یـگان حفاظـت قـرار و 
گشـت های الزم از سـوی دسـت اندرکان ایـن 
مجموعـه انجـام شد.سـاردویی اظهار داشـت: 
بـا توجـه بـه تعطیـالت و تمایـل متصرفـان 
بـه تصـرف در ایـن ایـام، موضـوع جلوگیـری 
از تصـرف بـا شـدت بیشـتری در دسـتور کار 

گرفت. قـرار 

کمیسـیون  رییسـه  هیـات  عضـو 

قضایـی و حقوقی مجلس شـورای 

ضمـن  کـه  دارد  تاکیـد  اسـالمی 

مدیریـت بـازار داخـل، مرزهـا بـرای 

صـادرات تولیـدات داخـل بـاز شـود.عضو هیـات 

رییسـه کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس 

شـورای اسـالمی تاکیـد دارد کـه ضمـن مدیریـت 

بـازار داخـل، مرزها برای صـادرات تولیـدات داخل 

باز شـود.یحیی کمالی پور در نشسـت علنـی دیروز 

در نطـق میـان دسـتور خـود، گفـت: بـا توجـه بـه 

افزایـش قیمـت ارزهـای خارجـی و بـه تبـع آن 

کاهـش واردات و قاچـاق اکثـر کاالهـای خارجی، 

فرصـت طالیـی بـرای دولـت ایجـاد شـده اسـت 

کـه بتوانـد بـا تدابیـر دقیـق به تحقق شـعار سـال 

کمـک کند، به عنوان مثـال دولت اهتمـام ویژه ای 

بـرای تامیـن مـواد اولیـه کارخانجـات و نهادهـای 

کشـاورزی و دامـی بـه کار ببنـدد و حداقـل اینکـه 

مـواد اولیـه کشـور صـادر نشـود و از خام فروشـی 

پرهیـز شـود.وی افـزود: تذکـر دیگـر من بـه وزیر 

جهادکشـاورزی و وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 

اسـت، اگـر نمی توانیـد مسـأله را حـل کنیـد چـرا 

صـورت مسـأله را پـاک می کنیـد، اگـر نمی توانید 

بـر بازار داخلی کنترلی داشـته باشـید و بـا دالالن و 

بـا واسـطه ها برخورد کنیـد چرا مرزهـا را می بندید 

کـه چـوب آن بـر سـر کشـاورزان و تولیـد مظلـوم 

بخـورد. هـر چـه سـریعتر از شـما مـی خواهـم که 

مرزهـا را بـاز کنید امـا بازار داخـل را مدیریت کنید. 

بـرای آخریـن بـار بـه وزیـر نیـرو تذکـر می دهـم 

شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد در محاصـره 

سـه رود اصلـی و فصلی قـرار دارند اگر بـه داد آنها 

نرسـید قطعا سرنوشـتی غم انگیزتر از خوزستان و 

شـهرهای شـمالی کشـور خواهند داشـت.
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کار نبود.«ایـن منبـع آگاه تاکیـد کرد:»البتـه قبـال هـم ایـن 
اتفـاق برای برداشـتن حجتـی از فرمانـداری عنبرآبـاد افتاد 
و تیـم آقـای کمالی پـور از یک هفتـه قبل در فضـای مجازی 
می نوشـتند» خبرآمـد خبـری در راه اسـت« و بـرای رفتـن 
بـرای  چنـد گزینـه  پرداختند.البتـه  پایکوبـی  بـه  حجتـی 

فرمانـداری جیرفـت مطـرح شـده بـود کـه اسـتانداری نظر 
امینـی روش را جویـا شـد اما وی از بین آنهـا که همگی اهل 
شـمال اسـتان و دیگـر نقـاط بودند عطاپور را کـه اهل جنوب 
اسـتان بـود و سـابقه فرمانـداری در کهنـوج و رودبـار جنوب 
را داشـت را پیشـنهاد کـرد امـا او تصمیم گیرنـده نبـود .«

گفتم شایعه است چون هنوز با استعفایم 
موافقت نشده بود

فرمانـدار سـابق جیرفـت به»کاغذوطـن«در خصـوص اینکه 
چـی  پـس  اسـت  شـایعه  اسـتعفایم  بودیـد  شـما گفتـه 

شـد؟گفت:»به ایـن دلیـل گفتـم چـون هنـوز بـا اسـتعفایم 
موافقـت نشـده بود و انتشـار اسـتعفا قبل از قبول شـدنش 
بـه بدنـه اداری شـهر می توانسـت لطمه بزنـد.« امینی روش 
مجلـس  انتخابـات  بـرای  شـدنش  خصـوص کاندیـدا  در 
هـم ابـراز داشـت:»باید شـرایط را بررسـی کنیم اگـر اوضاع 
مسـاعد بـود تصمیـم خـودم را در این خصـوص می گیرم.«

در کار استاندار دخالت نمی کنم
در  عنبرآبـاد  و  مـردم جیرفـت  نماینـده  یحیـی کمالی پـور 
به»کاغذوطن«گفت:»تغییـرات  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
و  اسـت  اسـتاندار  حـوزه کاری  در  فرمانـداران  تحـوالت  و 
مـن نقشـی در آن نداشـتم مـا در کار او دخالـت نمی کنیـم 
و  کار   تعامـل،  جدیـد«  افراد»فرمانـداران  ایـن  از  فقـط 
همراهـی می خواهیـم امـا هرجـا خـالف عمـل کننـد نظارت 
و برخـورد خواهیـم کـرد.«وی تصریـح کرد:»مـن حتـی در 
نطـق روز گذشـته حرفـی از ایـن موضـوع نـزدم  کـه بگویـم 
چـرا  کسـی را برداشـتید امـا نظـارت و کنترل مـان دقیـق 
خواهـد بـود. آن چیـزی کـه خواسـت مردم مـان باشـد از 
ایـن دو فرمانـدار بـه شـکل جـدی می خواهیـم و مطمئنـا 
اگـر ایـن اقدامـات صـورت نگیـرد و کوتاهـی کننـد طبیعـی 
اسـت از اختیـارات قانونـی کـه در اختیـارم اسـت اسـتفاده 
می کنـم.« کمالی پـور ادامـه داد:»البتـه هـر دو فرمانـداری 
شـده اند  گرفتـه  نظـر  در  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  بـرای  کـه 
بومـی هسـتند، ر ییسـی اهـل سـربیژن اسـت و عطاپـور 
هـم اهـل کهـن کـه هـر دو جیرفتـی محسـوب می شـوند.«

دعوای جیرفتی و کهنوجی کار غریبه هاست
گفـت:  به»کاغذوطـن«  هـم  جیرفـت  فرمانـدار  عطاپـور 
و  کینـه  و  هسـتند  هفت گنـج  جنوبـی  »هفت شهرسـتان 
دشـمنی در بیـن آنهـا معنـا نـدارد زیـرا مـردم ایـن دیـار بـا 
هـم  زیـادی  وصلت هـای  و  هسـتند  خویشـاوند  یکدیگـر 
کرده انـد مـا همـه بایـد ماننـد اعضـای یـک پیکـر بـا هـم 
متحـد باشـیم تا بتوانیم حـق جنوب را ادا کنیم و پیشـرفت 
عطاپورادامـه  بیاوریم.«ابـوذر  ارمغـان  بـه  را  آبادانـی  و 
داد:»ایـن دعواهایـی کـه راه افتـاده و می گوینـد جیرفـت و 
کهنـوج بایـد مقابـل هم باشـند فقط خواسـته عـده ای بوده 
کـه اهـل اینجـا نبودند و بـه دنبـال تفرقه افکنی این مسـاله 
را بوجـود آوردنـد .«فرمانـدار جیرفـت تصریـح کرد:»مـردم 
جیرفت و کهنوج حواسشـان به این مسـاله هسـت و اجازه 
نمی دهنـد کسـی سرشـان را بـا ایـن بازی هـا گـرم کنـد.«

عطاپور فرماندار جیرفت هم به 
»کاغذوطن« گفت: »هفت شهرستان 

جنوبی هفت گنج هستند و کینه و 
دشمنی در بین آنها معنا ندارد زیرا مردم 

این دیار با یکدیگر خویشاوند هستند 
و وصلت های زیادی هم کرده اند ما 

همه باید مانند اعضای یک پیکر با هم 
متحد باشیم تا بتوانیم حق جنوب را ادا 

کنیم و پیشرفت و آبادانی را به ارمغان 
بیاوریم.«ابوذر عطاپورادامه داد:»این 

دعواهایی که راه افتاده و می گویند 
جیرفت و کهنوج باید مقابل هم باشند 

فقط خواسته عده ای بوده که اهل 
اینجا نبودند و به دنبال تفرقه افکنی 

این مساله را بوجود آوردند.« فرماندار 
جیرفت تصریح کرد:»مردم جیرفت و 

کهنوج حواسشان به این مساله هست 
و اجازه نمی دهند کسی سرشان را با این 

بازی ها گرم کند.«

سیل شبانه فدایی چند فرماندار را با خود برد
امینی روش که استعفایش را تکذیب کرده بود از فرمانداری کنار گذاشته شد
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برنامه ارگان های دولتی در سال 9۸
شروع به کار بی آرتی شهر کرمان، مرمت آثار تاریخی، حفر چاه برای مقابله با کم آبی و راه اندازی مرکز جدید 

درمان اعتیاد کودکان از برنامه های امسال استان است

شـروع بـه کار بی آر تی شـهر کرمـان، انجـام فعالیت های 
فرهنگـی مرکـز اسـتان، مرمـت آثارتاریخـی ، حفـر چـاه 
بـرای مقابلـه بـا کم آبـی و  راه انـدازی مرکز جدیـد درمان 
اعتیـاد کـودکان از جملـه فعالیـت ارگان هـای دولتی برای 

سـال 98 است.
سـال جدیـد آغـاز شـده اسـت و بـا بهـاری نـو کاغذوطـن 
بـرای  برنامه هایـی  چـه  کرمـان  بدانـد،  دارد  تصمیـم 
سـال جدیـد خـود دارد، از آن جایـی کـه اسـتان کرمـان 
پهناورتریـن اسـتان اسـت این مجموعـه به بیـان عملکرد 

چنـد ارگان دولتـی از میـان 171 دسـتگاه مـی پـردازد.

شروع راه اندازی بی آر تی در شهر کرمان 
ایـن طـور کـه مشـخص اسـت شـهر کرمـان در سـال 98 
برنامـه هـای متنوعـی خصوصـا در اجـرای فعالیت هـای 
فرهنگـی خـود دارد، ایـن طـور کـه مدیـر روابـط عمومـی 
شـهرداری می گوید: سـال آینده پل ابوذر افتتاح می شـود، 
عـالوه بر این، افتتاح سـاختمان جدید شـهرداری، شـروع 
بـه کار پـارک جدیـد گردشـگری جنـب جنگل قائـم، کلید 
خـوردن بازآفرینـی بافـت تاریخـی کرمان، تکمیـل میدان 
نصـب  شهرسـازی)  اتوماسـیون  شـدن  مکانیـزه  آزادی، 
نـرم افـزار جدیـد همتـراز شـهرهای کالن( و شـروع به کار 
بی آرتـی در کرمـان، از جملـه برنامه های شـهرداری کرمان 

در سـال جدید اسـت.

برنامه های فرهنگی شهرداری کرمان
از آنجایـی کـه بودجـه فرهنگـی شـهرداری افزایش پنج 
معاونـت  برنامه هـای  از  یکـی  اسـت،  داشـته  برابـری 
فرهنگـی ایـن ارگان تجهیـز و تکمیـل سـالن تیراندازی 
اسـت که سـید رضا میرحسـینی در خصوص انجام این 
پـروژه می گویـد: باشـگاه فرهنگـی ورزشـی شـهرداری 
کرمـان زیـر مجموعـه معاونـت ایـن ارگان بـه حسـاب 
می آیـد، در حقیقـت معاونـت فرهنگی شـهردار، رییس 
هیـات مدیـره باشـگاه اسـت کـه از ایـن جهـت تکمیـل 
مجموعـه  ایـن  راسـتای کاری  در  تیرانـدازی  باشـگاه 
قـرار مـی گیـرد، در حـال حاضر باشـگاه تکمیل شـده و 
بـرای اسـتفاده عمـوم و جـز سـرانه ورزشـی شـهر قرار 
گرفتـه اسـت. توسـعه زیرسـاخت ها، ظرفیـت، فعالیت 
و طرح هـای فرهنگـی، احـداث و تجهیـز مجتمـع هـای 
فرهنگـی، هنـری، راه انـدازی 6 بـاب خانـه فرهنگـی، 
احـداث و راه انـدازی فرهنگسـرا )در محلـه صنعتـی( 
سـراهای  ایجـاد  و  فرهنگـی  مراکـز  تجهیـز  و  تعمیـر 
محلـه، کمـک بـه احـداث اماکـن ورزشـی، طراحـی و 
سـاخت ایسـتگاه های سـالمتی و ورزش هـای همگانی 
و کمـک بـه توسـعه و تجهیـزات ورزشـهای همگانـی در 
فرهنگـی  معاونـت  برنامه هـای  مجموعـه  از  پارک هـا 
بـرای بودجـه تعیین شـده در مدتی زمان تعریف شـده 

ست. ا

مرمت آثار تاریخی در برنامه های 98
میـراث فرهنگـی هـم اگرچـه هرسـاله مرمـت آثـار را در 
دسـتور کار خـود دارد امـا از آنجایـی که مرمت یک سـری 
از بناها در  سـال97 شـروع شـده، در سـال 98 هم ادامه 
خواهنـد داشـت، غالمرضـا فرخـی مدیـرکل اداره میـراث 
فرهنگـی و گردشـگری اسـتان مـی گویـد: جدیـدا یـک 
سـری رایزنـی هـا انجـام شـده و قبـه سـبز شـهر کرمـان 
را دسـتور کار مرمـت قـرا داده ایـم، عـالوه بـر ایـن  بـازار 
کرمـان، قلعـه دختر،قلعـه اردشـیر، بافت تاریخـی کرمان 
در  و 97  اعتبـارات سـال 96  از  بیمارسـتان مرسـلین  و 
حـال مرمـت هسـتند. در دیگـر شـهرها هـم کارگاه هـای 
مرمتـی قلعه کهنـوج، ارگ راین،قلعه فاریـاب، برج صولت 
السـلطنه رابـر، مسـجد صفـوی اسـالم آبـاد بافت،قلعـه 
خاکـی فهـرج، مدرسـه قدیـم فـردوس اسفندقه،آسـیاب 
دوقلـوی شـهداد و مدرسـه محمودیـه کرمـان راه انـدازی 
شـده انـد که از محـل اعتبارات اسـتانی مرمت می شـوند.

سال جدید سال مقابله با خشکسالی
خشکسـالی و بـی آبی همیشـه همـراه کرمانی هـا بوده و 
هرسـال تابسـتان دردسـر کمبـود و قطعـی آب نـه تنها در 
شـهرهای خشـک اسـتان بلکه شـهر کرمـان را هـم درگیر 
کـرده اسـت، شـرکت آب و منطقـه ای اسـتان هـر سـاله 
از وضعیـت قرمـز بـی آبـی کرمـان و زرنـد خبـر می دهـد 
بـه همیـن جهـت از مدیـر روابـط عمومـی شـرکت آبفا در 
خصـوص برنامـه هـای پیـش گرفتـه ایـن دسـتگاه در 
مقابلـه بـا وضعیت بـی آبی پرسـیدیم که حسـین غفاری 
مـی گوید: چندین جلسـه بـرای گذر از بحران 98 تشـکیل 

و زیرسـاخت هـای الزم آماده شـد به طـوری که  اگر تانکر 
الزم بـوده خریـداری شـده، محـل هایـی هـم کـه الزم به 
چـاه بـوده حفـر شـده، نصـب و به سـازی خطـوط انتقال 
هـم انجـام شـده ، در واقـع  خودمـان را بـرای تابسـتان 

سـال 98 آمـاده کـرده ایم.

کم مصرفی تنها راه مقابله با بی آبی
ایـن مدیـر روابـط عمومـی مـی گویـد: در سـال 98 ما در 
هـر ثانیـه نیـاز به چهار و نیـم متر مربع آب احتیـاج داریم 
کـه بایـد با چـاه هـا و قنـوات تامین شـود،اما ایـن تعداد 
چـاه  کـم اسـت، بـه طـوری کـه تولیـد آب یـک متـر در 
ثانیـه کـم تر اسـت. سـال 97 بارندگی آنچنانی نداشـتیم، 
بـه همیـن دلیـل مشـکالت زیـادی از جمله فعـال نبودن 
قنـوات و کمبـود آب در چـاه هـا را پیـش رو داریـم کـه 
بهتریـن راه مقابلـه بـا ایـن بحـران، کـم مصـرف کـردن 

اسـت. خشکسـالی در کرمـان و دیگـر شـهرهایش ادامـه 
پیـدا کـرده و هشـت شـهر اسـتان روی خـط قرمـز بحران 

دارند. قـرار 

حفرچاه، در دستور کار آبفا
از غفـاری پرسـیدیم آیـا حفر چاه جدید هم در دسـتور کار 
تامیـن آب قـرار دارد کـه او مـی گوید: مجبور هسـتیم  در 
صـورت نیـاز چاه جدیـد هم حفـر کنیم، اگـر گمانه زنی ها، 
مبنـی بـر وجـود آب در منطقـه باشـد بایـد در آن محـل 
چـاه حفـر کرد کـه با همکاری شـرکت آب منطقـه ای چند 
نقطـه را بـرای حفـر مشـخص کـرده ایم و اگر به مشـکلی 
برخوردیـم سـریعا حفـاری انجام می شـود. زرنـد، جوزن 
و خرسـند در شـهربابک، گنبکـی در بـم و شـهر کرمـان از 

جملـه شـهرهای مـورد گمانه زنـی حفر چاه هسـتند.

بهزیستی آماده سامان دهی کودکان کار
معضـالت شـهری هـم در شـهرهای اسـتان ادامـه دارد، 
یکی از آن ها که همیشـه در جلوی چشـم مردم قرار دارد 
کـودکان کار اسـت، اگرچه مشـکالت معیشـتی، اقتصادی 
و اجتماعـی بـر افزایـش ایـن جمعیـت تاثیرگـذار اسـت 
امـا بـا ایـن حـال رونـد کنترل ایـن کـودکان از آن دسـت 
مسـایلی اسـت کـه همواره برای مـردم قابـل اهمیت بوده 
اسـت، رییـس سـازمان بهزیسـتی کرمـان مـی گویـد: در 
سـال 97 سـه مرکز برای نگه داری کـودکان کار راه اندازی 
شـد کـه در سـال 98 قـرار بـر راه انـدازی یک مرکـز دیگر 
اسـت. در سـال 97 بـه صـورت کشـوری تعییـن شـد کـه 
190 کـودک جمـع آوری و نگـه داری شـوند، منظـور از این 
دو فعـل، سـامان دهـی کامـل کـودکان در جهـت زندگی و 
تحصیـل اسـت، کـه در سـال 97، 600 کـودک یعنـی سـه 
برابـر ظرفیـت تعیین شـده، مـورد حمایت بهزیسـتی قرار 

گرفتند.
عبـاس صـادق زاده ادامـه می دهـد: در سـال 98 با ایجاد 
مرکـز جدیـد، ظرفیـت هـزار و ۲00نفـر از کـودکان را جهـت 
سـامان دهـی پیش بینی کـرده ایم. الزم اسـت بگویم که 
امسـال یـک مرکـز درمـان اعتیـاد کـودکان هم در دسـتور 

کار قـرار دارد.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

از غفـاری پرسـیدیم آیـا حفـر چـاه جدیـد هـم در 
دسـتور کار تامیـن آب قـرار دارد کـه او مـی گویـد: 
مجبـور هسـتیم  در صـورت نیـاز چـاه جدیـد هـم 
حفـر کنیم، اگـر گمانه زنی هـا، مبنی بـر وجود آب 
در منطقـه باشـد بایـد در آن محـل چـاه حفـر کـرد 
کـه بـا همـکاری شـرکت آب منطقه ای چنـد نقطه 
را بـرای حفـر مشـخص کرده ایـم و اگر به مشـکلی 
برخوردیـم سـریعا حفـاری انجـام می شـود. زرند، 
جـوزن و خرسـند در شـهربابک، گنبکـی در بـم و 
شـهر کرمـان از جملـه شـهرهای مـورد گمانـه زنـی 

حفـر چاه هسـتند.
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رییس اورژانس کرمان:

69 نفر فوتی در سراسر استان 
در نوروز98

رییــس اورژانــس کرمــان از روزهــای تلــخ و شــیرین فروردین مــاه امســال ســخن بــه 
میــان آورد و عنــوان کــرد: خوشــبختانه در روزهــای چهارم و هشــتم فروردین مــاه حادثه 
ترافیکــی منجــر بــه فــوت در ســطح اســتان نداشــتیم؛ امــا 15 فروردین مــاه جاده هــای 
اســتان کرمــان خاطــرات ناگــواری ثبــت کــرد به گونــه ای کــه در ایــن روز 9 نفــر فوتــی 
ناشــی از حــوادث ترافیکــی در اســتان ثبــت شــد و پــس از ایــن روز، بیشــتر فوتی هــای 
ناشــی از تصادفــات در در روزهــای ششــم و دهــم فروردین  مــاه بــا 6 مــورد، بوده اســت. 
دکتــر محمــد صابــری بــا اشــاره بــه حــوادث ترافیکــی گفــت: از ۲7 اســفندماه ســال 
96 لغایــت 14 فروردین مــاه 97 تعــداد فوتی هــای ناشــی از تصادفــات 58 مــورد کــه 
در تاریــخ مشــابه آن در ســال جاری 47 مــورد گــزارش شــده اســت؛ لــذا تعــداد مــوارد 
فوتــی ناشــی از حــوادث ترافیکــی در نــوروز ســال جاری در مقایســه بــا مــدت مشــابه 

ســال گذشــته کمتــر بــوده اســت. 
ــر  ــوروزی ســال 98 طوالنی ت ــل اینکــه مــدت تعطیــالت ن ــه دلی ــا ب وی ادامــه داد: ام
بــوده و طــرح نــوروزی امســال از ۲5 اســفندماه آغــاز و تــا 17 فروردین مــاه 98 ادامــه 
ــوروزی  ــرح ن ــی در ط ــوادث ترافیک ــی از ح ــای ناش ــداد فوتی ه ــن تع ــت بنابرای داش
امســال افزایــش داشــته اســت به طوری کــه در ایــن بــازه زمانــی متاســفانه 69 تــن در 

تصادفــات در سراســر اســتان کرمــان جــان خــود را از دســت دادنــد.
ــاه امســال ســخن  ــخ و شــیرین فروردین م ــای تل ــان از روزه ــس کرم ــس اورژان ریی
بــه میــان آورد و عنــوان کــرد: خوشــبختانه در روزهــای چهــارم و هشــتم فروردین مــاه 
ــه فــوت در ســطح اســتان نداشــتیم؛ امــا 15 فروردین مــاه  ــه ترافیکــی منجــر ب حادث
جاده هــای اســتان کرمــان خاطــرات ناگــواری ثبــت کــرد به گونــه ای کــه در ایــن روز 9 
نفــر فوتــی ناشــی از حــوادث ترافیکــی در اســتان ثبــت شــد و پــس از ایــن روز، بیشــتر 
فوتی هــای ناشــی از تصادفــات در در روزهــای ششــم و دهــم فروردین  مــاه بــا 6 مــورد، 
بــوده اســت. صابــری بیــان کــرد: در مجمــوع ســال 98 نســبت بــه ســال 97 بــا توجــه 
ــل توجهــی از اســتان های  ــه شــرایط جــوی نامناســب و وقــوع ســیل در تعــداد قاب ب
ــان بیشــتر از ســال گذشــته  ــردد در جاده هــای اســتان کرم ــار مســافری و ت کشــور ب
بــود کــه ایــن امــر احتمــال وقــوع تصادفــات را افزایــش مــی داد؛ همچنیــن بــا توجــه 
بــه مســافرت های بیشــتر بــه اســتان نیــاز بــه دریافــت خدمــت از حــوزه ســالمت نیــز 

افزایــش پیــدا کــرد.

خبر شهربابک

سنا
 ای

س:
عک

آوای محلی           

کََمر پیچاک ُو داِکن ِمث َسفیدار 
َب َغمَزه َدست َخلکی دا َبسی کار
َنَظر هللا  ِاُتو  ِشش دونگ َتموِنن
َندارِه   حاَجتی  َور  ُمهَره ِی  مار 

شاعر :  مهدی جاللی

هزاری ُغرصه و دردن پچیُلم
کَمر ِاشکهته مث خورطوم فیُلم
دو َخم  بوده  َرواج   نوجوانی
ذلیُلم  آی  ذلیُلم  آی  ذلیُلم

شاعر :  رضا رویدل»بداهه«

النگوی نشونت بیچه اشکَه
دل ُپر مهربونت بیچه اشکَه

دمی که ُبرشنی َاغدت بخونن
گُُلم َچهکی زبونت بیچه اشکَه

شاعر :  جهانگیر فیروزی

دلیکیُنم، دلیکین ای ِچُشنت
دگه ناُپرُسم ای هر جا نُشنت

ِدُلم خون بو فکط آ َشو که یهُتم 
خوُدم ای دل خوُدم عاروس کَُشنت

شاعر :  منصور رئیسی

ُتواری نازِه ُو ُخَوش پُوِش بادوه 
ِنِمک دارِه َبسی  باهُوِش باُدوه
َاریزِه  َغمَزه  نیم بالِن  ِچشونی
َاگویی ِک خاِو َخرگوِش  باُدوه

شاعر :  مهدی جاللی

اســتاندار کرمــان در خصــوص تغییــر مدیــران و 
ــا  ــت هرج ــای مدیری ــرای ارتق ــت: ب ــداران گف فرمان
کــه الزم باشــد مدیــران را تغییــر خواهیــم داد ضمــن 
ــه  ــه ادام ــه ب ــی عالق ــا مدیران ــدار ی ــر فرمان ــه اگ آنک
کار نداشــته باشــند جابجایــی مدیریتــی نیــز صــورت 

ــت. ــد گرف خواه
ــیه  ــی در حاش ــواد فدای ــنا محمدج ــزارش ایس ــه گ ب
بازدیــد از بیمارســتان 3۲ تخــت خــواب آیــت هللا 
ریــگان گفــت:  رفســنجانی شهرســتان  هاشــمی 
ــان از محــور  ــه شــرق اســتان کرم ــروز در ســفر ب ام
ــه  ــن منطق »نرماشیر_ریگان_جاســک«، مــدارس ای
و بیمارســتان 3۲ تختخوابــی ایــن شهرســتان بازدیــد 
و از نزدیــک در جریــان مشــکالت آنهــا قــرار گرفتــم.

ــاز  ــام نی ــرای اتم ــا ب ــروژه ه ــن پ ــه داد: ای وی ادام
ــن  ــد بخشــی از ای ــه بای ــد ک ــار دارن ــن اعتب ــه تامی ب

اعتبــارات از محــل اعتبــارات اســتانی تامیــن شــود و 
بــا توجــه بــه محــدود بــودن اعتبــارات اســتانی لــذا 
بایســتی بــه دنبــال تامیــن اعتبــار آنهــا از طــرق دیگــر 

بــود.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه مشــکل ریزگردهــای 
شــرق اســتان عنــوان کــرد: طــرح مالچ پاشــی شــرق 
ــم ریزگردهــای  ــا بتوانی ــد ت ــد توســعه یاب اســتان بای
ــار  ــه اعتب ــاز ب ــه نی ــم ک ــار کنی ــه را مه ــن منطق ای
ــران  ــر مدی ــوص تغیی ــی در خص ــژه ای دارد.فدای وی
ــت هرجــا  ــای مدیری ــرای ارتق ــداران گفــت: ب و فرمان
کــه الزم باشــد مدیــران را تغییــر خواهیــم داد ضمــن 
ــه  ــه ادام ــه ب ــی عالق ــا مدیران ــدار ی ــر فرمان ــه اگ آنک
کار نداشــته باشــند جابجایــی مدیریتــی نیــز صــورت 
خواهــد گرفــت. بــه گــزارش ایســنا؛ اســتاندار کرمــان 
در ادامــه ســفر بــه شــرق اســتان کرمــان، از ســایت 

ــه  ــر اســت ک ــرد. شــایان ذک ــد ک ــگان بازدی اداری ری
زیربنــای ایــن مجتمــع 11 هــزار و 38 مترمربــع بــوده 
کــه از ســال 90 عملیــات اجرایــی آن آغــاز و تاکنــون 
ــان  ــون توم ــارد و 400 میلی ــه ۲ میلی ــا صــرف هزین ب

ــی دارد. ــرفت فیزیک ــد پیش دارای 15 درص
براســاس ایــن گــزارش؛ بازدیــد از مشــاغل خانگــی 
ــه  ــک روزه اســتاندار ب ــن ســفر ی ــدی ای مقصــد بع
ریــگان بــود. قابــل ذکــر اســت کــه 1۲8 مــورد شــغل 
ــط  ــورد توس ــداد و 50 م ــه ام ــط کمیت ــی توس خانگ
ــر  ــه اکث ــدازی شــده اند ک ســازمان بهزیســتی راه ان
ــی  ــداد اندک ــی و تع ــی خدمات ــاغل خانگ ــن مش ای
ــه  ــتان دختران ــت.افتتاح دبس ــدی اس ــا تولی از آنه
ــان در  ــتاندار کرم ــدی اس ــه بع ــپه برنام ــر س تدبی
ــر  ــه 196 نف ــه 6 کالس ــن مدرس ــود؛ در ای ــگان ب ری

تحصیــل می کردنــد .

 74 گفــت:  شــهربابک  فرمانــدار 
هــزار گردشــگر طــی ایــام نــوروز 
مکان هــای  از  جــاری  ســال 
تاریخــی و جاذبــه هــای دیدنــی ایــن شهرســتان دیــدن 

کردنــد.
علیرضــا اســدی بــا بیــان اینکــه علیرغــم بارندگــی هــای 
ایــن شهرســتان در ایــام نــوروز، مســافران و گردشــگران 
از آثــار تاریخــی شــهربابک  اســتقبال خیلــی خوبــی 
داشــتند افــزود: روســتای صخــره ای و تاریخــی میمنــد 
بــا ۲8 هــزار گردشــگر بیشــترین بازدیــد کننــده را در 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــتان ب ــن شهرس ای
ــار  ــد، غ ــد از روســتای میمن ــه اینکــه بع ــا اشــاره ب وی ب
ــرار  ــه آتشفشــان ق ــه در دهان ــدر ک ــوب و روســتای آب ای
ــود خاطرنشــان کــرد:  ــان گردشــگران زیــادی ب دارد میزب
در نــوروز امســال حــدود ۲1 هــزار نفــر در شهرســتان 
ســال  بــه  نســبت  داشــتند کــه  اقامــت  شــهربابک 

ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــی را نش ــی خوب ــد خیل ــته رش گذش
توســط ســتاد اســکان آمــوزش پــرورش و در خانه هــای 
ــی  ــت بدن ــالن های تربی ــرها و س ــردی، مهمانس ــوم گ ب

ــدند. ــکان داده ش اس
ســال  نــوروز  اینکــه  اعــالم  بــا  شــهربابک  فرمانــدار 
گذشــته شــهربابک میزبــان 61 هــزار گردشــگر بــود، 
ــه در  ــی ک ــق فرصت ــد از طری ــرد: بای ــدواری ک ــراز امی اب
نــوروز مهیــا می شــود ظرفیت هــای شــهربابک را بــه 
ــتان  ــن شهرس ــه ای ــور ب ــر کش ــه از سراس ــگرانی ک گردش
ســفر مــی کننــد معرفــی کنیــم و در جهــت توســعه 
اقتصــادی و اشــتغالزایی گام هــای مثبتــی برداریــم. 
وی بیــان داشــت: ایجــاد بازارچــه هــای صنایــع دســتی، 
ــای  ــر فعالیت ه ــروزه از دیگ ــوغات و فی ــوالت، س محص
ــن اقدامــات همــه  ــود کــه در ای ــوروزی در شــهربابک ب ن

ــد. ــای کار بودن ــاف پ اصن
ــر از  ــی دیگ ــواس را یک ــت ری ــهربابک دش ــدار ش فرمان
ــرد  ــی ک ــتان معرف ــن شهرس ــگری ای ــای گردش جاذبه ه
ــرداد  ــاه و خ ــر اردیبهشــت م ــن دشــت اواخ ــت: ای و گف
دیدنــی اســت و مــا قصــد داریــم جشــنواره ای را در ایــن 

ــم. ــزار کنی ــه برگ زمین

عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــه  ــا توج ــت: ب ــان گف ــتانداری کرم اس
ــه  ــیل ب ــوم س ــر هج ــه خط ــه اینک ب
ــان  ــای صاحب الزم ــان، کوه ه ــمت ماه ــان از س ــمت کرم س
ــظ  ــن مســیرها محاف ــرار شــد در ای ــاال وجــود دارد، ق و ده ب
ایجــاد تــا در صــورت جریــان شــدن آب، انحــرف و از 
ــیدمصطفی  ــارج شود.س ــان خ ــهر کرم ــرب از ش ــمت غ س
ــون  ــری پیرام ــم گی ــی موســوی در خصــوص تصمی آیت الله
یکشــنبه  روز  در  کــرد:  اظهــار  کرمــان  شــهر  ســیل بند 
ــزار و  ــان برگ ــهر کرم ــد ش ــیل بن ــوص س ــه ای درخص جلس
قــرار شــد عملیــات اجرایــی ســاخت ایــن ســیل بنــد طــی 

ــود. ــاز ش ــده آغ ــه روز آین ــی س دو ال
وی افــزود: بــرای محافظــت از شــهر طرح هــای آبخیــزداری 
و ســیل بنــد در باالدســت توســط منابــع طبیعــی اجــرا 

خواهــد شــد.

ــه اینکــه خطــر هجــوم  ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک موســوی تصری
ماهــان، کوه هــای  از ســمت  بــه ســمت کرمــان  ســیل 
ــن  ــرار شــد در ای ــاال وجــود دارد، ق ــان و ده ب صاحــب الزم
مســیرها محافــظ ایجــاد تــا در صــورت جریــان شــدن آب، 

ــود. ــارج ش ــان خ ــهر کرم ــرب از ش ــمت غ ــرف و از س انح
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری کرمــان گفــت: 
اجــرای ایــن طرح هــا ســرعت آب را کاهــش داده و از 
ــت  ــهر هدای ــرون از ش ــمت بی ــه س ــز، آب ب ــق خاکری طری

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــرآورد هزینــه اجــرای کار توســط 
ــر  ــده خاط ــالم ش ــان اع ــارد توم ــدود 40 میلی ــکار ح پیمان
از  بــا کمــک گرفتــن  مــی کنیــم  تــالش  نشــان کــرد: 
ــا هزینــه کمتــر ایــن کار را انجــام و  دســتگاه های اجرایــی ب
جلــو بــرده تــا بتوانیــم محافظــت اضطــراری را صــورت داده 
ــا بعــدا طــرح هــای بلندمــدت را در شــهر اجرایــی کنیــم. ت

استاندار کرمان:

 تغییر مدیران در صورت لزوم جهت ارتقا مدیریت

74هزار گردشگر نوروزی 
در شهربابک

معاون عمرانی استانداری:
آغاز عملیات ساخت سیل بند شهر کرمان از 2 روز آینده


