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ملخ ها هنوز نتوانسته اند 
به محصوالت زراعی صدمه بزنند 

3

3

2

1

مدیرجهادکشاورزیشهرستانعنبرآباد:

آموزش پیوند اتصالی مرکبات 
درجنوب کرمان

ی
دار

تان
س

: ا
س

عک

ت
رف

جی
اه 

شگ
دان

س: 
عک

4

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید
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آیا بارش های اخیر 
فایده ای به حال 
منابع آب دارد؟

محمد درویش
یادداشت مهمان

ــوب  ــاله مکت ــخ ۶0 س ــده تاری ــای ثبت ش آماره
نشــان  ایــران  در  بارندگــی  میــزان  شــدن 
همــه  از  امســال  بارندگــی  حجــم  می دهــد، 
ایــران  درازمــدت  ثبت شــده  بارندگی هــای 

بیشــتر بــوده اســت.
ــی  ــن معن ــه ای ــا ب ــن آماره ــال ای ــن ح ــا ای ب
نیســت کــه ایــن بــارش بیشــترین بارشــی 
ــرده باشــد.  ــه ک ــران تجرب ــه طبیعــت ای اســت ک
ایــران  در  بارندگــی  آمارهــای  ثبــت  قدمــت 
بســیار کــم اســت. داغ آب رودخانه هــا البتــه 
نشــان می دهــد کــه رودخانه هــا ســیالب های 

تجربــه کرده انــد. را  مشــابهی 
اینکــه عــده ای بــه غلــط می گوینــد مــا وارد 
از کم دانشــی  ناشــی  ترســالی شــده ایم  دوره 
ــم وارد دوره  ــم بگویی ــا می توانی ــی م ــت. زمان اس
خاصــی از ترســالی یــا خشکســالی شــده ایم 
بارشــی  پنــج ســال شــرایط  کــه دســت کم 
یــا خشــکی ادامــه داشــته باشــد. در مــورد 
بارش هــای اخیــر به رغــم غیرمتعــارف بــودن 
ــوان گفــت  ــارش و ســیالب هرگــز نمی ت حجــم ب
تاریــخ  در  شــده ایم.  ترســالی  دوره  وارد  مــا 
حیــات ایــران مــا دوره ترســالی ســراغ نداریــم و 
در هیــچ ســند و کتیبــه ای چنیــن اتفاقــی تجربــه 

ــت. ــده اس ــت نش و ثب
ــاره  ــه یکب ــه دوران متعــدد خشکســالی ب در میان
مــا بــا بارشــی ناگهانــی و حجــم وســیعی از آب 
ــارت  ــی آن خس ــه نوع ــه ب ــویم ک ــه می ش مواج
تحمیل شــده خشکســالی بــه طبیعــت را تــا 
حــدودی جبــران می کنــد. بعــد چنــد ســال دوره 
ــالی  ــر خشکس ــا درگی ــًا م ــم. عموم ــال داری نرم
ــب  ــران اغل ــی در ای ــن بارندگ ــتیم و میانگی هس
کمتــر از نرمــال اســت. امــا بــه یکبــاره در بعضــی 
از ســال ها بارش هــای بســیاری داریــم کــه ایــن 

ــد. ــظ می کن ــن را حف میانگی
14 ســال از آخریــن ســالی کــه تــاالب گاوخونــی 
بــه خــود آب دیــده بــود گذشــته اســت و امســال 
ــی ســیراب شــد. حــدود  ــاالب گاوخون باالخــره ت
40 درصــد تــاالب بختــگان آبگیــری شــده اســت. 
ــر نمــک  ــم، حــوض ســلطان، کوی مســیل های ق
همــدان  شیرین ســو  اســت.  شــده  آبگیــری 
آبگیــری شــده و آب آن بــه کویــر نمــک ریختــه 
ــد از  ــور بع ــک کش ــق خش ــب مناط ــت. اغل اس
مدت هــا آب دار شــدند. تمــام منطقــه ایرانــی 
ــزان  ــن می ــری شــده اســت. ای ــم آبگی هورالعظی
از آبگیــری در تاالب هــا و دریاچه هــای کشــور، 
متوقــف  را  غبــار  و  تولیــد گــرد  چشــمه های 
خواهــد کــرد. تخم ریــزی پرنــدگان را بیشــتر 
می کنــد. مصــب ورودی ایــن رودخانه هــا بــه 
دریــای عمــان، خلیــج فــارس و مازنــدران از 
ــواد مغــذی بســیار خــوب خواهــد شــد.  نظــر م
ــبی  ــی مناس ــواد غذای ــق م ــن طری ــان از ای ماهی
ــش  ــان افزای ــزی ماهی ــد و تخم ری ــدا می کنن پی
ــا  ــی م ــت دریای ــط زیس ــت و محی ــد یاف خواه
بهبــود پیــدا می کنــد در نتیجــه بــه صیــادی 
مــردم کمــک خواهــد شــد. حاصلخیــزی خــاک 
افزایــش پیــدا می کنــد. ایــن ســیل باعــث 
جملــه  از  مختلــف  جلگه هــای  نمک شــویی 
ــال  ــاب در هرمــزگان، دشــت پرب خوزســتان، مین
مناطــق  و  در سیســتان  هامــون  و  شــیراز  در 

ــد. ــد ش ــور خواه ــف کش مختل
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آگهی اجاره امالک
جمعیــتهــاللاحمــراســتانکرمــاندرنظــرداردیــکبــابســالنورزشــیخودواقــعدرشهرســتان

بــمرابــهصــورتاجــارهبــهافــرادمتقاضــیواگــذارنمایــد.
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اسـت. مختار

شناسه آگهی 438952جمعیتهاللاحمراستانکرمان

رییسسازمانجهادکشاورزیاستانکرمان:
رونق روستاها در کاهش حاشیه نشینی شهرها 

تاثیر مستقیم دارد

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان گفـت: 
ایجـاد زمینـه هـای شـغلی در روسـتاها موجب رونـق این 
مناطـق و در واقـع کاهـش مهاجـرت بـه شـهرها و حاشـیه 

نشـینی را بـه دنبـال خواهـد داشـت.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی عباس 
سـعیدی روز شـنبه در نشسـت هماهنگـی رونـق تولیـد در 
بخش کشـاورزی با مشـارکت میعن اقتصادی شـهربابک، 
افـزود: بایـد در سـالی که به نـام رونق اقتصـادی نامگذاری 

شـده بـا ایجاد زیرسـاخت هـای الزم زمینه مانـدگاری توام 
بـا خلـق فرصتهـای جدیـد شـغلی را در روسـتاهای ایـن 

شهرسـتان فراهـم کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه اگـر روسـتا رونـق داشـته باشـد قطعـًا 
مهاجـرت بـه شـهرها وجـود نخواهدداشـت اظهـار داشـت: 
در سـال رونـق تولیـد، برنامـه ریـزی می شـود تا اسـتعداد 
تمامـی مناطـق ایـن شهرسـتان در حـوزه هـای مختلـف 
بخش کشـاورزی شناسـایی و از فرصت هـای بوجود آمده 

نهایـت بهـره گیری شـود.
براسـاس این گـزارش مدیر روابط عمومی مس شـهربابک 
گفـت: بـا توجه بـه اینکـه مجتمع مـس شـهربابک معین 
اقتصـادی ایـن شهرسـتان اسـت،در سـه سـال گذشـته در 
شـهربابک هفتهـزار راس گوسـفند و بزبـا نـژاده هـای پـر 
بـازده تلقیـح شـده که در سـال جاری نیز پیش بینی شـده 

قریـب بـه 10 هـزار راس دیگـر تلقیح مصنوعی شـوند.
محمـدی افـزود: مجتمـع مـس شـهربابک به ایـده هایی 
کـه موجـب رونـق تولیـد شـوند وامهـای بـا سـود 2 درصد 
از محـل بانـک رسـالت و 15 درصـد از محـل بانـک ملـی 

پرداخـت مـی کند.

آغاز عملیات مرمت ۴ بنای تاریخی در استان کرمان
مدیــر کل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان کرمــان از آغــاز عملیــات 
مرمــت چهــار بنــای تاریخــی در ایــن اســتان 

خبــر داد.
غالمرضــا فرخــی در جمــع خبرنــگاران در 
ــرد:  ــار ک ــر اظه ــن خب ــات ای ــریح جزیی تش

هــم اکنــون کارگاههــای مرمــت چهــار بنــای 
بــا ارزش تاریخــی قلعــه خاکــی فهــرج، 
قلعــه منوجــان، قلعــه کهنــوج و مســجد 
ــز  ــال تجهی ــت در ح ــاد باف ــالم آب ــه ای قلع

هســتند.
بــه  اشــاره  بــا  وی  ایســنا،  بــه گــزارش 

ــراث  ــوان می ــه عن ــای تاریخــی ب ــه بناه اینک
ارزشــمند گذشــته می تواننــد موجــب جــذب 
گردشــگران و رونــق اقتصــادی شــود، اظهــار 
کرد:حفاظــت از بناهــای تاریخــی در اولویــت 

برنامه هــای ایــن اداره کل اســت.
ــع دســتی  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــگری کرم و گردش
تاریخــی شــناحته  اثــر  هفــت هــزار 
ــح  ــود دارد تصری ــتان وج ــن اس ــده در ای ش
کــرد:  اســتان کرمــان بیشــترین تعــداد آثــار 
ــه خــود اختصــاص داده  تاریخــی کشــور را ب

ــت. اس
فرخــی بــا بیــان اینکــه اعتبــارات فعلــی 
پاســخگوی نیازهــای مرمتــی اســتان کرمــان 
نیســت، خاطرنشــان کــرد: میــراث فرهنگــی 
ــه حفــظ و  ــدام ب ــد اق ــی نمــی توان ــه تنهای ب

ــد. ــای تاریخــی کن ــام بناه ــای تم احی

مدیرکلمیراثفرهنگیاستانکرمانخبرداد:
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آگهیهاینوبتیسهماههچهارم
سال97حوزهثبتیجیرفت

بنـا به دسـتور ماده 12قانـون ثبت اسـناد وامالک 
وامـالک  اسـناد  ثبـت  قانـون  نامـه  59و۶4آئیـن  ومـواد 
،امـالک مجهـول المالـک ویـا ازقلـم افتـاده از بخش های 
34و44و45 کرمـان حـوزه ثبتـی جیرفـت که در سـه ماهه 
چهـارم سـال 97)دی –  بهمـن- اسـفند ( تقاضـای ثبـت 
شـده اسـت بترتیـب بخـش وشـماره پـالک ومحـل وقـوع 

ملـک بشـرح ذیـل آگهی میشـود.
از قطعه۶واقع در بخش 34 کرمان

پـالک 2223- اصلـی آقـای جـواد درینـی ششـدانگ یک 
بـاب خانـه بمسـاحت 2019/45 متـر مربـع واقـع در اراضی 

جبالبارزجیرفت  جـگان 
از قطعه 2 واقع در بخش 45 کرمان

افشـار  تـوران  خانـم  اصلـی  از 549-  1142فرعـی  پـالک 
منـش ششـدانگ یک یک باب خانه  بمسـاحت 744/77 

مترمربـع واقـع در اراضـی کلـرود  جیرفـت .
اسـماعیل  آقـای  اصلـی   -549 از  فرعـی   1144 پـالک 
امیـری کچمـی ششـدانگ یـک بـاب مغـازه مشـتمل بـر 
زمیـن  بمسـاحت 1۶8/39متـر مربع واقـع در اراضی کلرود 

جیرفـت 
پـالک 1145 فرعـی از 549- اصلی آقای اسـماعیل امیری 
کچمـی  ششـدانگ یـک باب خانـه  به مسـاحت 293/۶8 

متـر مربع واقـع دراراضی کلـرود جیرفت 
مهـدی  سـید  آقـای  اصلـی   -549 از  114۶فرعـی  پـالک 
حسـینی کهنـوج  ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 

1221/4 متـر مربـع واقـع در اراضـی کلـرود جیرفـت 
اکبـر  علـی  آقـای  اصلـی   -549 از  1147فرعـی  پـالک 
مسـاحت  بـه  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  امیـری کچمـی 

. جیرفـت  کلـرود  اراضـی  در  واقـع  298/8مترمربـع  
پـالک 1151 فرعـی از 549- اصلـی آقـای عنایت سـلیمانی 
تزگـو ششـدانگ یک بـاب خانه  به مسـاحت 324مترمربع 

واقـع در اراضی کلـرود جیرفت 
پالک32۶0فرعـی از 579- اصلـی آقـای امیـن محمـد رضا 
خانـی بـاب بینـی  ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 

27۶/25مترمربـع واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفت  
پـالک 70 فرعـی از 582- اصلـی آقـای کاووس رودبـاری 
ششـدانگ یـک باب خانـه  به مسـاحت 340/32متر مربع 

واقـع در اراضـی خالق آبـاد جیرفت 
بـدرود  نـادر  آقـای  اصلـی   -582 از  71فرعـی  پـالک 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 293/92مترمربع 

آبـاد جیرفـت   اراضـی خالـق  در  واقـع 
لـذا بـا سـتناد مـاده 1۶قانـون ثبـت چنانچـه شـخص یـا 
اشـخاصی )حقیقـی یـا حقوقـی ( نسـبت بـه امـالک ثبت 
شـده در ایـن آگهـی اعتـراض داشـته باشـند میتواننـد از 
انتشـار نوبـت اول بمـدت 90 روزاعتـراض خـود را کتبـا بـه 

ایـن اداره تسـلیم وجهـت تقدیـم دادخواسـت بـه مرجـع 
ذیصـالح قضائی مراجعـه نمایند و چنانچه بیـن تقاضا کنند 
گان ودیگـری قبـل از انتشـار ایـن آگهـی دعـوی در جریان 
بـوده میتواننـد گواهـی دادگاه مبنـی بر طرح دعـوی به این 
اداره تسـلیم در غیـر اینصـورت حـق آنهـا سـاقط خواهد شـد.

آگهی نوبتی وتحدیدی
از قطعه یک واقع در بخش 34کرمان

میجانـی    فرامـرز  ی  آقـا  اصلـی   -101 فرعـی   53 پـالک 
ششـدانگ یـک باب خانـه وباغچـه  به مسـاحت 933متر 
مربـع واقـع در اراضـی دره کبـک میجـان  جبالبارزجیرفـت

پـالک 54فرعـی از101- اصلـی آقـای سـیاوش میجانـی  
مسـاحت  بـه  وباغچـه   خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ 
میجـان  کبـک  دره  دراراضـی  واقـع  مربـع  1297/20متـر 

جیرفـت جبالبـارز 
ضمنـا تاکیـد میگـردد بـه اشـخاصی کـه بـه ماهیـت ملک 
معتـرض میباشـند ظـرف مـد ت 90روز و اشـخاصی کـه به 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی معترضنـد ظـرف مـدت 30روز از 
تاریـخ انتشـارآگهی مطابـق مـاده 8۶آئین نامـه قانون ثبت 

اعتـراض خـود را کتبـا بـه واحـد ثبتـی تسـلیم نمایند ./
تاریخ انتشار نوبت اول :98/02/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/03/1

جواد فاریابی
رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانجیرفت

آگهیمزایده
آگهیمزایدهمالغیرمنقولپروندهاجرائی

کالسه9۴00269
نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهـن امیرحسـین مـداح نسـبت بـه 
پرداخـت بدهـی خود در مهلت تعیین شـده اقدام ننمـوده اند لذا 
در اجـرای مقـررات مـاده واحـده قانون اصالح مـاده 34 اصالحی 
قانـون ثبـت مصـوب سـال 138۶ و بنـا به درخواسـت بسـتانکار 
شـش دانگ پالک های شـماره 5123 فرعی از 11 اصلی واقع در 
بخـش 4 کرمـان و پالک 5120 فرعـی از 11 اصلی بخش 4 کرمان 

بـه شـرح ذیل بـه مزایده گذاشـته خواهد شـد : 
که برطبق نظریه کارشـناس رسـمی : ادرس ملک واقع در کرمان 
خیابان شـهید همتی فر بعد از چهارراه پزشـک کوچه 1۶ مجتمع 
کارن 2 کـد پسـتی 7۶18435899 مراجعـه و گـزارش زیـر ایفاد 

مـی گردد
 حـدود اربعـه : شـماال : در سـه قسـمت کـه قسـمت دوم ان 
شـرقی اسـت اول بطـول 9/4 دوم 1/45 سـوم 1/75 بـه فضـای 
معبرمجـاور ، شـرقا : دیواریسـت بطـول 10/30 بـه فضـای ملـک 
مجـاور، جنوبـا : در چهار قسـمت بطـول هـای 0/97 و 1/10 و 0/10، 
1/55 بـه راه پلـه و اسانسـور 3/20 بـه راه پلـه و اسانسـور پنجـم 
دیواریسـت بطول 2/70 به راه پله و اسانسـور ششـم دیواریسـت 

بطـول 7/5بـه فضـای ملک 
مشـخصات ثبتـی : آپارتمـان واقـع در طبقـه اول بـه مسـاحت 
114/44 متـر مربـع از پـالک 5120 فرعـی از 11 اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از 2۶79 قطعـه بخـش 4 کرمـان بـا شـماره ثبـت 
ملـک 53359 و نـوع ملـک طلـق و شـش دانـگ آن منسـوب 
بـه آقای امیر حسـین مـداح فرزنـد ابراهیم و با مسـاحت عرصه 
ملـک زمیـن طلـق بـه مسـاحت 37۶/2 متـر مربـع و پارکینـگ 
شـماره 9 بـه مسـاحت 12/5 متـر مربـع واقـع در حیـاط ، حـدود 

اربعـه ملـک بـا مندرجـات در سـند مطابقـت دارد.
 مشـخصات سـاختمان: آپارتمـان مزبـور در سـاختمانی شـش 
طبقـه شـامل همکف - طبقـات اول تا پنجم واقـع و كل مجتمع 
بـر نـه واحـد مسـکونی اسـت کـه تمامـی طبقـات دو واحـدی و 
فقـط طبقـه چهـارم تک واحدی می باشـد . اسـکلت سـاختمان 
بتـن آرمـه بـا دیوار برشـی اسـت البـی ورودی با کـف و دیوارهای 
تمامـا سـنگ و دارای آبنمـا بـه صـورت ریزشـی بـا دیوار شیشـه 
ای و آیفـون تصویـری نصب شـده بر روی سـکو و پایه سـنگی- 
پوشـش کـف و دیوارهـای پارکینـگ و حیـاط با سـنگ مرغوب و 
اعـال درجه یـک- دیوارهای حیـاط به صورت طاق نصرت سـنگی 
بـا نور پـردازی- درب پارکینگ به صورت ترکیبـی ریلی و لوالئی با 
جـک برقی و اتوماتیک -پوشـش نمای شـمالی سـنگ مرغوب 
آنتیـک و تراورتـن و نمـای جنوبـی سـنگ تراورتـن و آجـر نسـوز 
-سیسـتم تصفیـه آب شـرب مرکزی-آسانسـور بـا درب ریلـی 
اتوماتیـک -سیسـتم دوربیـن مدار بسـته- پوشـش کـف هال و 
آشـپزخانه و اتـاق هـا بـا سـرامیک- کاشـیکاری سـرویس ها و 
 -MDF آشـپزخانه بـا کاشـی مرغوب -کابینت آشـپزخانه از نـوع
بـا رنـگ روغنـی- درب ورودی  از نـوع گـچ  پوشـش دیوارهـا 
ضـد سـرقت -پنجـره هـا دو جـداره از نـوع UPVC - سیسـتم 
گرمایش پکیج خارجی با مـارک MERCURY به همراه رادیاتور 
آلومینیومی- سیسـتم سـرمایش کولـر آبی- قدمت سـاختمان 
پنـج سـال- اشـتراکات بـرق و گاز مسـتقل و امتیاز آب مشـترک

ارزیابـی:  ارزش ششـدانگ آپارتمـان مذکـور بـا در نظـر گرفتـن 
جميـع مـوارد و بـا کلیـه متعلقـات ذکر شـده از قرار هـر متر مربع 
زیر بنای مفید با مسـاحت 44/114 مترمربع مبلغ بیسـت و پنج 
میلیـون و پانصـد هـزار ریـال، مبلـغ دو میلیـارد و نهصـد و هجده 

میلیون و دویسـت و بیسـت هـزار ریـال ) 2/918/220/000ریال ( 
تقویـم و اعـالم مـی گردد

پـالک 5123 فرعـی از 11 اصلی بخش 4 قطعه 5 واقع در سـمت 
جنـوب طبقـه سـوم بـه مسـاحت 11۶ متـر بـه انضمـام پارکینک 
قطعـه دو بـا مسـاحت 12/5متـر در طبقـه همکف . حـدود اربعه 
: شـماال : در نـه قسـمت کـه قسـمت چهـارم ان شـرقی دوم 
ششـم هشـتم آن غربـی اسـت و اول دیواریسـت بطـول 2 متـر 
بـه راه پلـه دوم دیواریسـت بطـول 1/75 سـوم دیواریسـت بطول 
1/29 و چهـارم بطـول 0/10 بـه اپارتمـان قطعـه ششـم پنجـم 
دیواریسـت بطول 2/۶0 به قطعه ششـم هفتم دیواریسـت بطول 
1/10بـه داکـت و هشـتم دیواریسـت بطـول 0/52 بـه داکـت نهم 
دیواریسـت مشـترک بطول 3/07 به آپارتمان قطعه شـش شرقا 
: دیواریسـت بطـول 11/45 بـه فضای ملک مجاور شـماره 2978 
فرعی جنوبا : در دو قسـمت اول درب و پنجره اسـت بطول 9/25 
و 1/۶0 بـه فضـای حیـاط مشـاعی غربا : دیواریسـت بطـول 9/20 
بفضـای ملـک مجاور شـماره 2۶80 فرعـی که در داخـل آن داکت 
بمسـاحت 0/5۶ مربع در سـه قسـمت- اسکلت سـاختمان بتن 

آرمـه با دیوار برشـی اسـت.
البـی و ورودی بـا کـف دیوارهـا تماما سـنگ و دارای آبنما بصورت 
ریزشـی بـا دیـوار شیشـه ای و ایفـون تصویـری نصـب شـده بـر 
روی سـکو و پایـه سـنگی- پوشـش کـف و دیوار هـای پارکینگ 
و حیـاط بـا سـنگ- دیوارهای حیاط بصورت طاق نصرت سـنگی 
بـا نـور پـردازی - درب پارکینگ بصورت ترکیبی ریلـی و لوالئی با 
جک برقی اتوماتیک- پوشـش نمای شـمالی باسـنگ انتیک و 
تراورتـن و نمـای جنوبـی سـنگ تراورتن و اجر نسـوز - سیسـتم 
آب شـرب مرکزی و سیسـتم دوربیـن مدار بسـته و درب ورودی 
ضـد سـرقت و پنجـره upvc - اشـتراکات بـرق و گاز مسـتقل و 
امتیاز آب مشـترک و قدمت سـاختمان پنج سـال- ارزش شش 
دانـگ اپارتمـان مذکـور بـا درنظـر گرفتن جميع مـوارد از قـرار هر 
متـر مربـع زیـر بنـای مفیـد مبلـغ 25/000/000 ریـال جمعـا مبلغ 
2/958/000/000 ریـال - بـا امتیـاز آب ، بـرق ، گاز ، تلفـن و عمـر 
تقریبی بنا 5 سـال میباشـد ملکی آقای امیر حسـین مداح طبق 
سـند رهنـی شـماره 20051 -89/11/10 دفتـر خانـه 90 کرمـان در 
رهـن بانـک کار آفرین واقع میباشـد از سـاعت 9 الـی 12 ظهر روز 
یکشـنبه مورخه 98/2/22 اداره اجرای اسـناد رسـمی کرمان واقع 
در ضلـع شـمالی پارک نشـاط از طریق مزایده بفروش میرسـد و 
مزایـده از مبلـغ پایه کارشناسـی به شـرح فوق که قطعـی گردیده 
اسـت شـروع و باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد 
فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکر اسـت طالبيـن و خریداران 
مـی تواننـد در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلـغ پایـه 
مزایـده در جلسـه مزایـده شـرکت کننـد و پرداخـت بدهـی های 
مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حق انشـعاب یا حق اشـتراک 
و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده از این بابت بدهی داشـته 
باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره 
تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یـا 
نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایـده اسـت ضمـن آنکـه پـس از 
انجـام مزایـده در صورت وجـود مازاد وجـوه پرداختی بابت هزینه 
هـای فـوق از محل مـازاد به برنـده مزایده مسـترد میگردد ضمنا 
چنانچـه روزمزایده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعد 
از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهـد شـد طالبين مـی توانند جهت 
کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد 
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آگهیمزایدهمالغیرمنقولپروندهاجرانیکالسه9601300
نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهـن اشـرف محمـدی و مظفـر نقـی 
پـورزاده ماهانی نسـبت به پرداخت بدهـی خود در مهلت تعیین 
شـده اقـدام ننمـوده انـد لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحـده 
قانـون اصـالح مـاده 34 اصالحـی قانـون ثبت مصـوب سـال 138۶ و بنا به 
درخواسـت بسـتانکار شـش دانگ پالک شـماره 412 فرعی از 5 اصلی واقع 

در بخـش 4 کرمـان بـه شـرح ذیـل بـه مزایده گذاشـته خواهد شـد : 
که برطبق نظریه کارشناس رسمی 

محـل وقـوع ملـک در شـهر کرمـان خیابان شـفا کوچـه 1۶ شـمالی 1 نبش 
غربـی 2 دارای کـد پسـتی 7۶18745449 حاضـر و ضمن بررسـی و مدارک 
ابـرازی از طـرف نماینـده محتـرم بانـک جریـان را بشـرح زیـر صورتمجلس 

معروض مـی دارد:
 ملک مذبور دارای سند /اسناد مالکیت است 

ذیـل ثبـت 57۶8 و 11۶94 صفحه 333 و 27۶ دفتر 21 و 43 امالک بخش 
چهار کرمـان ثبت گردیده. 

حدود اربعه ملک طبق ارزیابی 
شماال : 13/۶ متر به گذر 8 متری ) 3 متر پخ و 10/۶ متر( 

شرقا : 27/9 متر به گذر 14 متری
 جنوبا: 13 متر به پالک 444 فرعی

 غربا: 30 متر به پالک 5 اصلی
 حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق می نماید 

عرصه ملک وقف است
 وضعیت فعلی ملک بصورت خانه مجتمع آپارتمانی

 بـه مسـاحت عرصـه 387/8 متر مربـع و بنای مفید 1۶20 متـر مربع در این 
یک مجموعه 10 واحدی احداث شـده اسـت. 

بنـا و مسـتحدتات: ملـک مـورد ارزیابی دارای بنای 7 طبقه اسـت مسـاحت 

زیـر بنـا هر یـک از طبقات بشـرح ذیل می باشـد:
همکـف 24۶ متـر مربـع - طبقـه اول 302 متـر مربـع و جمـع متـراژ سـایر 
طبقـات 15۶۶ متـر مربـع در 5 طبقـه نقشـه بنـا مطابـق اصـول فنی می باشـد

 اسـکلت سـاختمانی بتنـی نـوع سـقف هـا تیرچـه بلـوک و روکارنمـای بنـا 
ترکیـب اچ پـی ال و سـیمان اسـت کیفیـت مصالـح مصرفـی 

خوب
بنا شمالی/ جنوبی است. 

عایـق کاری بنـا از لحـاظ رطوبـت در حـال تکمیل اسـت. بنا در حال سـاخت 
مـی باشـد باقیمانده عمـر مفید بنا 40 سـال پیش بینی می شـود. امکانات 

رفاهـی شـامل : امکانات ویژه ای مشـاهده نگردید
 کاربرد ملک : مسکونی است

معایـب مـشہود در بنـا : بنـای مذکـور در حال انجـام نازک کاریهـای داخلی 
مشـاهده گردید.

 ملک در اجاره نمی باشد. 
سـایر عواملـی کـه در ارزش ملک مؤثر می باشـد شـامل تجهیـزات داخلی و 
خارجـی ) نمـای بیرونـی ( ملک و سـایر موارد در ملک بشـرح ذیل اسـت: 
ملـک مذکـور در حـال انجـام عملیـات نـازک کاری داخـل و خارج مشـاهده 

گردیـد بـه شـرح زیر
 همکـف در حـال انجام عملیات کف سـازی و راه پله ها عمده عملیات نازک 
کاری انجـام شـده و واحدهـا در حـال اتمام عملیات سـرامیک کف و سـقف 

کاذب بـوده و گچ زیر کار انجام شـده اسـت. 
ارزش ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکـر به شـرح زیـر تعیین می 

شود:
 نوع آشپزخانه اپن نوع کابینت mdf)در حال انجام (

 ارزش 1۶20 متـر مربـع فضـای مفیـد بصـورت 10 واحـد بـا توجـه بـه حـق 
اسـتفاده از عرصـه وقفـی و ارزش پروانـه احـداث و پیشـرفت فیزیکـی 

پـروژه حـدودا 85 درصـد بـه ارزش هـر متـر مربـع 45/000/000 ریـال جمعـا 
72/900/000/000 ریال)هفتـاد و دو میلیـارد و نهصـد میلیـون ریـال ( بـرآورد 

و اعـالم مـی گـردد
بـا امتیـاز آب ، بـرق ، گاز ، تلفـن و عمـر تقریبـی بنـا 5 سـال میباشـد ملکی 
مظفر نقی پور زاده ماهانی و خانم اشـرف محمدی طبق اسـناد رهنی شـماره 
3483 - 33350 - 3۶74۶ - 38355 - 410407 دفترخانـه 90 کرمـان در 

رهـن بانک کارآفرین واقع میباشـد
 از سـاعت 9 الـی 12 ظهر روز یکشـنبه مورخـه ا98/2/22اداره اجرای اسـناد 
رسـمی کرمـان واقع در ضلع شـمالی پارک نشـاط از طریـق مزایده بفروش 
میرسـد و مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی 72/900/000/000ریـال که قطعی 
گردیـده اسـت شـروع و باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد 
فـروش کال نقـدی اسـت الزم به ذکر اسـت طالبيـن و خریـداران می توانند 
در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمز دار بـه مبلغ پایـه مزایده در جلسـه مزایده 
شـرکت کننـد و پرداخـت بدهـی های مربوط بـه آب و بـرق و گاز اعم از حق 
انشـعاب یـا حق اشـتراک و مصرف در صورتی کـه مورد مزایـده از این بابت 
بدهـی داشـته باشـد و نیز بدهی های مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره 
تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد 
بعهـده برنـده مزایـده اسـت ضمـن آنکـه پـس از انجـام مزایـده در صورت 
وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابت هزینه هـای فوق از محل مـازاد به برنده 
مزایـده مسـترد میگردد ضمنـا چنانچه روزمزایده با تعطیل رسـمی مصادف 
گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهـد شـد طالبیـن مـی 
تواننـد جهـت کسـب اطالعات بیشـتر در سـاعات اداری به اداره ثبت اسـناد 

مراجعـه نمایند
تاریخ انتشار 98/2/2
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ــت:  ــان گف ــوب اســتان کرم ــور عشــایر جن ــرکل ام مدی
ــدن  ــاری ش ــاران و ج ــارش ب ــر، ب ــای اخی ــی روز ه ط
ســیالب 40 میلیــارد ریــال بــه راه هــای عشــایری 
هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان خســارت وارد 
کــرد. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان   اســالم 
شــاهرخی مدیــرکل امــور عشــایر جنــوب اســتان 
ــاران و  ــارش ب ــر، ب ــای اخی ــی روز ه ــت: ط ــان گف کرم
ــه راه هــای  جــاری شــدن ســیالب 40 میلیــارد ریــال ب
ــان  ــتان کرم ــی اس ــتان جنوب ــت شهرس ــایری هف عش
ــاران  ــدید ب ــارش ش ــزود: ب ــرد.وی اف ــارت وارد ک خس
در فروردیــن مــاه امســال بخصــوص بارندگی هــای 
ــر از راه هــای  ــر، یــک هــزار و 500 کیلومت ــد روز اخی چن
عشــایری منطقــه جنــوب را دچــار خســارت کــرد.

وی ادامــه داد: ســیالب همچنیــن 120 کیلومتــر از 
جنــوب  عشــایر  اســکان  بند هــای کانونــی  ســیل 
ــق  کرمــان را دچــار آبگرفتگــی و تخریــب کــرد کــه طب
ــن  ــت ای ــازی و مرم ــرای بازس ــان ب ــرآورد کارشناس ب
زیرســاختها، 40 میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد نیــاز اســت.

مدیــرکل عشــایری جنــوب کرمــان اظهار داشــت: ســیل 
بــه راه هــای عشــایری در شهرســتان های جیرفــت، 
ــوج و  ــان، کهن ــوب، منوج ــاب، رودبارجن ــاد، فاری عنبرآب
قلعــه گنــج خســارت وارد کــرد لــذا بــا توجــه بــه آغــاز 
ــن راه هــا  ــاره عشــایر، مرمــت و بازگشــایی ای کــوچ به
ــه منظــور تســهیل در کــوچ عشــایر ضــروری اســت. ب

ــون  ــک میلی ــا هفــت شهرســتان و ی ــان ب ــوب کرم جن
نفــر جمعیــت، یــک ســوم مســاحت ایــن اســتان را بــه 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ

کیـوان براهـام نویسـنده اهـل جنـوب کرمـان گفت: 
منطقـه جنـوب کرمـان بـه دلیـل همجواری بـا هلیل 
رود، دشـت و مـزارع مسـتعد کشـاورزی و اشـتغال 
داسـتان های  گـروه،  هـر  از  کارگـر  زیـادی  تعـداد 
جنـوب کرمـان رنـگ و بـوی ادبیـات کارگـری را هم 
بـه خـود گرفتـه اسـت و روایـت و کلمـات از فرهنگ 
 _ شبسـتان  شـکل گرفته اند.خبرگـزاری  هلیـل رود 
جنـوب کرمـان: روایـت و قصـه، بـا خـون و گوشـت 
آدمـی درهـم آمیختـه شـده اسـت و مـردم جنـوب 
کرمـان مـردم داسـتان، قصه و مردِم کلمـه اند، کلمه 
عشـق، آزادی، انسـانیت و آوازهایی که از اتحاِد زبان 
و فرهنـگ آنها بـر می خیزد.جنوب کرمان سـرزمینی 
افسـانه ای بـا تمدنـی کهـن، کـه بنـا بـه گفتـه برخی 
از باستان شناسـان خـط یافتـه شـده در ایـن منطقه 
و  نقـش  و  اسـت  بین النهریـن  خـط  از  قدیمی تـر 
نگارهـای اشـیاء کشـف شـده ایـن خطـه از کشـور، 
گویـای هـزاران قصه، افسـانه و رازهای نهفته اسـت. 
مـردم هلیـل رود بـا قصه چشـم گشـوده، گریسـته و 
حوادث غم انگیز  را پشـت سـر گذاشـته اند.باغ پنج 
انگشـت باغـی زیبـا بـا درختانـی وحشـی و خـوش 
آب و هـوا در کـوه های کوهسـتانی آبسـگو در جنوب 
کرمـان هسـت کـه جـدای از تفریـح، در دوران هـای 
خیلـی قدیم محـل سـکونت یاغیان و اشـرارها بوده 
گـردآوری  قصه هـای  از  مجموعـه ای  اسـت.عنوان 
بـا  جنـوب کرمـان،  داسـتان  نویسـندگان  از  شـده 
الهـام از نـام ایـن بـاغ، »بـاغ پنـج انگشـت« اسـت 
کـه داسـتان هـای آن  بی ربـط با نام ایـن مجموعه 
تفصیلـی  مصاحبـه  ادامـه  نیسـت.در  داسـتانی 
خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان بـا »کیـوان براهـام« 
و  جیرفـت  شهرسـتان  داسـتان  انجمـن  رئیـس 
دبیـر کل انجمـن هـای ادبی جنـوب کرمـان در امور 
انجمـن های ادبی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، 
در خصـوص مجموعه داسـتانی »باغ پنج انگشـت« 

می خوانیـم. را 
انگیـزه شـما از گردآوری ایـن مجموعه داسـتانی چه 

بود؟
انگیـزه گـردآوری مجموعـه داسـتان جنـوب کرمـان 
ایـن بـود کـه، ایـن مجموعـه بتواند صـدای داسـتان 
نویسـان هفـت شهرسـتان جنـوب کرمـان باشـد و 
نیـز  بـر مبنـای اهـداف مشـخصی همچـون معرفـی 
داسـتان و داسـتان نویسـان جنـوب اسـتان کرمـان، 
بـه مـردم خـود منطقـه، ایـران و شـاید هـم جهـان، 
همچنیـن ترغیـب نویسـندگان جـوان و نوجـوان بـه 

نوشـتن داسـتان و رمـان صـورت گرفتـه اسـت. 
چـه مـدت زمـان طول کشـید تـا این آثـار گـردآوری 

ند؟  شو
هـر کاری سـختی خـودش را دارد. بـه هـر حـال تـا 
دوسـتان داسـتان فرسـتادند و داسـتان هـا خوانش 
شـدند حـدود شـش مـاه طول کشـید تـا ایـن کتاب 

شـود.  آماده 
 در ایـن کتـاب چند داسـتان و از چند نویسـنده چاپ 
شـده اسـت؟ » بـاغ پنـج انگشـت« کلیـت داسـتان 
جنـوب کرمـان نیسـت امـا با ایـن وجود  سـی و یک 
داسـتان از سـی و یـک نویسـنده در ایـن کتاب چاپ 

شـده است. 
موضـوع داسـتان هـای ایـن مجموعـه بیشـتر حـول  

چـه محـوری اسـت؟
بـه دلیـل وجـود باورها، افسـانه هـای بومـی، آداب و 
رسـوم و گویـش خاص در جنوب  کرمـان، تولد نوعی 
خـاص از ادبیـات بومـی اسـت، بـه دلیـل همجواری 
ایـن منطقـه بـا هلیـل رود، دشـت و مـزارع مسـتعد 
گـروه،  هـر  از  زیـادی کارگـر  اشـتغال  و  کشـاورزی 
داسـتان هـا رنـگ و بـوی ادبیـات کارگـری را هـم به 

خـود گرفته اسـت.
 ایـن کتاب توسـط کدام انتشـارات، در چند نسـخه و 

صفحه چاپ شـده اسـت؟ 
مجموعـه »بـاغ پنـج انگشـت« توسـط نشـر خـوب 
دوات معاصـر، کـه جـا دارد از تمـام عوامل آن تشـکر 
و قدردانـی کنـم، در  2 هـزار نسـخه و در 217 صفحـه 

چاپ شـده اسـت.
آیا از مجموعه داسـتانی »باغ پنج انگشـت« رونمایی 

شـده اسـت؟ چه زمانی و کجا رونمایی شـد؟
بلـه، عصـر روز سه شـنبه )27 فروردین ( سـال جاری 
از ایـن مجموعـه داسـتانی طـی مراسـمی در سـالن 
باسـتانی  پاریـزی کتابخانـه ملـی کرمـان، همزمـان 
بـا هفتـه هنـر انقـالب اسـالمی و در ادامـه  سلسـله 
برنامه های »سه شـنبه های داسـتان« و توسـط حوزه 
هنـری اسـتان کرمـان بـا هدایت محسـن لشـکری، 
و جنـوب  قلـم کرمـان  اهالـی  از  تـن  حضـور چنـد 
اسـتان، و همراهـی اعضـای انجمـن داسـتان  کرمان 
رونمایـی شـد و به زودی در شهرسـتان هـای جنوبی 

نیـز رونمایـی می شـود.
بـه عنـوان آخریـن سـوال؟ آیا بـرای داسـتان جنوب 

کرمـان برنامـه  دیگـری هـم دارید؟ 
بلـه، اگـر خـود بخواهـد جلـد دوم آن، ) مجموعـه 
داسـتانک هـای جنوب کرمان ( هسـت کـه امیدوارم 

هـر چـه زودتـر بتوانـم آن را آمـاده کنـم.

روایتوکلمات
ازفرهنگهلیلرود

شکلگرفتهاند

خسارت۴0میلیارد
ریالیسیالببهراههای

جنوبکرمان

خبر

خبر

مراسماحیانیمهشعبان
درجیرفتبرگزارشد

اجرایطرحارتقا
امنیتاجتماعیدرجیرفت

فعالیتهایفرهنگیکهنوج
شتاببیشتریمیگیرند

در شـب میـالد با سـعادت حضرت 

دوسـتدار  مسـجد  ولیعصر)عـج( 

خانـواده شـهر جیرفـت در جنـوب 

حضـرت  میـالد  جشـن  کرمـان، 

بـه همـراه مراسـم احیـا نیمـه شـعبان را برگـزار 

مسـوول کانـون  مدیـر  رودبـاری«  کرد.»محدثـه 

دوسـتدار خانـواده شـهر جیرفـت، در گفـت و گو با 

خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، 

ضمـن عـرض تبریک میـالد امـام عصر)عـج(، با 

اشـاره بـه این کـه از یک هفته قبـل در حال تدارک 

برپایـی جشـن میـالد امـام عصر)عـج( بودیـم، 

گفـت: در راسـتای احیـا فضیلـت نیمـه شـعبان، 

تصمیم گرفتیم، مراسـم احیا این شـب پرفضیلت 

را در مسـجد دوستدار خانواده شهر جیرفت، برگزار 

کنیـم. محدثـه رودبـاری، ابـراز داشـت: در اولیـن 

اقـدام، از سـاعت 17 بعدازظهر مقابل درب مسـجد 

ایسـتگاه مهدویـت  را راه انـدازی کردیـم.وی بـه 

فعالیت هـای انجـام شـده در این ایسـتگاه اشـاره 

کـرد و افـزود: بـا حضور امـام جماعت مسـجد در 

ایسـتگاه مهدویـت، اجرای مولودی، توزیع شـربت 

و شـیرینی، برپایـی نمایشـگاه کتـاب از فعالیـت 

های انجام شـده در این ایسـتگاه اسـت و در کنار 

ایـن فعالیت ها یکسـری پیـک در اختیـار کودکان 

و نوجوانـان قـرار داده شـده و بـه افـرادی کـه بـه 

سـواالت درج شـده در این پیک ها پاسخ صحیح 

دادنـد جوایـزی اهدا شـد.وی، با بیـان این مطلب 

کـه از سـاعت 22 شـب گذشـته، مراسـم احیـا در 

مسـجد آغاز شـد، اظهـار کرد: مراسـم احیـا همراه 

بـا مولـودی خوانـی، قرائت زیـارت عاشـورا، قرائت 

فـرازی از دعـای کمیـل و دعـای ندبه و سـخنرانی 

حجت  االسـالم محمـد اسـدی خانـوک از اسـاتید 

بنیـاد مهدویـت قـم بود.

از   جیرفـت  انتظامـی  فرمانـده 

اجـرای موفقیـت آمیز طـرح ارتقاء 

امنیـت اجتماعی با دسـتگیری 85 

نفـر متهـم و توقیـف 57 دسـتگاه 

وسـیله نقلیـه متخلـف در نتیجـه اجـرای طـرح 

هفتـه  یـک  طـول  در  اجتماعـی  امنیـت  ارتقـاء 

گذشـته در ایـن شهرسـتان  خبـر داد.سـرهنگ " 

رضـا محمدرضایـی " در تشـریح ایـن خبـر  گفت 

:  پلیـس شهرسـتان بـا برنامه ریزی هـای مدون 

، برخـورد قانونـی با برهـم زنندگان نظـم و امنیت 

عمومـی را در جهـت افزایـش رضایت شـهروندان 

بـه صورت ویژه در دسـتور کارخود قرارداده اسـت.

ایـن مقام انتظامی افزود : در این راسـتا طی یک 

هفتـه گذشـته ، طـرح ارتقـاء امنیـت اجتماعی با 

هـدف دسـتگیری متهمـان تحت تعقیـب ، اراذل 

و اوبـاش ، دسـتگیری سـارقان و کشـف امـوال 

متوقـف کـردن خودروهـای شیشـه  و  سـرقتی 

دودی ، فاقـد پـالک و پـالک مخدوش در سـطح 

شهرسـتان اجرا شـد.

وی بیـان داشـت : در نتیجـه ایـن طـرح 85 نفر 

فقـره سـرقت  و همچنیـن 18  دسـتگیر  متهـم 

کشـف و 17 نفـر سـارق دسـتگیر شـدند.

سـرهنگ " محمدرضایـی " توقیـف 53 دسـتگاه 

وسـیله نقلیـه متخلـف و تحـت تعقیـب مقـام 

طـرح  ایـن  دسـتاوردهای  دیگـر  از  را  قضایـی 

اعـالم نمود.فرمانـده انتظامی شهرسـتان جیرفت 

در پایـان بـا تاکیـد بر اجـرای طرح های پلیسـی 

بـه صـورت محسـوس و نامحسـوس در سـطح 

شهرسـتان خاطرنشـان کرد : مشـارکت مـردم در 

ثبـات امنیـت نقـش کلیـدی دارد و هرچـه پیوند 

بیـن مـردم و پلیس قوی تر باشـد امنیت حاصل 

از آن ملمـوس تـر و پایدارتـر اسـت.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره 
کرمـان  جنـوب  اسـالمی 
هنـری  و  فرهنگـی  موسسـه 
اخـذ  بـه  موفـق  جنـوب   شهسـواران  دیـار 
شد.حسـین  سـاله  پنـج  فعالیـت  پروانـه 
اسـحاقی افزود: موسسـه فرهنگـی و هنری 
دیـار شهسـوارن جنـوب بـه مدیر مسـوولیی 
آقـای عبدالرضـا دانشـور وزیـری موفـق بـه 
دریافـت پروانـه 5سـاله فعالیـت شـد ؛حوزه 
فعالیـت ایـن موسسـه در شهرسـتان کهنوج 
است.حسـین  کرمـان  جنـوب  شـهرهای  و 
اسـحاقی بیـان داشـت :موسسـات فرهنگی 
و هنـری بـه ارتقـای سـطح فرهنـگ عمومی 
در  عمومـی  بینـش  بـردن  بـاال  و  جامعـه 
حوزه هـای مختلـف فرهنگـی کمـک می کنند 

جریان سـازی  بـه  می تواننـد  سـویی  از  و 
سـاخت های  زیـر  ایجـاد  و  فرهنگـی 
فرهنگـی  برنامه هـای  برگـزاری  در  اجرایـی 
و هنـری بپردازند؛بـا صـدور مجـوز فعالیـت 
موسسـه دیـار شهسـواران جنـوب ،در واقـع  
فعالیت هـای فرهنگی و هنری در شهرسـتان 
خواهنـد گرفـت. بیشـتری  شـتاب  کهنـوج 

مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی  جنوب 
کرمـان در پایـان گفـت: افـرادی کـه عالقمند 
هسـتند در فعالیت هـای فرهنگـی و هنـری 
انجـام فعالیـت کنند می تواننـد از طریق ثبت 
موسسـه به سـامانه صـدور مجوز موسسـات 
فرهنگـی وهنـریMaraakez.ir اقـدام کنند 
و بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر بـه ادارات 
ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره  و  شهرسـتانی 

مراجعـه کننـد. جنـوب کرمـان  اسـالمی 

همراهـی  بـا  کرمـان  اسـتاندار  محمدجوادفدایـی  دکتـر 
سـعیدی کیا رییـس بنیـاد مسـتضعفان، فرمانـدار قلعه گنـج 
پـروژه  دو  شهرسـتانی  و  اسـتانی  مسـووالن  از  جمعـی  و 
پـروژه  مسـکونی،  واحـد  تجهیـز 58  و  سـاخت  آبرسـانی، 
58 واحـدی پـرورش مـرغ بومـی، دو خانـه ورزش و پـروژه 
روشـنایی معابـر در روسـتاهای جهلـدر و بنگـرو را افتتـاح 
کرد.دکترفدایـی در ادامـه سـفر بـه قلعه گنـج از طـرح تـوان 
افزایـی جوامع محلی در روسـتای چاه زردان نیـز بازدید کرد.

روسـتای  شـرب  آب  منبـع  ادامـه  در  کرمـان  اسـتاندار 
شهرسـتان  بـرق  مگاواتـی  یـک  نیـروگاه  و  تمگـران 
عملیـات  آغـاز  کلنـگ  و  کـرده  افتتـاح  را  قلعه گنـج 
اجرایـی یـک نیـروگاه سـه مگاواتـی را نیـز بـر زمیـن زد.

محرومیتزداییاولویتاستانداراست
بنگـرو  و  جهلـدر  روسـتاهای  اهالـی  در جمـع  دکترفدایـی 
محلـی  جوامـع  توانمند سـازی  و  محرومیت زدایـی  بـر 
تاکیـد و تصریـح کـرد: اسـتانداری و دسـتگاه های اجرایـی 
بـه  خدمت رسـانی  بـرای  را  خـود  تـوان  تمـام  اسـتان 
مـردم به ویـژه در مناطـق محـروم بـه کار خواهنـد گرفـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان طرح هـای 
عمرانـی و تولیـدی در روسـتاهای سـخت گذر و دور افتـاده 
جهلـدر و بنگـرو در 105 کیلومتری شـهر قلعه گنج در راسـتای 
خدمات رسـانی بـه مـردم محـروم منطقه مـورد بهره بـرداری 
قـرار گرفتنـد.در آییـن بهره بـرداری از واحدهـای مسـکونی 
در روسـتاهای جهلـدر و بنگـرو از توابـع بخـش چـاه دادخدا 
شهرسـتان قلعه گنج اعالم شـد: 58 واحد مسـکن روستایی 

با مشـارکت بنیاد مسـتضعفان و بنیاد مسـکن استان کرمان 
بـه شـکل کپرهـای بهینه سـازی شـده و متناسـب با شـرایط 
اسـت. شـده  آمـاده  رایـگان  صـورت  بـه  منطقـه،  اقلیمـی 

چاهدادخدا
بخشـدار چـاه دادخـدا هم با اشـاره به اینکه پنل خورشـیدی 
بـرای ایـن واحدهـا طراحـی شـده اسـت بیـان کـرد: بـرای 
هـر واحـد مسـکونی حـدود 13 میلیـون تومـان هزینه شـده 
کـه لـوازم منـزل شـامل اجـاق گاز، موکـت و پتو نیـز تحویل 
خانوارهـا شـد و همچنیـن حمـام و سـرویس بهداشـتی نیز 

احـداث شـده اسـت.بامری  تصریـح کـرد: بسـته غذایـی و 
بهداشـتی ماهیانـه نیـز از طـرف کمیتـه امـداد امـام خمینی 
پوشـاک  و  لوازم التحریـر  بسـته  و  می شـود  تامیـن  )ره( 
دانش آمـوزان نیـز در ایـن روسـتاها تحویـل خواهـد شـد.

ساکنان9روستادرقلعهگنجازنعمتآب
آشامیدنیبهرهمندشدند

تمگـران،  روسـتای  در  طـرح  ایـن  از  بهره بـرداری  بـا 
طـرح  ایـن  افتتـاح  بـا  نفـر   924 و  هـزار   2 تعـداد 
شـدند. برخـوردار  سـالم  آشـامیدنی  آب  از 

مدیرعامل آب و فاضالب روسـتایی در مراسـم بهره برداری از 
ایـن طـرح گفت:  بـرای این طرح کـه 5۶ کیلومتر لوله گذاری 
انجام شـده اسـت 52 میلیارد ریال اعتبار هزینه شـده است.

 32 آشـامیدنی  آب   97 سـال  در  افـزود:  رشـیدی  علـی 
اسـت. شـده  تامیـن  قلعه گنـج  شهرسـتان  روسـتای 

افتتـاح  مراسـم  در  گنـج  قلعـه  فرمانـدار  ناوکـی  عطـا 
عمرانـی  طرح هـای   : گفـت  روسـتایی  طـرح  سـه  ایـن 
افتـاده  دور  و  العبـور  صعـب  روسـتاهای  در  تولیـدی  و 
مـردم  بـه  رسـانی  خدمـات  راسـتای  در  بنگـرو  و  جهلـدر 
گرفتنـد. قـرار  بـرداری  بهـره  مـورد  منطقـه  محـروم 

احداثمرغداریبهصورتبالعوض
اعتبـار 104  بـا  افـزود: تعـداد 58 واحـد مرغـداری  ناوکـی 
میلیـون تومـان و ظرفیـت 1358 مـرغ تخـم گذار بـه صورت 
بالعـوض در روسـتاهای جهلـرود و بنگـرو تحویـل خانوارهـا 
شـد.ناوکی تصریـح کـرد: جهت حمایـت از این طـرح، راهبر 
شـغلی در روسـتا بـر واحدهـای مرغـداری نظـارت می کند و 
تخم مـرغ تولیـدی نیز خریـداری می شـود.فرماندار قلعه گنج 
بیـان کـرد: همچنیـن بـا حضـور اسـتاندار و رییـس بنیـاد 
ورزش،  خانـه  پروژه هـای  اسـالمی  انقـالب  مسـتضعفان 
روشـنایی معابـر و نصـب دکل دیجیتـال تلویزیونـی بـرای 
روسـتاهای جهلرود و بنگرو انجام شـد.وی با اشـاره به لزوم 
اشـتغال بـرای اهالـی منطقـه گفـت: کالس هـای گلـدوزی 
بـرای بانـوان بـا همـکاری اداره کل فنـی و حرفـه ای اسـتان 
و شهرسـتان قلعـه گنـج در ایـن روسـتاها دایر شـده اسـت.

شهرسـتان قلعه گنج در فاصله 45 کیلومتری جنوب اسـتان 
کرمـان قـرار دارد و بـه عنـوان شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتی 
و  آبادانـی  اسـت. حیدرونـد مجـری طـرح  معرفـی شـده 
پیشـرفت شهرسـتان قلعه گنج گفت: سـاکنان این دو روستا 
پیـش از ایـن بـه صـورت پراکنـده در کوهسـتان های منطقه 
بـه کار دامداری مشـغول بودنـد و با یکجا نشـینی آنها اکنون 
امکانـات جدیـدی بـرای زندگـی در اختیـار آنهـا قـرار گرفتـه 
اسـت . امـروز طـرح آبرسـانی ایـن دو روسـتا بـا اعتبـاری 
بالـغ بـر 850 میلیـون تومـان از محـل اعتبـارات مشـترک 

رسـید. بهره بـرداری  بـه  اسـتانی  اعتبـارات  و  علـوی  بنیـاد 

سوادآموزیدرروستاهایقلعهگنج
مسـعود حیدرونـد بـا بیـان اینکـه پـروژه توسـعه روسـتایی 
جهلـدر و بنگـرون 8 ماهـه اجـرا شـده اسـت افـزود: بـرق 
شـده  تامیـن  خورشـیدی  انـرژی  از  نیـز  روسـتا  دو  ایـن 

اسـت. وی افـزود : بـرای هـر خانـوار یـک واحـد مرغـداری 
نیـز در روسـتا ایجـاد شـده اسـت .حیدرونـد همچنیـن از 
تجهیـز مدرسـه در ایـن دو روسـتا ، احـداث خانـه ورزش، 
آمـوزش صنایـع دسـتی و مرغـداری و همچنیـن آمـوزش 
حرفـه ای  و  فنـی  همـکاری  بـا  آمـوزی  سـواد  نهضـت 

استاندارکرمان:استانداریودستگاههایاجراییاستانتمامتوانخودرابرایخدمترسانیبهمردمبهویژهدرمناطقمحرومبهکارخواهندگرفت

محرومیت زدایی اولویت استاندار کرمان

اسـتاندارکرمـانروزشـنبهبهشهرسـتانقلعهگنجسـفروچندطرحآبرسـانیوبهینهسـازیمنازلکپـریراافتتاحکرد.
دکتـرمحمدجوادفدایـیدرسـفربـهشهرسـتانقلعهگنج،بـاهمراهیسـعیدیکیارییسبنیـادمسـتضعفان،فرماندار
قلعهگنـجوجمعـیازمسـووالناسـتانیوشهرسـتانیدوپروژهآبرسـانی،سـاختوتجهیـز58واحدمسـکونی،پروژه
58واحـدیپـرورشمـرغبومـی،دوخانـهورزشوپروژهروشـناییمعابردرروسـتاهایجهلدروبنگـروراافتتاحکرد.
دکترفدائـیدرادامـهسـفربـهقلعهگنـج،ازطـرحتـوانافزایـیجوامعمحلـیدرروسـتایچـاهزرداننیزبازدیـدکرد.
اسـتاندارکرمـاندرادامـهمنبعآبشـربروسـتایتمگرانونیـروگاهیکمگاواتیبرقشهرسـتانقلعهگنـجراافتتاح

کـردهوکلنـگآغـازعملیـاتاجرایـییکنیروگاهسـهمگاواتـیرانیزبـرزمینزد.

روســتاهای اهالــی جمــع در دکترفدایــی
و محرومیتزدایــی بــر بنگــرو و جهلــدر
و تاکیــد محلــی جوامــع توانمندســازی
دســتگاههای و اســتانداری تصریــحکــرد:
ــرای ــودراب ــوانخ ــامت ــتانتم ــیاس اجرای
خدمترســانیبــهمــردمبویــژهدرمناطــق

محــرومبــهکارخواهنــدگرفــت.
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بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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 
شـماره1397۶031901400۶044 -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 3020851033صـادره  تکاورفرزنـد محمـد 
از جیرفـت در سـه دانـگ مشـاع ازششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت۶89/81متر مربـع پـالک - فرعـی از 579- اصلی 
مفـروز و مجزی شـده از پـالک 28فرعـی 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: 

98/02/02
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک–مالف:1375

اگهیابالغاجرائیهکالسهشماره9702097
طبـق مـاده 18 و 19 آئیـن نامـه اصالحـی اجـرای ثبت اسـناد و امالک بدینوسـیله به شـرکت سـاالر صنعت سـازه 

کرمـان بـه شناسـه ملـی 108۶05۶3595 و امیرحسـین مـداح فرزنـد ابراهیم به شناسـنامه شـماره 529 و ناهید 

فـرزان فرزنـد غالمرضا به شناسـنامه شـماره 1177 ابالغ میشـود بانـک کار آفرین جهت وصـول فعال مبلـغ 3/۶54/179/579 

ریـال موضـوع الزم االجـرا با احتسـاب خسـارت تاخیر و نیمعشـر و هزینـه های مربوطه بموجب سـند شـماره 0001449788- 

1393/9/1۶ علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده ، بـا توجـه بـه اینکـه آدرس شـما طبـق اعـالم مامـور ابـالغ شناسـائی نگردیده 

و بسـتانکار نیـز نتوانسـته آدرس شـما را جهـت ابـالغ اوراق اجرائیـه معرفـی نمایـد و آدرس فعلـی شـما نیـز بـرای ایـن اداره 

مشـخص نمیباشـد لـذا طبـق مـاده فـوق ایـن آگهی یـک نوبت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار منتشـر و شـما از تاریخ انتشـار 

کـه روز ابـالغ محسـوب میگـردد ظـرف مـدت ده روز مهلـت داریـد کـه نسـبت بـه پرداخت بدهـی اقـدام نمائید بدیهی اسـت 

در غیـر اینصـورت طبـق مقـررات نسـبت بـه ادامـه عملیـات اجرائـی اقـدام خواهد شـد ضمنـا بجز ایـن آگهی ، آگهـی دیگری 

منتشـر نخواهـد شـد . م الف 71

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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 
شـماره1397۶0319014007011 -97/12/12 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 ۶0صادره از 
جیرفت درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت304متر مربع 
پـالک - فرعـی از 574- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 
1203فرعـی 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: 98/02/02
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک–مالف:1388

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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 
شـماره1397۶031901400۶154 -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 221صـادره از 
جیرفت  در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت718/28متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 2۶- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک - فرعـی از2۶- 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: 98/02/02
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک–مالف:1389

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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 شـماره1397۶031901400۶445 -97/11/21 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 
29802049۶1صـادره از کرمـان  در ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت195متر مربـع پـالک - فرعـی از 549- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک۶ 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: 98/02/02
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک–مالف:6

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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 شـماره1397۶0319014007085 -97/12/14 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 
مسـاحت252متر 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: 98/02/02 انتشـار  تاریـخ  اول:98/01/19- 
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک–مالف:9

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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 
شـماره1397۶031901400۶043 -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 3020851041صـادره از 
جیرفـت در سـه دانـگ مشـاع ازششـدانگ یـک بـاب خانه به 
مسـاحت۶89/81متر مربـع پـالک - فرعـی از 579- اصلـی 
مفـروز و مجزی شـده از پالک 28فرعـی 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: 98/02/02
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک–مالف:137۴

میلیون و دویسـت و بیسـت هـزار ریـال ) 2/918/220/000ریال ( 
تقویـم و اعـالم مـی گردد

پـالک 5123 فرعـی از 11 اصلی بخش 4 قطعه 5 واقع در سـمت 
جنـوب طبقـه سـوم بـه مسـاحت 11۶ متـر بـه انضمـام پارکینک 
قطعـه دو بـا مسـاحت 12/5متـر در طبقـه همکف . حـدود اربعه 
: شـماال : در نـه قسـمت کـه قسـمت چهـارم ان شـرقی دوم 
ششـم هشـتم آن غربـی اسـت و اول دیواریسـت بطـول 2 متـر 
بـه راه پلـه دوم دیواریسـت بطـول 1/75 سـوم دیواریسـت بطول 
1/29 و چهـارم بطـول 0/10 بـه اپارتمـان قطعـه ششـم پنجـم 
دیواریسـت بطول 2/۶0 به قطعه ششـم هفتم دیواریسـت بطول 
1/10بـه داکـت و هشـتم دیواریسـت بطـول 0/52 بـه داکـت نهم 
دیواریسـت مشـترک بطول 3/07 به آپارتمان قطعه شـش شرقا 
: دیواریسـت بطـول 11/45 بـه فضای ملک مجاور شـماره 2978 
فرعی جنوبا : در دو قسـمت اول درب و پنجره اسـت بطول 9/25 
و 1/۶0 بـه فضـای حیـاط مشـاعی غربا : دیواریسـت بطـول 9/20 
بفضـای ملـک مجاور شـماره 2۶80 فرعـی که در داخـل آن داکت 
بمسـاحت 0/5۶ مربع در سـه قسـمت- اسکلت سـاختمان بتن 

آرمـه با دیوار برشـی اسـت.
البـی و ورودی بـا کـف دیوارهـا تماما سـنگ و دارای آبنما بصورت 
ریزشـی بـا دیـوار شیشـه ای و ایفـون تصویـری نصـب شـده بـر 
روی سـکو و پایـه سـنگی- پوشـش کـف و دیوار هـای پارکینگ 
و حیـاط بـا سـنگ- دیوارهای حیاط بصورت طاق نصرت سـنگی 
بـا نـور پـردازی - درب پارکینگ بصورت ترکیبی ریلـی و لوالئی با 
جک برقی اتوماتیک- پوشـش نمای شـمالی باسـنگ انتیک و 
تراورتـن و نمـای جنوبـی سـنگ تراورتن و اجر نسـوز - سیسـتم 
آب شـرب مرکزی و سیسـتم دوربیـن مدار بسـته و درب ورودی 
ضـد سـرقت و پنجـره upvc - اشـتراکات بـرق و گاز مسـتقل و 
امتیاز آب مشـترک و قدمت سـاختمان پنج سـال- ارزش شش 
دانـگ اپارتمـان مذکـور بـا درنظـر گرفتن جميع مـوارد از قـرار هر 
متـر مربـع زیـر بنـای مفیـد مبلـغ 25/000/000 ریـال جمعـا مبلغ 
2/958/000/000 ریـال - بـا امتیـاز آب ، بـرق ، گاز ، تلفـن و عمـر 
تقریبی بنا 5 سـال میباشـد ملکی آقای امیر حسـین مداح طبق 
سـند رهنـی شـماره 20051 -89/11/10 دفتـر خانـه 90 کرمـان در 
رهـن بانـک کار آفرین واقع میباشـد از سـاعت 9 الـی 12 ظهر روز 
یکشـنبه مورخه 98/2/22 اداره اجرای اسـناد رسـمی کرمان واقع 
در ضلـع شـمالی پارک نشـاط از طریق مزایده بفروش میرسـد و 
مزایـده از مبلـغ پایه کارشناسـی به شـرح فوق که قطعـی گردیده 
اسـت شـروع و باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد 
فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکر اسـت طالبيـن و خریداران 
مـی تواننـد در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلـغ پایـه 
مزایـده در جلسـه مزایـده شـرکت کننـد و پرداخـت بدهـی های 
مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حق انشـعاب یا حق اشـتراک 
و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده از این بابت بدهی داشـته 
باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره 
تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یـا 
نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایـده اسـت ضمـن آنکـه پـس از 
انجـام مزایـده در صورت وجـود مازاد وجـوه پرداختی بابت هزینه 
هـای فـوق از محل مـازاد به برنـده مزایده مسـترد میگردد ضمنا 
چنانچـه روزمزایده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعد 
از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهـد شـد طالبين مـی توانند جهت 
کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد 

مراجعه نماینـد. م اف 79
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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 
شـماره1397۶031901400۶325 -97/11/1۶ 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 مسـاحت344/۶0متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 5۶4- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـالک - فرعـی از5۶4- 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: 98/02/02
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک–مالف:1385

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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 
شـماره1397۶031901400۶277 -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 
57۶- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک - فرعـی از57۶- 
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: 98/02/02
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک–مالف:1397

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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 
شـماره1397۶0319014007024 -97/12/12 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 
مسـاحت7۶2متر 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: 98/02/02
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک–مالف:1392

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

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 شـماره1397۶0319014005014 -97/09/12  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 ۶09صـادره از رابـردر ششـدانگ یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت400متر مربـع پـالک - فرعـی از 574- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پالک7۶3فرعـی 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: 98/02/02 نوبـت 
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک–مالف:13۴8

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکجیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی اصالحی  
موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
اصالحـی  شـماره1397۶0319014007344 -97/12/23 هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
چـراغ رودباری  فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 218صادره از 
جیرفت  در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت454/85متر 
مربـع پـالک1052 فرعـی از 327- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک - فرعـی از327- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی 
کهـورکالغ  جیرفـت بخش45کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای علـی رودبـاری محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15 روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
تقدیـم  قضایـی  مراجـع  بـه  را  خـود  ،دادخواسـت  اعتـراض 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 

خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/02

جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالک–مالف:1396

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهداد

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1397۶0319005000۶47  مـورخ 
1397/11/08 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالكانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای مسـعود علینقـی زاده خبیصـی فرزنـد محمـد 
بشـماره شناسـنامه 0 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانه 
و دکان بـه مسـاحت 580 مترمربع پـالک 5 فرعی از 725اصلی 
واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد - خیابـان امـام 
زاده زیـد بلـوار شـورا خریـداری از مالـک رسـمی مهـدی زجـاج 
پـور فـوالدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م الـف 113
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/1۶

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

 نوبت اول

شـهرداری ماهـان باسـتاد مجوز شـورای اسـالمی شـهر در نظـر دارد پروژه 
نگهـداری فضـای سـبز و تنطیف و رفـت و روب معابر محدوده شـهر ماهان را به 
شـرح منـدرج در اسـناد مناقصـه ملـی مـدت 10 مـاه از طریق برگـزاری مناقصه 
عمومـی بـه پیمانـکاران واجد شـرایط واگـذار نمایـد. لذا کلیـه پیمانـکاران تایید 
صالحیـت شـده از اداره کل کار و امـور اجتماعـی دعـوت بـه عمل مـی آید. جهت 
دریافـت اسـناد مناقصـه از تاریـخ 98/2/5 تـا تاریـخ 98/2/15 و جهت تسـلیم 
پیشـنهادات تـا پایـان وقـت اداری مـورخ 98/02/19 بـه امور مالی شـهرداری به 

آدرس ماهـان خیابـان امام مراجعـه نمایند.

آگهی مناقصه

در ضمـن شـهرداری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختـار اسـت و شـرکت کنندگان 
بایـد سـپرده شـرکت در مناقصـه را بـه صـورت ضمانـت نامـه بانکـی یـا وجه نقد 
واریـزی به شـماره حسـاب شـهرداری ماهـان مندرج در اسـناد مناقصـه به همراه 
سـایر اسـناد تحویل نمایند. بازگشایی پیشـنهادات مورخ 98/2/20 صورت خواهد 
پذیرفـت در صورتـی که برندگان اول، دوم و سـوم مناقصه حاضر بـه انعقاد قرارداد 
نشـوند سـپرده آنـان به نفع شـهرداری ضبط می گـردد. ضمنا هزينه چاپ و نشـر 
آگهـی بـه عهـده برنـده مناقصه مـی باشـد. سـایر اطالعـات و جزئیات در اسـناد 

مناقصه مندرج اسـت.

ملخ ها هنوز نتوانسته اند 
به محصوالت زراعی صدمه بزنند

کشـاورزی  جهـاد  رییـس  برخـوردی،  سـعید 
تاکنـون  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  جنـوب 
مـزارع  وارد  اسـتان کرمـان  جنـوب  در  ملخ هـا 
بـه  آفـت  ایـن  درحال حاضـر  نشـده اند، گفـت: 
شـرایط  امـا  آورده  هجـوم  علفزارهـا  و  مراتـع 
تحـت کنتـرل اسـت.برخوردی به اشـاره بـه ورود 
در  ملخ هـا  ایـران گفـت:  بـه  ملـخ  دسـته های 
دسـته های چنـد صـد هزارتایـی بعـد از عبـور از 
عربسـتان و خلیج فـارس، بـه هرمـزگان آمده انـد 
و درحال حاضـر جنـوب اسـتان کرمـان و جنـوب 
اسـتان فـارس را هـم درگیـر کرده اند.او با اشـاره 
اینکـه در جنـوب اسـتان کرمـان به ویـژه در  بـه 
ایـن  درگیـر  بهمن مـاه  از  جازموریـان  منطقـه 
مسـئله هسـتیم، ادامـه داد: جازموریـان به عنوان 
یکـی از مراتـع و علفزارهـای بـزرگ جنوب شـرق 
کشـور بـرای ملخ هـا جـذاب اسـت و بـه همیـن 
دلیـل ملخ هـا از بهمن مـاه بـه شـکل دسـته های 

شـده اند. منطقـه  وارد  پراکنـده 

شرایطتحتکنترلاست
برخـوردی بـا اشـاره به اینکـه درحال مبـارزه با این 
آفـت هسـتیم، افـزود: تاکنون در ایـن زمینه موفق 
بوده ایـم و شـرایط تحت کنتـرل اسـت.برخوری با 
اشـاره بـه اینکـه تاکنـون دسـته های ملـخ به هیچ 
درحال حاضـر  گفـت:  نشـده اند،  وارد  مزرعـه ای 
جازموریـان  به ویـژه  مراتـع  وارد  فقـط  ملخ هـا 
شـده اند.رییس جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان 
کرمـان اقلیـم و بارندگی هـای اخیـر را در این مورد 
تأثیرگـذار دانسـت و بیـان کـرد: با توجه به شـرایط 
مناسـب ملـخ تخم گـذاری کرده انـد کـه منتظریـم 
بـه شـکل پـوره ای دربیایند تا در ایـن مرحله با این 

آفـت مبـارزه کنیم.

تخمگذاریملخهادرمراتعوعلفزارها
او بـا اشـاره بـه اینکـه مراتـع جازموریـان درحال 
جازموریـان  افـزود:  هسـتند،  شـدن  خشـک 
و  بارندگی هـا  و  اسـت  ملـخ  سـنتی  میزبـان 
تخم ریـزی  بـرای  را  شـرایط  مراتـع  سرسـبزی 
بـه  اشـاره  بـا  مهیـا کرد.برخـوری  ملـخ  بیشـتر 
هجـوم ملخ هـا بـه مناطـق سرسـبز تصریـح کرد: 

رصـد  فائـو  توسـط  ملخ هـا  وضعیـت  هرسـاله 
می شـود و مـا نیـز وضعیـت منطقـه را بـه ایـن 
سـازمان اعـالم کـرده و ارزیابی هـا توسـط آن هـا 
ملخ هـا  پیشـروی  وضعیـت  سـپس  و  انجـام 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  می شـود.او  اعـالم  مـا  بـه 
درحال حاضر بخشـی از اسـتان فـارس، هرمزگان 
و جنـوب اسـتان کرمـان درگیـر این آفت اسـت، 
گفـت: سم پاشـی بـرای مبـارزه بـا ملخ هـا ادامه 
دارد و تمهیـدات الزم در ایـن خصوص اندیشـیده 
شـده اسـت ضمـن اینکـه فائـو درزمینـٔه رصـد و 

کنتـرل ایـن آفـت بـا مـا همـکاری می کنـد.

استقراریکفروندهواپیمای
سمپاشدرفرودگاهجیرفت

رییـس جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان 
تصریـح کـرد: یـک فرونـد هواپیمـای سـم پاس 
تـا  اسـت  مستقرشـده  جیرفـت  فـرودگاه  در 
نبـودن  پاسـخگو  و  آفـت  درصـورت گسـتردگی 
انجـام  هواپیمـا  بـا  کار  ایـن  سم پاشـی زمینی 
بانـد  یـک  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شـود.برخوردی 
خاکـی در حاشـیه تاالب جازموریان احداث شـده 
اسـت، افـزود: عملیـات احـداث یـک بانـد دیگر 
می رسـد.او  پایـان  بـه  هفتـه  پایـان  تـا  هـم 
بابیـان اینکـه شـرایط فعـاًل تحـت کنتـرل اسـت 
و مشـکل خاصـی نداریـم، افـزود: بـا توجـه بـه 
تمـام  دارد،  زیـادی  خطـر  ملـخ  هجـوم  اینکـه 
مبـارزه گذاشـته ایم. جهـت  در  را  خـود  انـرژی 

برخـوری ادامـه داد: ملـخ اگـر حالـت تهاجمـی 
تشـکیل  میلیونـی  بـزرگ  دسـته های  و  بگیـرد 
شـود؛  مـزارع  نابـودی  باعـث  می توانـد  بدهـد 
البتـه بـه دلیـل اینکـه محصـوالت کشـاورزی در 
جنـوب کرمـان در مراحـل پایانـی هسـتند خطـر 
کمتـری متوجـه بـه ایـن منطقـه اسـت؛ ضمـن 
اینکـه تأکیـد می کنـم ملخ هـا هنـوز وارد مـزارع 
نشـده اند.رییس جهـاد کشـاورزی جنوب اسـتان 
کرمـان با اشـاره بـه اینکه هـر ملـخ می تواند 200 
تـا 300 تخـم بگـذارد، افـزود: ایـن مسـئله کمـی 
خطرنـاک اسـت بـه همیـن دلیـل با حساسـیت 

درحـال کنتـرل شـرایط هسـتیم.
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شتاببیشتریمیگیرند
آموزشپیونداتصالیمرکبات

درجنوبکرمان
جریان سـازی  بـه  می تواننـد  سـویی  از  و 
سـاخت های  زیـر  ایجـاد  و  فرهنگـی 
فرهنگـی  برنامه هـای  برگـزاری  در  اجرایـی 
و هنـری بپردازند؛بـا صـدور مجـوز فعالیـت 
موسسـه دیـار شهسـواران جنـوب ،در واقـع  
فعالیت هـای فرهنگی و هنری در شهرسـتان 
خواهنـد گرفـت. بیشـتری  شـتاب  کهنـوج 

مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی  جنوب 
کرمـان در پایـان گفـت: افـرادی کـه عالقمند 
هسـتند در فعالیت هـای فرهنگـی و هنـری 
انجـام فعالیـت کنند می تواننـد از طریق ثبت 
موسسـه به سـامانه صـدور مجوز موسسـات 
فرهنگـی وهنـریMaraakez.ir اقـدام کنند 
و بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر بـه ادارات 
ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره  و  شهرسـتانی 

مراجعـه کننـد. جنـوب کرمـان  اسـالمی 

کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
عنبرآبــاد گفــت:  شهرســتان 
پیونــد  آموزشــی  کارگاه 
ــت  ــدف مدیری ــه ه ــی ب اتصال
و کاهــش عارضــه زوال مرکبــات بــرای 
ــزار شــد.  ــان برگ ــوب کرم ــداران در جن باغ
ــوان  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
افــزود:  طاهــری  محســن  کرمــان،  از 
مدیریــت  منظــور  بــه  اتصالــی  پیونــد 
بــرای  وکاهــش عارضــه زوال مرکبــات 
اولیــن بــار در کشــور در حــوزه شهرســتان 
عنبرآبــاد بــا حضــور امیرشــکاری، مــرادی 
میوه هــای  امــور  دفتــر  کارشناســان  از 
ــت  ــیری معاون ــه گرمس ــیری و نیم گرمس
و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  باغبانــی 
جمعــی از کارشناســان باغبانــی، ترویــج و 

ــزار  ــتان برگ ــداران شهرس ــردارن باغ بهره ب
ــد. ش

شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
کشــت  زیــر  ســطح  افــزود:  عنبرآبــاد 
بالــغ  عنبرآبــاد  درشهرســتان  مرکبــات 
بیــان  اســت.وی  هکتــار  هــزار   13 بــر 
ــای  ــی از روش ه ــیوه  یک ــن ش ــرد: ای ک
مفیــد پیونــد بــوده کــه بــا توجــه بــه 
بیمــاری زوال مرکبــات می توانــد روش 
ــردن  ــاال ب ــا وب ــرای احی بســیار مناســبی ب
ــات  ــان مرکب ــادی درخت ــر اقتص ــول عم ط
ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــد.مدیر جه باش
ــداران گفــت:  ــه باغ ــه ب ــا توصی ــاد ب عنبرآب
ــی کــه  ــد باغــات مرکبات باغــداران می توانن
ــن  ــا ای ــده اند را ب ــه زوال ش ــار عارض دچ

ــد. ــا کنن ــد احی ــد پیون ــیوه جدی ش

تی
یس
بهز

انعقادتفاهمنامهپیشگیری
ازآسیبهایاجتماعیدرجیرفت

از  جیرفـت  بهزیسـتی  رییـس 
انعقـاد تفاهم نامـه همکاری های 
مشـترک در اجـرای برنامه هـای 
آسـیب های  از  پیشـگیری 
اجتماعـی خبـر داد و گفـت: ایـن تفاهم نامـه 
مدیریـت  مرکـز  انتظامـی،  فرماندهـی  بیـن 
حـوادث و فوریت هـای پزشـکی، آتش نشـانی 
و اداره بهزیسـتی شهرسـتان جیرفـت منعقـد 
شـد.محمدرضانژاد در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا افـزود: موضـوع تفاهم نامـه، همـکاری و 
تعامـل چهـار جانبـه خـط تلفـن123 اورژانس 
پلیسـی،  فوریت هـای  مرکـز   110 اجتماعـی، 
فوریت هـای  و  حـوادث  مدیریـت  115مرکـز 
پزشـکی و 125 آتش نشـانی بـا هـدف ارائـه 
و  هـدف  بـه گروه هـای  اجتماعـی  خدمـات 
انجـام  اجتماعـی  اورژانـس  برنامـه  پیشـبرد 

نامـه  تفاهـم  ایـن  در  داد:  ادامـه  شـد.وی 
دسـتگاه هـا متعهـد شـدند تـا مـوارد کـودک 
آزاری، همسـرآزاری و خشـونت های خانگـی، 
و  دختـران  معلـول آزاری،  و  آزاری  سـالمند 
دیـده  آسـیب  و  آسـیب  معـرض  در  زنـان 
اجتماعی)فـرار از منزل( و اقدام به خودکشـی 
اجتماعـی  اورژانـس  تلفـن 123  بـه خـط  را 
بـه موقـع را در هنـگام  گـزارش و همـکاری 
مداخلـه بـا کارشناسـان مرکـز فوریـت هـای 
بهزیسـتی  باشـند.رییس  داشـته  اجتماعـی 
جیرفـت تصریـح کـرد: هـدف ایـن تفاهم نامه 
اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـا، توانمندی هـا و 
امکانـات بالقـوه و بالفعـل چهـار دسـتگاه در 
راسـتای ارتقـای سـطح سـالمت روانـی افـراد 
درمعـرض آسـیب و آسـیب دیده اجتماعـی با 

تاکیـد بـر برنامـه هـای مشـترک اسـت.

اسـت. وی افـزود : بـرای هـر خانـوار یـک واحـد مرغـداری 
نیـز در روسـتا ایجـاد شـده اسـت .حیدرونـد همچنیـن از 
تجهیـز مدرسـه در ایـن دو روسـتا ، احـداث خانـه ورزش، 
آمـوزش صنایـع دسـتی و مرغـداری و همچنیـن آمـوزش 
حرفـه ای  و  فنـی  همـکاری  بـا  آمـوزی  سـواد  نهضـت 

. داد  خبـر  روسـتا  دو  ایـن  در  پـرورش  و  آمـوزش  و 

کالتگنجیاقلعهگنج
قلعه گنج شـهری در اسـتان کرمـان و در جنوب شـرقی ایران 
اسـت. دارای سـه بخش مرکزی و چاه دادخدا و سـرخ قلعه 
اسـت .این شـهر مرکـز شهرسـتان قلعه گنج اسـت. جمعیت 

ایـن شـهر در سـال 1395، برابر بـا 13٬1۶9 نفر بـوده  و فاصله 
ایـن شـهر تـا مرکز اسـتان 420 کیلومتـر اسـت. از آنجایی که 
قلعه گنـج در گذشـته بـه کالت گنج معروف بـوده و بعضی از 
طوایـف ایـن منطقه به کالت گنجی معروف هسـتند، می توان 
چنیـن پنداشـت کـه مردمان ایـن نواحی در گذشـته صاحب 

قنات هـا، گنج هـا، نعمت هـا و آبادانی هـای فـراوان بوده انـد؛ 
بنابراین همان طور که از اسـمش پیداسـت سـرزمین حاصل 
خیـزی و پردرآمـدی اسـت و در آن کشـت انـواع محصوالت 
گرمسـیری متـداول اسـت ایـن منطقـه دارای آب و هـوای 
نیمـه مرطـوب و اقلیـم بیابانی اسـت و در سـال های اخیر به 
علت کاهش بارندگی شـاهد خشکسـالی بـوده بارندگی های 
تـودٔه پرفشـار و کـم  تأثیـر دو  ایـن منطقـه عمومـًا تحـت 
فشـار اسـت کـه همـه سـاله در تابسـتان از سـوی اقیانـوس 
هنـد )باران هـای موسـمی( و در زمسـتان از سـوی دریـای 
مدیترانه انـد کـه بعضًا سیل آسـا خواهند بود. در تقسـیم بندی 
گویش هـای مختلـف این شـهر بایـد اینطور گفت کـه؛ مردم 
بـه زبان فارسـی، زبـان بلوچی و گویش محلـی خود صحبت 
می کننـد کـه ایـن گویـش محلی نسـبت به سـایر شـهرهای 
همجـوار خـود تفاوت اندکـی را دارا اسـت. گویش محلی این 
شـهر تلفیقـی از زبان هـای پارسـی، بلوچـی و گویش هـای 
هیچگونـه  نبـود  علـت  بـه  اسـت.  بختیـاری  و  بنـدری 
ایـن  در  اقتصـادی  مهـم  مراکـز  و  و کارخانجـات  معـادن 
شهرسـتان عمـده مـردم بـه کشـاورزی و دامـداری مشـغول 
درآمد اکثر مردم به کشـت محصوالت سـاالنه اختصاص دارد 
و محصـوالت عمده زراعی شهرسـتان را گندم، ذرت، هندوانه، 
گوجـه فرنگـی، خیـار و مرکبات نظیر خرما و پرتقال تشـکیل 
می دهـد. پیـش از ارائـه پیشـنهاد اسـتاندار کرمـان مبنـی بر 
راه انـدازی منطقـه ویـژه اقتصادی قلعـه گنج، مهنـدس اکبر 
تـرکان دبیر شـورای هماهنگی مناطـق آزاد ویـژه اقتصادی با 
کلیـات پیشـنهاد علی رضا رزم حسـینی موافقت کـرد، و این 
پیشـنهاد را بـرای انجـام مطالعـات جامع به محمد سـعیدی 
کیـا معـاون هماهنگی امـور مناطق ارجـاع داد. این منطقه از 
اسـتان دارای ظرفیت هـای فراوانی در زمینـه معادن تیتانیوم 
و سـنگ های سـاختمانی می باشـد؛ که پیشـنهاد شده اسـت 
بـه منظـور فراوری این محصـوالت و راه انـدازی صنایع جنبی 
منطقـه ویـژه اقتصادی قلعـه گنج راه انـدازی شـود. در تاریخ 
2۶ فروردیـن مـاه سـال 94، محمـد سـعیدی کیـا رییـس 
بنیـاد مسـتضعفان کشـور در جمـع مـردم قلعـه گنـج گفـت: 
»بـه دسـتور رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی مبنـی بـر تعیین 
شـهر الگـوی اقتصـاد مقاومتـی ملـی، شهرسـتان قلعه گنـج 
بـرای ایـن طرح انتخاب شده اسـت و طرح توسـعه و آبادانی 
ملـی شهرسـتان قلعـه گنـج بـه تصویب هیـأت امنـای بنیاد 
رسـیده و قـرار شـد هـر مـاه گـزارش کار داشـته باشـیم.«
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ُتوارَِنهتِیلیکوِشتُوساِگَجریهشته

َبَصلهللاایمونیِکهَدربوَدتزدیخنده
گَِپُمفتیکهَسرطالِحَفَلکُمهرِهَخریهشته

ُمَسلُمنبوَچکاِپیتاُمَسلُمنیَنصیبیبو
ِاتوِحرصیِزیاِدهواَیهَوردلکاَفریهشته

گَنوِگهِپستوِنُدنیاُوَخلکیبودهآجیَله
َبسیُهرمیِزیاِدهداغَوردلَمحَشریِهشته

شاعر:مهدیجاللی

َدواروَپرَتکُمرویاونِامرو
َنَنبیچاَرپایآساونامرو
ندارههچخبرمسئولیایما
گموندارومکبخشدارخاونامرو

شاعر:رضارویدل

تُمِمُاورِتموگوبنِدغمبو
هزاُرنسالایعمرِموکمبو
موخاطرخواِهچشُمنهتوبوُدم
چشُمُنمستمبو بسیدرحکِّ

شاعر:منصوررئیسی
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رییسدانشگاهعلومپزشکیکرمان:
ارائه خدمات بیمارستانی کرمان در مقایسه 

با استان های همجوار ایده آل نیست

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان گفـت: در خصـوص ارائه خدمات بیمارسـتانی 
بـه بیمـاران در مقایسـه بـا اسـتان های همجوارمـان ایده آل نیسـتیم امـا وضعیت مان 
بـد نیسـت و تالشـمان ایـن اسـت کـه در باالترین اسـتاندارد قـرار بگیریم. بـه گزارش 
کرمان نـو، حمیدرضـا رشـیدی نژاد صبـح شـنبه در نشسـت خبـری به مناسـبت هفته 
سـالمت بـا اشـاره بـه اینکـه هفتـه سـالمت امسـال بـا عنـوان »مراقبت هـای اولیـه 
بهداشـتی، راهـی بـه سـوی پوشـش همگانـی سـالمت« نامگذاری شـده، اظهـار کرد: 
مهمتریـن وظیفـه و رسـالت دانشـگاه علـوم پزشـکی تامیـن سـالمت اسـت و در این 
زمینـه مهمتریـن کار مـا تربیت نیروی انسـانی متخصـص است.رشـیدی نژاد در رابطه 
بـا آخریـن وضعیـت بیمارسـتان های در حـال احـداث اسـتان کرمـان گفـت: بیش از 
10 سـال اسـت که کلنگ سـاختمان جدید بیمارسـتان باهنر زده شـده اسـت و امروز 
در آسـتانه بهره بـرداری قـرار دارد.ایـن مقـام مسـوول بـا بیـان اینکه سـاختمان جدید 
ایـن بیمارسـتان بـه اتمام رسـیده اسـت و بیـش از 95 درصـد تجهیـزات آن خریداری 
شـده اسـت کـه بـا همین دسـتگاه های موجـود هم قابـل راه اندازی اسـت، افـزود: در 
حـال جابه جایـی بیمارسـتان از سـاختمان قدیـم بـه جدیـد هسـتیم.وی بـا اشـاره به 
اینکـه شـرایط جابه جایـی بعضـی بخش هـا سـخت اسـت و تـا آخـر هفتـه اورژانس 
بیمارسـتان کامـال جابه جـا می شـود بیـان کرد: چنـد بخش ایـن بیمارسـتان در همان 
سـاختمان قدیمـی می مانند.رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان با بیـان اینکه 350 
تخـت فعـال در بیمارسـتان وجـود دارد کـه 300 تخـت بـه بیمارسـتان جدیـد منتقـل 
می شـود گفـت: آمـاده بهره بـرداری از سـاختمان جدید این بیمارسـتان هسـتیم که در 

یـک مراسـم رسـمی با حضـور وزیـر بهداشـت انجام می شـود.

شاخصخودکشیدرکرمانپایینترازمتوسطکشوری
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان ادامـه داد: یکـی از راه هـای کـه می توانـد از 
هزینه هـای بیمـاری و بیمارسـتانی جلوگیری کند؛ بحـث مراقبت  های اولیه بهداشـتی 
اسـت کـه شـعار امسـال وزارت بهداشـت در هفته سـالمت نیـز همین موضوع اسـت. 
شـاخص های سـالمت اسـتان پا به پای کشـور پیش می رود که به عنوان مثال یکی 
از شـاخص هـای سـالمت بحـث خودکشـی بـوده کـه در اسـتان کرمان این شـاخص 
در حـدود 3٫8 نفـر از هـر هـزار نفـر بـوده کـه از متوسـط کشـوری پاییـن تـر بـوده و یا 

شـاخص مـرگ و میـر نـوزادان در اسـتان کرمـان 9٫3 نفـر از هـزار تولد بوده اسـت.

رتبهبرترنمایشگاهبینالمللیفیلیپین
برایکاریکاتوریستکرمانی

هنرمنــد  رزم حســینی  محمدصالــح 
دومیــن  برتــر  رتبــه  کرمانــی  موفــق 
 cebu بین المللــی کارتــون  نمایشــگاه 
بــه  را  فیلیپیــن   2018  Lampoon
افــزود:  کرمانــی  کاریکاتوریســت  داد.  اختصــاص  خــود 
ــر، در  ــوق بش ــوع حق ــا موض ــی ب ــگاه بین الملل ــن نمایش ای
ــجویان  ــان و دانش ــر جه ــای سراس ــت ه ــش کارتونیس 2 بخ

نفــرات منتخــب و برتــر خــود را اعــالم کــرد.
ــن  ــنواره از مهمتری ــن جش ــت: ای ــا گف ــه ایرن ــینی ب رزم حس
ــمار  ــیا بش ــاره آس ــور در ق ــون و کاریکات ــنواره های کارت جش
در  شــاغل  و  1358 کرمــان  متولــد  می رود.رزم حســینی، 
روابــط عمومــی مــس سرچشــمه اســت کــه تاکنــون در 
بــه  موفــق  بین المللــی  و  ملــی  متعــدد  جشــنواره های 
ــاب جشــنواره های  ــارش در کت ــا آث ــزه شــده ی ــت جای دریاف
داخلــی و خارجــی منجملــه کتابــی تحــت عنــوان صالح تــون 

ــت. ــده اس ــر ش ــار او منتش ــده آث ــامل گزی ش

دامهایمنطقهخاتونآباد
تجمیعمیشوند

طـرح تجمیـع دام هـای منطقه خاتون آباد شـهر 
بابـک بمنظور کمک بـه رونق معیشـت دامداران 
توسـط  منطقـه  ایـن  بهداشـت  مسـاله  نیـز  و 

مجتمـع مـس سرچشـمه در حـال اجراسـت.
فرمانـدار شـهربابک روز شـنبه ضمن برشـمردن مزیت های ایـن طرح در 
سـال رونـق تولیـد گفـت : تاکنـون دو جایـگاه از 47 آغل و آبـادی تکمیل 
و بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت.به گـزارش ایرنـا، علیرضا اسـدی افزود: 
بـا توجـه بـه پیگیـری هـا و حساسـیت هـای اسـتاندار کرمان نسـبت به 
اجـرای هـر چه سـریع تر طـرح احداث جایـگاه های مجتمـع دام منطقه 
خاتون آباد در شهرسـتان شـهربابک، دسـتگاههای مربوطه از جمله جهاد 
کشـاورزی، امور عشـایری و منابع طبیعی باید تکمیل هرچه سـریعتر این 
پـروژه را در اولویـت هـای کاری خود قرار دهنـد.وی تصریح کرد: 10 جایگاه 
دیگـر در حـال تکمیـل پرونده و واگـذاری زمین به پیمانـکار جهت احداث 
است.اسـدی همچنیـن در خصوص 10 آغل و آبادی کـه در محدوده منظر 
فرهنگـی روسـتای تاریخـی میمند می باشـند، اظهار داشـت: با تشـکیل 
نشسـت هـای مکـرر بـا اداره کل میـراث فرهنگـی و مدیـر پایـگاه میراث 
فرهنگـی میمنـد به دنبـال گرفتن مجوز بـرای احداث جایگاه هـای 10 آغل 

و آبـادی محـدوده منظر فرهنگی روسـتای تاریخی میمند هسـتیم.

دامهنر

ترامـوا یـا قطار سـبک شـهری ایـن روزها به عنـوان یکی 
از مدهـای حمـل و نقلـی کـه می توانـد کارکـرد مناسـبی 
در نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی داشـته باشـد مطـرح 
شـده و براسـاس همیـن نگـرش قـرار اسـت ترامـوا در 
یکـی ازشـهرهای کشـور به صـورت پایلوت اجرایی شـود. 
همچنین پیشـنهاد راه اندازی این طرح در تهران نیز داده 
شـده اسـت، کـه در همیـن راسـتا شـهردار کرمـان نیز به 

دنبـال راه انـدازی ترامـوا در این شـهر اسـت.
مطالعـات  پیرامـون  کرمـان  شـهردار  عالـم زاده  مهـران 
صـورت گرفتـه دربـاره اجرای خـط ترامـوا در کرمان گفت: 
مطالعات امکان سـنجی خـط ترموا در کرمـان باید انجام 
شـود، امـا از لحاظ هزینه ای ترموا به صرفه تـر از راه اندازی 
خطـوط مترو در کرمان اسـت.وی بیـان کرد: در مطالعات 
طرح توسـعه حمـل و نقل کرمان راه انـدازی خطوط ترموا 
پیشـنهاد شـده ضمـن آنکـه باید مدنظـر داشـت مزایای 

ترمـوا از جملـه در حمـل نقـل پـاک، ایمنـی و در باالتـر 
بـودن سـرعت حمـل و نقـل؛ از خطـوط BRT )سـامانه 
اتوبـوس تنـدور( در کرمـان بیشـتر است.شـهردار کرمان 
بـا بیـان این مطلـب که مطالعـات خطـوط BRT و ترموا 
در حـال انجـام اسـت، اظهار کـرد: هر زمان کـه مطالعات 
جامـع حمـل و نقـل در این زمینه انجام شـود، با توجه به 
مطالعـات و براسـاس مزیت ها یکی از حمـل و نقل های 
BRT یـا ترمـوا در کرمـان اجرایـی خواهد شد.براسـاس 
ایـن گـزارش، پیـش از این شـهردار کرمان دربـاره اجرای 
پـروژه BRT یـا ترامـوا در کرمان در دیدار اعضای شـورای 
شـهر بـا اسـتاندار کرمان گفتـه بود: تیمـی از تهـران برای 
بحـث اجـرای خطـوط تراموا بـه کرمان سـفر خواهند کرد 
کـه در ایـن زمینه نیز بررسـی هـای صورت گرفته نشـان 
مـی دهـد کـه می توان بـا 120 میلیـارد تومان از فـرودگاه 

تـا میدان شـهداء خـط تراموا اجـرا کرد.

بـه گـزارش ایسـنا، با وجـود اینکـه ممکن اسـت هزینه 
احـداث ترامـوا از احـداث خطوط اتوبـوس و برقی کردن 
آنهـا بیشـتر باشـد امـا ترامـوا زیبایـی شـهر را دوچندان 
کـرده و در شـهرهایی کـه توریسـت پذیـر اسـت نیـز 
می توانـد بـه عنـوان جاذبـه گردشـگری مـورد اسـتفاد 
قـرار گیـرد؛ ضمن اینکه اسـتفاده از ترامـوا باعث کاهش 
  BRT آلودگـی هـوا نیـز خواهد شـد.از طرفی عمـر مفید
بیـن 7تـا 10 سـال بـوده درحالـی کـه عمـر مفیـد تراموا 
باالی 30 سـال اسـت. همچنیـن هر رام ترامـوا می تواند 
بـا  نفـر را جابه جـا کنـد کـه در مقایسـه  حداقـل 300 
اتوبـوس تعـداد باالیـی اسـت. بنابراین می تـوان نتیجه 
گرفـت ترامـوا بـه عنـوان مـد حمـل و نقلـی مزایـای 
بسـیاری دارد و در بلنـد مدت نیز آثـار مثبتی بر افزایش 
کیفیـت نـاوگان حمـل و نقل عمومـی و افزایش کیفیت 

زیسـت مـردم  خواهد گذاشـت.

ترموا؛ پروژه بعدی آینده شهری کرمان

فرماندارسیرجان
استعفاداد

ویـژه  فرمانـدار  آبـادی  منصـور مکـی 
سـیرجان ظهـر شـنبه 31 فروردیـن  با 
ارسـال نامـه ای از سـمت فرمانـداری 
سـیرجان اسـتعفا داد. بـه گـزارش ایسـنا منصـور مکـی آبـادی 
فرمانـدار ویـژه سـیرجان به منظـور حضـور در انتخابات مجلس 
شـورای اسـالمی در مهلت مقرر از سـمت فرماندار ویژه سیرجان 
اسـتعفا داد. در متـن ایـن نامـه آمـده اسـت کـه احترامـا؛ بـه 
اسـتحضار می رسـاند با توجه به ابالغ وزیر محترم کشـور مبنی 
بـر لـزوم اسـتعفای مدیـران وزارت کشـور تـا31 فروردین سـال 
98 بـرای کاندیداتـوری در انتخابـات مجلس شـورای اسـالمی، 
لـذا بدینوسـیله ضمـن قدردانـی از عنایـت مردم فهیم و شـهید 
پـرور شهرسـتان سـیرجان و حمایـت جنابعالی اسـتعفای خود 
را تقدیـم آن مقـام محترم مـی کنم. امید اسـت ضمن موافقت 
حضرتعالی با درخواسـت اینجانب همچنان سـیرجان در مسـیر 

توسـعه و پیشـرفت بـا نـگاه ویـژه جنابعالی گام بـردارد.

تنور
انتخابات

فاریاب ؛شهری که زیرساخت ندارد
باگذشتنزدیکبه10سالازارتقافاریاببهشهرستانهنوزاکثراداراتدراینمنطقهمستقرنشدهاند

نزدیـک 10 سـال از ارتقـا فاریـاب بـه شهرسـتان می گـذرد 
.ایـن شهرسـتان که طی ایـن مدت مدیریت چهـار فرماندار 
را تجربـه کـرده اسـت  هنـوز تعـدادی از مهمتریـن ادارات 
آن  مسـتقل نشـده اسـت و مـردم بـا صـرف کلـی هزینه و 
زمـان بایـد بـه کهنـوج مراجعـه کنند.فرمانـدار فاریـاب نبود 
زیرسـاختهای مناسـب و عـدم وجود زمیـن در فاریـاب را از 
دالیل این تاخیر دانسـت و گفت بـا راه اندازی مجتمع اداری 
این شهرسـتان در صدد اسـتقرار  مابقی ادارها هستیم و هر 

سـال سـه اداره در این شهرسـتان مسـتقر می شـود. 
روسـتاها   اهالـی  ازسـوی  شـهری  زندگـی  بـه  تمایـل 
بـرق آن  به واسـطه توسـعه زندگـی شهرنشـينی و  زرق و 
بـه حـدی اسـت کـه تبدیـل روسـتا بـه شـهر  در  سـال های 
اسـت. شـده  روسـتاییان  از  بسـیاری  آرزوی   اخیـر  

گرچه روند رو به رشـد و توسـعه در بخش های مختلف کشور 
امـری بعیـد و دور از انتظـار نیسـت، امـا وقتـی بـه قصه تلخ 
تبدیـل روسـتاها به شـهر و مانـدگاری آن ها در جایگاه روسـتا 
می رسـیم، بیشتر با ماهیت شهرها و مناطقی روبرو می شویم 
کـه امروز باید در کنار تمام کمبودها مشـكالت شهرنشـينی را 
تحمـل كننـد  بـدون آن کـه از مزایـای تبدیـل به شـهر شـدن 
 بهره مند باشـند یا بـه عبارتی آش نخورده و دهان سـوخته اند.

نمـود عینـی ایـن واقعیـت تلـخ را می تـوان در شهرسـتان 
فاریـاب دیـد. شهرسـتانی کـه از یـک سـو بافـت روسـتایی 
خـود را حفـظ کـرده و از سـوی دیگـر نـام شـهر را یـدک 
می کشـد بـدون آن کـه مردمـش از زیرسـاخت های شـهری 
 مناسـب و یـا امکانـات یـک زندگی شـهری برخوردار باشـند.

بـود،  آسـان  شهرسـتان  ايـن  در  زندگـی  زمانـی  اگـر 
برمی دارنـد  کـه  قـدم  هـر  بـرای  بایـد  مردمـش  امـروز 
از  آن کـه  بـدون  بپردازنـد  را  شـهری  زندگـی  هزینـه 
باشـند. بهره منـد  شـهری  زندگـی  امکانـات   حداقـل 

تبدیل روسـتاها به شـهر بدون ایجاد زیرسـاخت های شـهری 
 دردی از مردم دوا نمی کند و بر مشـکالت مردم نیز می افزاید.

وقتـی مردم شهرسـتان فاریاب برای کوچک تریـن کار خود از 
برخـی خدمـات درمانی گرفته تـا کارهای اداری، باید به شـهر 
کهنـوج و یـا جیرفت مراجعه كنند تبدیل روسـتا به شـهر تنها 
 تحمیـل هزینه های زندگی شـهری بر مردم اين شـهر اسـت.

فاریـاب پیش تـر بخشـی از شهرسـتان کهنـوج بـود کـه در 
سـال 1389 هيـات وزيـران بـا توجـه بـه ويژگی هـا و بافـت 
جغرافيايـی منطقه، شـرايط، امکانات و تقاضاهـای مردمی با 
تشـکيل شهرسـتان جديـد فاريـاب موافقت و به شهرسـتان 
ارتقـاء یافـت. جمعیـت ایـن شهرسـتان طبـق سرشـماری 
عمومـی نفـوس و مسـکن در سـال 1390، برابـر بـا 34هزارو 
417 نفـر بوده اسـت. ایـن شهرسـتان شـامل 2 بخـش و 4 
دهسـتان اسـت  امـا نزدیـک بـه 10 سـال از تبدیـل فاریـاب 
بـه شهرسـتان می گـذرد متاسـفانه ایـن شهرسـتان از برخـی 
امکانـات مناطـق شـهری از جملـه اسـتقرار برخـی ادارهـا یـا 
نمایندگی ادارها ،بیمارسـتان و شـعب برخـی بانک ها محروم 

اسـت. کـه ایـن امـر مشـکالت فراوانـی را برای سـاکنین این 
شهرسـتان به وجـود آورده اسـت. یکی از شـهروندان فاریابی  
در ایـن بـاره به»کاغـذ وطـن« گفت:»نبـود برخـی ادارهـا و  
شـعب بانک هـا درایـن شهرسـتان سـبب  بـروز مشـکالتی 
 بـرای مـردم ایـن شهرسـتان شـده اسـت .«ابراهیـم تاجیک

ادامـه داد:» فاریـاب فقـط اسـما بـه شهرسـتان تبدیل شـده 
از امکانـات شـهری محـروم اسـت به طـوری کـه  اسـت و 
سـاکنین این شهرسـتان برای انجـام برخی کارهـای اداری از 
جملـه کارهـای ثبتـی مجبورند به شهرسـتان کهنـوج مراجعه 

کنند.«

سفرهاییکروزهبرایکاراداری
وی اضافـه کـرد:»در برخـی موارد ممکن اسـت بـرای انجام 
کارهـای اداری در یـک روز دو الـی سـه مرتبه به شهرسـتان 
کهنـوج مراجعـه کننـد و یـا چنـد روز متوالی در این مسـیر 
۶5 کیلومتـری بین شهرسـتان کهنـوج و فاریـاب تردد کنند  
کـه عـالوه بـر صـرف وقـت هزینه هـای تـردد را نیـز در پـی 
دارد.«تاجیـک گفت:»طبق آمـاری که دارم نزدیـک 2۶ اداره 
در فاریـاب وجـود نـدارد و بعضـی از اداره هـا هـم به صـورت 
نمایندگـی و بـا یک نیرو هسـتند.«یکی دیگر از شـهروندان 
فاریابـی بـه »کاغـذ وطن«گفت:»شهرسـتان فاریـاب که 10 
سـال از عمـر شـهری آن می گـذرد و چهـار فرمانـدار هـم در 
طـول ایـن مدت سـکان مدیریـت آن را بـه عهده داشـته اند 
ضعیـف  بسـیار  شـهری  سـاخت های  زیـر  نظـر  از  هنـوز 
اسـت.«بهبودی اضافه کرد:»اداره مسـکن و شـهر سـازی و 
اداره مالیـات از مهمتریـن نیازهـای ایـن شهرسـتان اسـت 
.«وی ادامـه داد:»سـال 9۶ مبلـغ مالیاتی کـه از طرف مردم 
ایـن شهرسـتان بـه حسـاب اداره مالیـات کهنوج واریز شـد 

بسـیار چشـم گیر بـود امـا از ایـن میـزان تنهـا 30 در صد در 
خـود شهرسـتان فاریـاب هزینـه شـد و ایـن اصـال عادالنـه 
نیسـت چرا باید شهرسـتانی که نزدیک به 10 سـال مستقل 
باشـد؟قطعا در میـزان  بـه کهنـوج  اسـت هنـوز وابسـطه 
تخصیص اعتبار از سـوی این اداره ها عدالتی هم نسـبت به 
فاریاب رعایت نخواهد شـد.«وی تصریح کرد:»از مسـووالن 
زیربـط نماینـده مردم در مجلس شـورای اسـالمی،فرماندار 
و امـام جمعـه محتـرم می خواهیـم جهـت رفـع مشـکالت 
این شهرسـتان وارد عمل شـوند و هرچه سـریعتر نسبت به 

اسـتقرار ادارات در شهرسـتان فاریـاب اقـدام کنند.«

راهاندازیمجتمعاداریفاریاب
فرمانـدار شهرسـتان فاریـاب  بـا بیـان این کـه چنـد سـال 

از تبدیـل شـدن فاریـاب بـه شهرسـتان می گـذرد وبرخـی 
ادارات در ایـن شـهر مشـغول فعالیـت هسـتند بـه »کاغـذ 
وطن«گفت:»متاسـفانه نبـود برخی ادارات در این شهرسـتان 
شهرسـتان  ایـن  مـردم  بـرای  اساسـی  مشـکل  یـک  بـه 
تبدیـل  شـده اسـت.«علی نیک نفـس اظهـار داشـت:»اکثر 
ادارهـا درایـن شهرسـتان مسـتقر هسـتند امـا برخـی ادارات 
از جملـه  ثبـت اسـناد، بنیادمسـکن ، هالل احمـر متاسـفانه 
ایـن  در  افزود:»البتـه  نشـده اند.«وی  مسـتقر  فاریـاب  در 
راسـتا اداره هـالل احمـر اعـالم آمادگـی کـرده اسـت امـا نیاز 
بـه 10 هکتـار زمیـن دارد کـه متاسـفانه فعـال تهیه ایـن زمین 
ممکـن نیسـت هم چنیـن  بـرای فعالیـت ادارهـا نیـاز اسـت 
کـه ادارهـای کل اسـتان با اسـتقرار آن ها موافقـت کنند.«وی 
ادامـه داد:» بـا شـرایط موجـود و کمبود نیـرو برخـی از ادارها 
در ایـن شهرسـتان بـا یـک نیـرو اداره و بـه مـردم خدمـات 
کرد:»نبـود  تصریـح  فاریـاب  می کند.«فرمانـدار  رسـانی 
شهرسـتان  در  زمیـن  کمبـود  و  مناسـب  زیرسـاخت های 
 فاریـاب باعـث شـده نتوانیم برخـی اداره ها را مسـتقر کنیم.«

در  اداره   20 از  تصریـح کرد:»بیـش  مسـوول  مقـام  ایـن 
تعـدادی  کـه  اسـت  فعالیـت  مشـغول  شهرسـتان  ایـن 
هـر  امـا  شـدند  مسـتقر  فاریـاب  در  ابتـدا  همـان  از  اداره 
داده ایـم.« قـرار  کار  دسـتور  در  اداره  سـه  اسـتقرار   سـال 

نیک نفـس اضافـه کـرد:»در همیـن راسـتا و بـه منظـور بهبود 
کیفیـت ارایـه خدمـات دولتـی، تسـهیل و تسـریع انجـام 
امـور مـردم و بهینـه کـردن فضـای اداری کار، مجتمـع اداری 
ایـن شهرسـتان در حـال احـداث اسـت.«وی افزود:»ایـن 
مجتمـع کـه بـه متـراژ بیـش از 3000مترمربـع در 2 طبقـه 
ادارات شهرسـتان  از  تعـدادی  بهره بـرداری  و جهـت  اسـت 
فاریـاب در حـال راه انـدازی  اسـت.«وی افزود:»ایـن مجتمع 
احـداث  حـال  در  مترمربـع  مسـاحت ۶900  بـه  زمینـی  در 
فیزیکـی دارد.« پیشـرفت  درصـد   90 بـه  نزدیـک  و   اسـت 

نیک نفس در پایان تصریح کرد:» تشکیل ادارات در شهرستان 
فاریـاب از خواسـته های بـه حق مردم این شهرسـتان اسـت 
و بـدون شـک تحقـق ایـن امـر می توانـد بـه کاهـش رفت و 
آمدهای مردم به شـهرهای مجاور منجر شـود و صرفه جویی 

در هزینـه و وقـت مردم را در پی داشـته باشـد.«

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن
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ایـنمقـاممسـوولتصریـحکرد:»بیش
مشـغول شهرسـتان ایـن در اداره 20 از
از اداره تعـدادی کـه اسـت فعالیـت
فاریـابمسـتقرشـدند در ابتـدا همـان
اماهرسـالاسـتقرارسـهادارهدردستور
کارقـراردادهایـم.درهمیـنراسـتاوبـه
خدمـات ارایـه کیفیـت بهبـود منظـور
دولتـی،تسـهیلوتسـریعانجـامامـور
اداری فضـای کـردن بهینـه و مـردم
در شهرسـتان ایـن اداری مجتمـع کار،
حـالاحـداثاسـتتشـکیلاداراتدر
بـه خواسـتههای از فاریـاب شهرسـتان
ایـنشهرسـتاناسـت.« حـقمـردم


