
رودخانه ها و پل های جنوب نیاز به بررسی و رسیدگی دارند

نماینده استاندار کرمان در شهرستان حمیدیه:

از اعتبارات دولتی استان کرمان 
در بحران حمیدیه هزینه نشد

 بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی
از محورهای سیل زده کرمان

جنوب در مقابل سیل 
بی دفاع است

هواپیماهای سم پاش در کمین ملخ ها
مدیرکل محیط زیست استان: جهادکشاورزی می تواند بدون مجوز محیط زیست 

سم پاشی هوایی را انجام دهد

مدیرعاملمعدنیوصنعتیگلگهر:

 توسعه تیتانیوم فاریاب
در دستورکار گل گهر
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

 برگزاری ارکستر ملی ایران
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اردیبهشــت   3 سه شــنبه         471 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

سال تصمیمات سخت

مهدی تقوی
یادداشت مهمان

یـک سـال از خروج ترامپ از برجـام می گذرد،حاال اخبار 
رسـمی رسـانه ها حکایت از آن دارد صـادرات نفت ایران 
صفر نشـده و همچنان عمده ترین خریداران آسـیایی از 

ایـران نفت خریـداری می کنند.
از پـس یـک سـال از تشـدید تحریـم هـا مـی تـوان 
چنیـن نتیجـه گرفت کـه برنامه ترامپ بـرای صفر کردن 
صـادرات نفـت ایران محقق نشـد و در آینـده نیز نخواهد 
شـد امـا نبایـد از کنار بحـران های شـدید اقتصـادی در 
ایـن یـک سـال رخ داد،بـه سـادگی عبـور کرد.افزایـش 
شـدید قیمـت ارز و تنـش تورمـی میراث تلخ سـال 97 
بـود کـه نصیب اقتصـاد ایران شـد ؛حاال امـا از پس این 
یک سـال الزم اسـت نقاط قوت و ضعف تصمیم گیری 

هـای اقتصـادی مـورد بازنگری قـرار گیرد.
بـی تردیـد الزمـه پیـروزی درجنـگ اقتصـادی ،اتخـاذ 
تصمیمات سـخت اسـت و حاال ایران باید در یک سـال 
پیـش رو شـاهد اتخاذ این دسـت تصمیمـات در عرصه 

اقتصاد باشـد
برخـی البته دولت را متهم به اتخاذ تصمیمات نادرسـت 
و عملکـرد ضعیـف مـی کننـد ایـن در حالـی  اسـت که 
دولـت روحانـی عملکـردی مثبـت داشـته و توانسـت 

اقتصـاد را ...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
15 تا 1432 تا 29

لذا از پیمانکاران واجدالشرایط دعوت بعمل می آید:

وحید روشناس شهردار منوجان

آگهی مناقصه شهرداری منوجاننوبت دوم
شـهرداری منوجـان در نظـر دارد بـه اسـتناد موافقت نامـه شـماره 3۶24۷9 - 

9۷/۷/14  سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان و مصوبه شـماره ۷4 - 
9۷/12/9 شـورای اسـالمی شـهر منوجان، احداث و تکمیل پارکهای گردشگری شهری 
شـامل زیـر سـازی ؛ جـدول گـذاری: سـنگ مالـون : موزائیـک فـرش : درختـکاری 
و اجـرای فضـای سـبز ، تامیـن بـرق و روشـنانی معابـر و اجـرای آبیـاری را بـا اعتبار 
10/000/000/000 ریـال طبـق شـرایط عمومی پیمان و مشـخصات و نظـرات دفتر فنی از 

طریـق مناقصـه عمومی با شـرایط ذیـل واگـذار نماید. 

1- قانـون راجـع بـه منع مداخلـه وزراء و نماینـدگان مجلس و کارمنـدان دولت و 
شـهرداریها در معامـالت دولتـی و کشـوری را  رعایت کند

2- مبلـغ 5% اعتبـار بعنـوان ضمانـت نامه شـرکت در مناقصه به صورت نقـدی یا ضمانت 
نامـه بانکی و یا اسـناد بانکـی خزانه الزامی می باشـد 

٣- پاکـت هـا بـه صـورت جداگانـه الـف، ب و ج بـا الک و مهـر تحویـل دبیرخانـه 
شـهرداری گـردد.

4- قیمـت پیشـنهادی بـرای هـر نـوع عملیـات بـه صـورت جداگانـه و بر حسـب بـرآورد 
پیشـنهادی اعالم گـردد.

 5- به اسناد فاقد مدارک کافی و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶- مهلت تحویل پیشنهاد ها 10 روز کاری پس از درج نوبت دوم آگهی می باشد.

 ۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
۸- در صورتـی کـه نفـر اول و دوم برنده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند، سـپرده 

آن بـه نفـع شـهرداری ضبط و با نفر بعـدی قرارداد منعقد می شـود.
9- جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر جزئیات به واحد فنی شهرداری مراجعه گردد.

10- هزینه درج آگهی  برعهده برنده مناقصه می باشد. 

سایر شرایط:

وحید روشناس شهردار منوجان

نوبت دوم

آگهی مناقصه شهرداری منوجان
شـهرداری منوجـان در نظـر دارد به اسـتناد موافقـت نامه شـماره ۷۸349۸ - 

9۷/12/29  سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان کرمان نسـبت بـه احداث پل 
مصلـی بـه مبلـغ 3/000/000/000 ریـال طبق شـرایط عمومی پیمـان از طریق مناقصه 

عمومی بـه پیمانکاران واجدالشـرایط واگـذار نماید. 
بنابرایـن از کلیـه پیمانـکاران که دارای رتبـه از معاونت برنامه ریزی اسـتانداری  بوده 

و تجربـه فعالیـت در امـور مذبور را دارا می باشـند، دعـوت بعمل می آید.

1- قانـون راجـع بـه منع مداخلـه وزرا و نمایندگان مجلـس و کارمندان دولت 
در شـهرداریها و معامـالت دولتی و کشـوری را  رعایت نمایند 

 2- مبلـغ 5% اعتبـار بعنوان ضمانت نامه شـرکت در مناقصه بصورت نقدی یا ضمانت 
نامـه بانکی یا اسـناد بانکی خزانه الزامی می باشـد 

٣- پاکـت هـا بصـورت جداگانه الـف، ب -ج با الک و مهر تحویل دبیرخانه شـهرداری 
گردد.

 4- قیمـت پیشـنهادی بـرای هـر نوع عملیات پی کنی- سـنگ چینـی - بتن ریزی- 
قالـب بندی بصـورت تفکیک اعالم می شـود .

5- به اسناد فاقد مدارک کافی و مخدوش ترتیب اثر داده نمی شود.
۶- مهلت تحویل پیشنهادات 10 روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم می باشد.

 ۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
۸- در صورتـی کـه نفـر اول و دوم برنـده در مناقصـه حاضـر بـه انعقاد قرارداد نشـوند، 

سـپرده آنهـا بـه نفع شـهرداری ضبـط و با نفـر بعدی قـرارداد منعقـد میگردد.
 9-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.    

10- جهت دریافت اسناد و سایر جزئیات به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید.
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در ایـن مقالـه تصمیـم دارم بـرای روشـن شـدن ذهنیت 
دوسـتانی کـه گفتـه بـودن بـازار بـورس براشـون  نامفهوم 

اسـت ، یـک مثـال سـاده بزنم.
تصـور کنیـد شـما 2.000.000 تومـان پول دارید)مـی تونه تا 
حداقـل 100.000 تومـان باشـه( کـه پس انـداز کردید و می 
خواهیـد  سـرمایه گذاری کنید.شـما می دانید بـا این پول 
فقـط در یـک مـورد قادر به سـرمایه گذاری هسـتید یعنی 
یـا بایدچنـد دالر بخریـد یـا یـک قطعـه طـای کوچک یا 
چنـد شـاخه میلگـرد و غیره .که ایـن نوع سـرمایه گذاری 
تـک عاملـی بسـیار خطرنـاک و پـر ریسـک هسـت، زیرا 
همانطـور کـه بارهـا دیـده ایـم مثاقیمـت دالر افـت کرده 
،قیمـت طـا رشـد و یا قیمـت آهن ودر بهتریـن حالت که 
همـه رشـد کـرده انـد ولی بـا نرخهـای متفـاوت ،و ما هم 
افسـوس خوردیـم کـه ای کاش به جـای این آنـرا خریده 
بـودم بهتریـن راه حل اینسـت کـه با پول خود هـم خودرو 
بخریـم هم طا هم سـیمان هـم آهن و...تا در رشـد همه 
سـهیم باشـیم و میانگین سـود مثبت حتی اگر بعضی از 
مـوارد خریـد ضـرر ده بود. سـوال اینجاسـت بـا این مبلغ 
چطـور ممکـن اسـت یـا شـاید بگویید)ایـن دیگـه از اون 
حرفاسـت(می توانیم همه چیز بخریم.اینجاست که برای 
حـل این فشـار روانی وبعنوان یـک راه حل بـازار بورس به 

کمـک ما مـی آید:
:white_check_mark:بـازار بـورس چگونـه به ما کمک 

میکند.
در بـازار بـورس شـرکتها و هلدینگهـای تجـاری سـرمایه و 
ارزش خـود را بـه هزاران قسـمت کوچک تقسـیم کرده اند 

به نام سـهم.
مثـا شـرکتی کـه 20.000.000.000 تومان سـرمایه دارد و آن 
را بـه 2000.000.000 سـهم تقسـیم میکنـد هـر سـهم )0.1(

سـرمایه شـرکت ارزش دارد بـه عبارتـی مـا بـا خریـد هـر 
سـهم و پرداخـت آن مالـک 0.1 شـرکت مـی شـویم و بـه 
همین نسـبت درسـود و زیان شـرکت سـهیم می شـویم.

خودمان:مـا  سـوال  جـواب  بـه  پردازیـم  مـی  حـال 
2.000.000 تومـان پـول داشـتیم تصمیـم گرفتیـم بـا ایـن 
پـول خـودرو فلـز و نفـت ومـواد غذایـی بخریـم. پـس از 
گرفتـن کـد معاماتـی ویـا مراجعـه بـه کارگـذاری اقـدام 
بـه خریـد میکنیـم 500.000 سـهام ایـران خـودرو یـا هـر 
شـرکت مسـتقل یا وابسـته به خودرو)#ولسـاپا( 500.000 
ذوب  یـا کارخانـه  و  آلومینیـوم  سـهام کارخانـه  تومـان 
نفتـی  شـرکتهای  سـهام  تومـان  آهـن)#وذوب(500.000 
پتروشـیمی)#بزاگرس(و500.000 تومان سهام کارخانجات 
غذایـی مثل تبرک و قند نیشابور)#قنیشـا( بـا این خرید 
بـورس بـه مـا ایـن امـکان را مـی دهد کـه با سـرمایه کم 
وارد پـروژه هـا و سـرمایه گـذاری های کان و کم ریسـک 
شـویم که بسـیار منظـم و با بهـره وری باال سـرمایه مان را 

چنـد برابـر مـی کنند.
سـوال دیگـه اینکـه مـا خریدیـم حـاال یکدفعه  پـول الزم 
شـدیم، از چـه کسـی پـول خـود را  بگیریـم یا کجـا بریم.

الزم اسـت توضیـح بـدم هرسـهم یـه امتیـاز دارد کـه  بـه 
آن  میـزان نقـد شـوندگی مـی گوینـد ، سـهم کـه بعـد ها 
بـه آن مـی پردازیـم، ولـی خاصـه تـر بگویـم میشـه هر 
زمـان)از شـنبه تا چهارشـنبه از سـاعت 8:30 تـا 12:30( با 
کارگـزاری خـود تمـاس بگیریـد و پـول  تان را نقـد کنید ، 
وحداکثـر 72 سـاعت بعـد توی حسـاب بانکی کـه به نام 
خودتـان باشـد واریـز می شـود  ویا بـا فروش آنی سـهم 
توسـط خودتـان اگر بصـورت انایـن خریده باشـید دقیقا 

بـه همین سـادگی.
:white_check_mark:نتیجه :

یـک فرد عـادی می توانـد بـا سـرمایه گذاری در واحدهای 
یک شـرکت تولیـدی، به اندازه دارایی خـود در مالکیت آن  
شـرکت مشـارکت کنـد. یا اینکـه به انـدازه دارایـی خود در 

یک شـرکت سـرمایه گذاری سـهیم شود.
مخاطبیـن گرامـی ضمـن تشـکر از همراهـی شـما، اگـر 
سـؤالی در مورد تاریخچه بورس و نحوه سـرمایه گذاری در 

آن داریـد مـی توانید بـه ایمیل 
Bahreini.m.work@gmail.com

مطرح بفرمایید تا به آن بپردازم.

روش سرمایه گذاری 
در  بورس

خبر

توسعه تیتانیوم فاریاب 
در دستورکار گل گهر

سیل زده ها سیمان رایگان 
دریافت خواهند کرد

پلیس فتا کرمان
استخدام می کند

ناصـر  می متالـز،  گـزارش  بـه 
و  معدنـی  مدیرعامـل  تقـی زاده؛ 
خصـوص  در  گل گهـر  صنعتـی 
رونـد تولیـد مجموعـه می گویـد: 
برنامـه داریـم بـه زودی گل گهر را بـه یک مرکز 
بـزرگ آموزشـی تبدیل کنیم و در همین راسـتا 
بومی سـازی و تولیـد قطعـات مصرفی خطوط 
تولیـد در شهرسـتان سـیرجان در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه اسـت.تقی زاده خاطرنشـان کـرد: 
در سـال 98 جهـش تولیـد نخواهیم داشـت و 
حداکثـر یـک میلیـون تـن بـه ظرفیـت فعلی 
افـزوده خواهـد شـد، امـا در سـال 99 بیـن 
7 تـا 8 میلیـون تـن بـه ظرفیـت تولیـد فعلی 
اضافـه خواهد شـد. وی درخصـوص پروژه های 
شـرکت گفـت: آغاز عملیـات اجرایی و توسـعه 
طـرح تیتانیـوم کهنـوج، برنامـه تولیـد 100 هزار 

تـن آهـن اسـفنجی بـا روش کوره هـای تونلی 
در اندیمشـک و برنامه احـداث گندله در خرامه 
ایـن  اصلـی  برنامه هـای  از  فـارس  اسـتان 
شـرکت در سـال 98 اسـت.مدیرعامل شـرکت 
معدنـی و صنعتـی گل  گهـر افـزود: توجـه بـه 
بازارهـای منطقـه بـه خصـوص عمان، عـراق و 
سـوریه به طـور جدی در دسـتور کار قـرار گرفته، 
به طوری کـه ایـن شـرکت آمـاده تامیـن آهـن 
اسـفنجی بـرای عمـان اسـت و می توانیـم از 
ظرفیـت 4.5 میلیـون تنـی ایـن محصـول در 
گل گهر بـرای بازارهای صادراتی اسـتفاده کنیم.

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر آمادگـی 
خـود را بـرای صـادرات 700 هزار تـن میلگرد به 
عـراق و سـوریه اعـام کـرده و در صـورت ایجاد 
زیرسـاخت های مناسـب آماده سـرمایه گذاری 

فـوالدی در ایـن کشـور هسـتیم. 

رییـس  کیـا  سـعیدی  محمـد 
همزمـان  مسـتضعفان  بنیـاد 
بـا روز جهانـی مسـتضعفان در 
بازدیـد از طرح هـای محرومیت 
گفـت:  گنـج  قلعـه  از  علـوی  بنیـاد  زدایـی 
روسـتایی  توسـعه  معاونـت  و  علـوی  بنیـاد 
نهـاد ریاسـت جمهـوری بـا مشـارکت هم هر 
کـدام 5 درصـد روی ایـن وام هـا یارانـه مـی 
دهنـد کـه اعطای آن در کشـور فراگیر شـده و 
هـم اکنـون بیـش از 3 هـزار مورد تسـهیات 
مصـوب ، بیـش از 2700 مورد بـا ارائه تضمین 
بـا  را دریافـت کرده انـد.وی  تسـهیات خـود 
بیـان اینکـه بنیاد مسـتضعفان برای سـاخت 
مدرسـه بـا نوسـازی مـدارس نیـز مشـارکت 
پنجـاه درصدی دارد گفت : تاکنون سـاخت 2 
هـزار کاس درس بـه تفاهـم دو نهاد رسـیده 

اسـت .رییس بنیاد مسـتضعفان همچنین از 
اعطـای وام دانشـجویی به 8 هزار دانشـجوی 
نیازمنـد خبـر داد و گفـت: بـه دانـش آمـوزان 
معـدل بـاال در مناطق محروم نیز بسـته های 
مسـکن  .تامیـن  شـود  مـی  داده  آموزشـی 
خانواده هـای دارای دو معلـول به بـاال از دیگر 
مـواردی بـود کـه سـعیدی کیـا بـه آن اشـاره 
کـرد و گفـت: طبـق آمـار بهزیسـتی بیـش از 
14 هـزار خانواده در کشـور بیـش از دو معلول 
دارنـد کـه بنیـاد مسـتضعفان بـا کمـک بنیاد 
مسـکن و سـازمان زمیـن و مسـکن تاکنـون 
مسـکن 5200 خانـواده را تامیـن کرده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: تمامـی خانه هایـی کـه در 
مناطـق سـیل زده کشـور نیـاز بـه بازسـازی یا 
نوسـازی داشـته باشـند سـیمان آنهـا رایگان 
توسـط بنیـاد مسـتضعفان تامیـن می شـود.

ــتان  ــا اس ــس فت ــس پلی ریی
کرمــان گفــت: ایــن پلیــس 
نیــروی  تامیــن  منظــور  بــه 
انســانی تخصصــی مــورد نیــاز 
خــود از بیــن جوانــان مومــن، متعهــد، 
افتخــاری،  پلیــس  بســیجی،  والیتــی، 
نخبــه علمــی و کارآمــد )مــرد( بــه صــورت 
ــری  ــع افس ــاله در مقط ــج س ــی پن پیمان
امیــن  کند.ســرهنگ  مــی   اســتخدام 
یادگارنــژاد در گفــت وگــو بــا خبرنــگار 
ــع  ــزود: شــرایط اختصاصــی مقط ــا اف ایرن
تحصیلــی  مــدرک  شــامل  افســری 
لیســانس و فــوق لیســانس )حداکثــر 
ــرای  ــال و ب ــانس 28 س ــرای لیس ــن ب س
بــا حداقــل  فــوق لیســانس30 ســال( 
معــدل 14 بــوده و اولویــت جــذب بــا 

دولتــی،  دانشــگاه های  فارغ التحصیــان 
غیــر انتفاعــی و دانشــگاه آزاد اســامی 
اســت.وی همچنیــن رشــته های تحصیلــی 
بــا  کامپیوتــر  مهندســی  را  نیــاز  مــورد 
گرایش هــای نــرم افــزار ،هــوش مصنوعــی 
و  کامپیوتــری  شــبکه های  رباتیــک،  و 
معمــاری سیســتم های کامپیوتــری اعــام 
ــان  ــتان کرم ــا اس ــس فت ــس پلی کرد.ریی
ــد  ــی توانن ــان م ــرد: داوطلب ــان ک خاطرنش
و  بیســت  لغایــت  دوم  دوشــنبه  روز  از 
مــاه جــاری جهــت  اردیبهشــت  پنجــم 
آدرس  بــه  تخصصــی  ارزیابــی  انجــام 
امــام  قرنی،خیابــان  میــدان  کرمــان، 
خمینــی )ره( ،کوچــه شــماره 2 پلیــس 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــی انتظام ــا فرمانده فت

مراجعــه کننــد.

ــروم و دور  ــاط مح ــی از نق ــرو یک ــتای بنگ روس
قلعه گنــج  دادخــدای  چــاه  بخــش  افتــاده 
در جنــوب کرمــان اســت کــه توســط بنیــاد 
مســتضعفان انقــاب اســامی بــه عنــوان معیــن 
ــه توانمندســازی اهالــی ایــن  اقتصــادی در زمین
روســتا اقدامــات شــایان توجهــی انجــام شــده 
اســت.ِجُهلَدر و ُبنِگــرو را مــی تــوان از دور افتــاده 
ــرای ســفر  ــج دانســت، ب ــن مناطــق قلعه گن تری
بــه ایــن روســتاها بایــد بیــش از 30 کیلومتــر در 
ــی  ــه رانندگ ــوار و ســنگاخی رودخان بســتر ناهم
کنیــد، رودخانــه ای بــا دیــواره هــای نســبتا 
ــان  ــون ریشــه هــای درخت ــد کــه شــاید تاکن بلن
و گیاهــان حاشــیه رودخانــه مانــع ریــزش ایــن 
دیــواره هــا شــده اســت امــا آنچــه در ایــن 
ــی  ــب م ــود جل ــه خ ــما را ب ــه ش ــیر، توج مس
ــای  ــی نخــل ه ــد 10 تای ــای چن ــد، دســته ه کن
ــر، ریشــه  ــا ارتفــاع نیــم مت زینتــی اســت کــه ب
محکــم خــود را بــر کــف ایــن رودخانــه خســته، 
چســبانده اند.اهالــی منطقــه بــه ایــن نخــل های 
نیــم متــری، بــاز مــی گوینــد و بــرای اســتفاده در 
صنایــع دســتی همچــون حصیربافــی و پوشــش 
ــن  ــن ای ــای په ــرگ ه ــان، از ب ــقف کپرهایش س
ــیر،  ــه مس ــد.در ادام ــی برن ــره م ــا به ــل ه نخ
ــدون  ــای ب ــار دیواری ه ــا و چه ــه ه ــنگ چین س
ســقفی را بــر حاشــیه رودخانــه مــی بینیــد کــه 
ــق  ــن مناط ــی در ای ــکونت مردمان ــی از س حاک
ــه  ــالی ب ــطه خشکس ــه واس ــاید ب ــه ش ــوده ک ب
مناطــق دیگــری مهاجــرت کــرده انــد. امــا 
هــدف مــا رســیدن بــه ُبنگــرو اســت، مگــر 

مــی شــود در شــرایط امــروز، مردمانــی در 
ــوری  ــب العب ــاده و صع ــق دور افت ــن مناط چنی
زندگــی کننــد، یقیــن دارم کــه بــرای مــن و 
ــی،  ــن وضعیت ــی در چنی ــما زندگ ــیاری از ش بس
بســیار دردنــاک و طاقــت فرساســت، زندگــی در 
ــوای  ــا آب و ه ــه کوچــک کوهســتانی ب ــک تپ ی
ــرد و  ــتان و س ــک در تابس ــرم و خش ــیار گ بس
خشــک در زمســتان، گویــا حکایــت مانــدن ایــن 
ــی  مــردم در روســتای اجــدادی شــان، راز مگوی
میــان اهالــی ســختکوِش ُبنگروســت.با عبــور از 
آخریــن ســرباالیی، به روســتای بنگرو رســیدیم. 
ابتــدا تعــدادی کپــر نیمــه ســاز و یــک گــودال کــه 
ــان را  ــود توجهم ــده ب ــد ش ــش دود بلن از داخل
جلــب کــرد، و یــک محوطــه َفنــس کشــِی تقریبا 
هــزار متــر مربعــی، کــه داخلــش تعــدادی نهــال 
کاشــته شــده بــود. محمدجــواد فدایــی اســتاندار 
ــد،  ــه ش ــن محوط ــدا وارد همی ــم ابت ــان، ه کرم
بیــل را برداشــت و نهالــی کاشــت، ســایر مدیــران 
نیــز بــرای اینکــه ســهمی در کاشــت ایــن نهــال 
داشــته باشــند، هــر کــدام نصــف بیلــی خــاک 
در کنــارِ درخــت آینــده بنگــرو ریختند.بنیــاد 
مســتضعفان و دولــت تدبیــر و امیــد بــرای 
مســتضعفان ایــن روســتاها خدمــات ارزشــمند 
تقویــت  راســتای  در  را  هایــی  زیرســاخت  و 
تولیــد و اشــتغال پایــدار فراهــم کــرده انــد 
.بــرای کمــک بــه رشــد اقتصــاد ایــن خانوارهــا، 
بنیــاد مســتضعفان بــدون اینکــه پولــی از مــردم 
دریافــت کنــد، نکتــه قابــل توجــه دیگــر، همــان 
بحــث راه انــدازی صنــدوق هــای خــرد روســتایی 

ــان ادامــه دارد و  ــار همچن اســت کــه در ایــن دی
امــروز، بیــش از 56 خانــوار در صنــدوق آبادانــی 
ــدر عضــو  ــرو و جهل و پیشــرفت روســتاهای بنگ
شــده انــد و اکنــون ایــن صنــدوق، 75 عضــو دارد 
کــه یارانــه هــای خــود را بــه آن واریــز مــی کننــد.

ــدوق،  ــن صن ــان در ای ــون توم بیــش از 30 میلی
ــر  ــت نف ــه هف ــون ب ــده و تاکن ــره ش ــول ذخی پ
ــن، وام پرداخــت  ــدون ضام ــی روســتا ب از اهال
شــده اســت.البته ناگفتــه نمانــد در تمامــی 
ــش از 6  ــج بی ــه گن ــرد قلع ــای خ ــدوق ه صن
میلیــارد تومــان پــول جمــع آوری شــده و واریــز 
همیــن مقــدار را هــم بنیــاد مســتضعفان متقبــل 
شــده کــه در نــوع خــود، بــی نظیــر اســت.اهدای 
پنــل هــای خورشــیدی بــه مــردم ایــن دو 
روســتا هــم یکــی از اقدامــات انجــام شــده بــود 
ــدر  ــای جهل ــه ه ــای بچ ــب ه ــت ش ــه توانس ک
و بنگــرو را کمــی بیشــتر مهتابــی کند.اینجــا 
بنگــرو اســت، جایــی کــه تــا دیــروز کودکانــش 
هیــچ ســرگرمی جــز خــاک بــازی نداشــتند امــا 
ــوردار  ــرگاس برخ ــازی فایب ــروز از وســایل ب ام

ــب  ــیِور نص ــش و رس ــان دی ــد، برایش ــده ان ش
کــرده انــد تــا بتواننــد همچــون ســایر کــودکان 
ایــران، ســاعاتی را پــای برنامــه هــای کودکانــه 
مدرســه  برایشــان  بگذراننــد،  پویــا  شــبکه 
ــت و  ــز و نیمک ــا می ــد، ب ــاخته ان ــی س کوچک
ــازی مــی کننــد  ــورد، شــطرنج ب تختــه وایــت ب
داخــل  بــزرگ  دســتی  فوتبــال  بــا  گاهــی 
مدرســه ســرگرم مــی شــوند.هم اینــک 56 
ــی  ــرو م ــدر و بنگ ــتاهای جهل ــواده در روس خان
ــی را  ــبکه تلویزیون ــای 24 ش ــه ه ــد برنام توانن
ــن، بســیار ارزشــمند اســت. ــد و ای ــا کنن تماش

ــهر  ــا ش ــور و ت ــب العب ــه ای صع ــا منطق اینج
فاصلــه زیــادی دارد و اگــر بانــوی بــارداری 
بخواهــد فرزنــد خــود را بــه دنیــا بیــاورد، اگــر 
ــد چــه  ــی دان ــه در روســتا نباشــد خــدا م قابل
ــد،  ــد آم ــد خواه ــادر و فرزن ــن م ــر ای ــر س ب
ــدان  ــه برخــی از فرزن ــی ک ــی از دالیل اصــا یک
ــه  ــت ک ــن اس ــد همی ــنامه ندارن ــرو، شناس بنگ
ــا  ــا ی ــط مام ــتا و توس ــدان در روس ــن فرزن ای

ــد. ــده ان ــد ش ــه متول ــان قابل هم

با عبور از آخرین سرباالیی
به بنگرو رسیدیم

ی
دار

تان
س

: ا
س

عک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 15 فرعـی 
واقـع  615مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -1227 از 
دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش34کرمـان  در 
خرمشـاهی دلفـارد جیرفـت مورد تقاضـای آقای عنایـت تربتی 
بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفت بش

نامبـرده  درمالکیـت  مـاره97/09/06-139760319014004896 
تکلیـف  تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 275-98/01/18مالـک بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مـورخ 
98/02/28شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا به مالـک یا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر 
در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 86- 
اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:12
تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
برابر رای شماره139760319014007068 -97/12/13 هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای  هادی سـاالری طوحـان  فرزندایاز 
بشـماره شناسـنامه 74صادره از جیرفت درششـدانگ یک باب خانه به 
مسـاحت490متر مربـع پـاک - فرعـی از 8- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک - فرعـی از8- اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی گـز آباد  
جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی  آقـای مونـس 
سـنجری جبالبارز محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبت 

اول:98/02/03- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/17
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :33

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 237 فرعی 
از 609- اصلـی بمسـاحت 246مترمربـع واقـع در 
بخش34کرمـان و آدرس :واقـع در اراضـی حنطـه 
سـاردوئیه  جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای عیـن هللا امیـری 
ثبـت  اختـاف  هیـات محتـرم حـل  رای  بـا سـتناد  کچمـی 
جیرفـت بشـماره13976019014005415-97/10/02 درمالکیـت 
تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه  نامبـرده 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز به تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
آگهـی  بدینوسـیله  مورخـه 406-98/01/20مالـک  درخواسـت 
تحدیـد حدود آن با سـتناد تبصـره ماده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مـورخ 
98/02/28شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا به مالـک یا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر 
در ایـن اعـان 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 
اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 
86- اصاحـی پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبا ظرف مـدت 30روز به این اداره اعام ودادخواسـت 
بـه مراجع ذیصـاح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الف:20
تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

 اگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول( 
دایـره مزایـده اجـرای احکام حقوقـی دادگسـتری کرمان در 
نظـر دارد درخصوص پرونده کاسـه 970467 دایره تقسـیط 
نیابت  شـش دانگ پاک ثبتی به شـماره 4 فرعی از 3891 
اصلـی بخـش 2 کرمـان متعلق به آقای علیرضا هامونی با مشـخصات زیر 

را از طریـق مزایده بفروش برسـاند:
آدرس ملـک:1- کرمان-ضلـع جنوبی خیابان شـریعتی-مجاور بانک ملت 

- فروشـگاه فرش دانیال 
 2- مشـخصات ثبتـی ملـک: پـاک ثبتـی بـه شـماره 4 فرعـی از 3891 

اصلـی بخـش 2 کرمـان 
3- وضعیـت ملـک بدیـن شـرح اسـت:ملک مـورد نظـر بصـورت عرصـه 
تجـاری بمسـاحت 372مترمربـع، کل عرصـه دارای اعیانـی بـا سـتونهای 
فلـزی، سـقف تیر آهـن وسـقف کاذب، کف ها سـرامیک، دارای اشـتراک 

آب وبـرق 
بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق جمـع ارزش ریالـی شـش دانـگ ملـک 
56/358/000/000 ریال )پنجاه و شـش میلیاردوسـیصد و پنجاه و هشـت 
میلیـون ریـال( که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی گردیده 
اسـت. جلسـه مزایـده در روز چهارشـنبه مورخـه 98/02/25 راس سـاعت 
11صبـح در محـل اتـاق مزایده های دادگسـتری کرمان و بـا حضور نماینده 
محتـرم دادسـرابرگزار مـی گردد.طالبین شـرکت در مزایده مـی توانند تا 5 
روز قبـل از مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد و در صـورت تمایـل بـه شـرکت 
در مزایـده بایسـتی ده درصـد قیمـت کارشناسـی بمبلـغ 5/635/800/000  
شـماره  حسـاب  بـه   95354810075901241 واریـز  شناسـه  بـا  ریـال 
2171293951000سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملـی واریـز و بـه همـراه 
درخواسـت کتبـی خـود در پاکـت در بسـته و تـا قبـل از سـاعت برگـزاری 
مزایـده تحویـل نماینـد. بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان برنـده مزایده 
شـناخته مـی شـود کـه قیمـت باالتـری داده باشـد. در صـورت انصـراف 
برنـده مزایـده 10٪ مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولت ضبـط خواهد شـد. در 
ضمـن دایـره اجـرا هیـچ گونه مسـئولیتی در قبـال معامات معـارض و یا 
سـند رسـمی نخواهد داشـت .برنده مزایده بایسـتی به منظور جلوگیری از 
سوءاسـتفاده و لـو رفتـن پیشـنهادات اعامی بـه جهت لزوم ارائه شناسـه 
واریـز بانکـی نسـبت بـه واریـز مابـه التفـاوت مبلـغ کارشناسـی تـا مبلـغ 

پیشـنهادی در روز مزایـده اقـدام نماینـد.م الـف 49 
 دادورز مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-خیرخواه 

کاغذ جنوب

کارشناســان می گوینــد ملخ هــا می تواننــد روزانــه غــذاى 
٣٥ هــزار نفــر را بخورنــد! پــس تــا دیــر نشــده بایــد راه هــای 
تجربه شــده را بــرای مقابلــه بــا ملخ هــا بــه کار گیریــم. 
ــران هجــوم  ــوب ای ــه جن ــه ب ملخ هــای همــه چیزخــواری ک
کرده انــد، بزرگ تریــن دشــمن محصــوالت کشــاورزی و 
پوشــش گیاهــی هســتند.باتاق جازموریــان آبگیــری شــده و 
ملخ هــای مــادر انــگار در حــال حاضــر اقــدام بــه تخم ریــزی 
کرده انــد، ســازمان کشــاورزی هواپیماهــای ســم پاش را وارد 
منطقــه کــرده و باندهــای مــورد نیــاز بــرای فــرود در جنــوب 
ــاور  ــن ب ــر ای ــت ب ــان محیط زیس ــده کارشناس ــداث ش اح
ــد  ــت و می توان ــده اس ــوخ ش ــن روش منس ــه ای ــتند ک هس
مشــکات زیــادی را بــه بــار بیاورد.مطالعات صــورت گرفته در 
زمينــه روش هــای سم پاشــی مشــخص کــرده كــه سم پاشــی 
زمينــی از روش هوايــی آن بهتــر اســت زيرا سم پاشــی زمينی 
موثرتــر و زيان هــای زيســت محيطــی كمتــری بــه دنبــال دارد 
و دیگــر موجــودات حتــی انســان ها را تهدیــد نمی کنــد. 

سم پاشی هوایی منسوخ شده
 مهنــدس عصــار از کارشناســان محیط زیســت عقیــده 
ــر  ــه تاثي ــاوه براينك ــی ع ــه روش هواي دارد: »سم پاشــی ب
ــل  ــه دلي ــه ب ــدارد بلك ــدف ن ــات ه ــر روی آف ــی ب چندان
ــه اطــراف، عــوارض زيســت محيطــی  پخــش شــدن ب
نيــز بــه همــراه دارد.«وی اظهــار داشــت: » سم پاشــی 
هوایــی در بخــش کشــاورزی منســوخ شــده و غیــر علمــی 
ــه  ــه زنجــره مــو ب ــا آفــات از جمل ــارزه ب ــرای مب اســت و ب
هیچ وجــه از آن نبایــد اســتفاده کــرد. بــه دلیــل تصمیمــات 

غلــط و غیــر کارشناســی در گذشــته در برخــی مــوارد 
شــاهد بی توجهــی بــه مســائل زیســت محیطی بودیــم 
ــور جــدی باشــیم.وی  ــا درس از گذشــته در ام ــد ب ــه بای ک
اضافــه کــرد: سم پاشــی هوایــی در بخــش کشــاورزی 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــد ب ــده و نبای ــوخ ش ــر منس ــور دیگ کش
ــی  ــب بازنم ــه عق ــز ب ــا نی ــرد و م ــرار گی ــورد اســتفاده ق م
گردیــم تــا دوبــاره آزمــون و خطــا کــرده و بــه منابــع 
ــه  ــات ب ــا آف ــارزه ب ــه در مب ــم. هرجــا ک خــود آســیب بزنی
ــج آن را  ــم نتای ــار کردی ــی رفت ــی و علم ــورت کارشناس ص
دیدیــم و هرجــا احساســی برخــورد شــد متضــرر شــدیم.«

مبارزه با ملخ ها در جنوب کرمان
مجیــد فرخــی معــاون حفــظ نباتــات ســازمان کشــاورزی 
ــوب  ــه جن ــا ب ــه ملخ ه ــوص حمل ــتان در خص ــوب اس جن
ــخ از هشــتم  ــزش مل ــوج اول ری ــت: م ــان گف اســتان کرم

بهمن مــاه آغــاز شــد و بــا توجــه بــه اینکــه کشــور عربســتان 
مبــارزه جــدی در کنتــرل مبــارزه بــا ملخ را در ســال گذشــته 
انجــام نــداد، ملخ هــا بــه ســمت ایــران آمــده و وارد کشــور 
اســتان های  و  عبــور  هرمــز  تنگــه  از  ملخ هــا  شــدند؛ 
جنوبــی کشــور از جملــه خوزســتان، بوشــهر، فــارس و 
جنــوب اســتان کرمــان را آلــوده کردند.مدیــر حفــظ نباتــات 
جهادکشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان بیــان کــرد: در مــوج 
و  بوشــهر  هرمــزگان،  اســتان های  ملخ هــا؛  اول حملــه 
ــل  ــان مث ــتان کرم ــی اس ــتان های جنوب ــمتی از شهرس قس
ــت شــدند. ــن آف ــر ای ــج درگی ــع گن ــار و قل ــان، رودب منوج

فرخــی از اتخــاذ تمهیــدات خــاص بــرای مقابلــه بــا 
فرونــد  یــک  تصریــح کــرد:  و  داد  خبــر  آفــت  ایــن 
هواپیمــای ســمپاش بــرای مقابلــه بــا ایــن آفــت در 
جنــوب اســتان مســتقر شــده اســت.وی بیــان کــرد: 
ــر وارد  ــرای تکثی ــتر ب ــه بیش ــی ک ــای صحرای ــوج ملخ ه م
ــتند  ــتقر هس ــان مس ــت جازموری ــوند؛ در دش ــران می ش ای
نمی رســانند. شــایان  آســیبی  مــزارع  و  باغــات  بــه  و 
ذکــر اســت کــه ایــن ملخ هــای دریایی)صحرایــی( در 
مکان هایــی کــه کانــون آلودگــی بــوده و همچنیــن از 
ــب  ــت مناس ــاک و رطوب ــت خ ــی، باف ــش گیاه ــر پوش نظ
باشــند  اســتعداد تکثیــر داشــته و مســتقر می شــوند.

مدیــر حفــظ نباتــات جهادکشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان 
ــا توجــه بــه بارندگی هــای اخیــر در جازموریــان و  افــزود: ب
پوشــش گیاهــی خــوب، بافت خــاک و رطوبت مناســب این 
منطقــه مســتعد بــرای تکثیــر ملخ هــای صحرایــی اســت.

شهرســتان  در  ملــخ صحرایــی  بــا  مبــارزه  آغــاز  از  وی 
ورود  اولیــن گــزارش  بیــان کــرد:  و  داد  منوجــان خبــر 
ملخ هــا در شهرســتان منوجــان را داشــتیم کــه ملخ هــا 
در آنجــا تخم ریــزی کرده انــد از همــان روز کار مبــارزه بــا 
ــز  ــردا نی ــم و از ف ــاز کردی ــان آغ ــتان منوج ــور را در شهرس پ
مبــارزه بــا ملــخ صحرایــی کــه وارد جازموریــان شــده در 
ــد. ــد ش ــام خواه ــان انج ــت جازموری ــوالن دش ــه س منطق

فرخــی اظهــار کــرد: تــا کنــون ایــن آفــت بــه باغــات 
مــوج  ورود  زمــان  از  و  اســت  نکــرده  وارد  خســارتی 
هــزار  یــک  از  بیــش  در  تــا کنــون  آفــت  ایــن  اول 
اقدامــات  منطقــه  ایــن  مــزارع  و  باغــات  از  هکتــار 
اســت. شــده  انجــام  صحرایــی  ملــخ  بــا  مبــارزه ای 

هکتــار  100هــزار  از  بیــش  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

ملــخ صحرایــی  ایــن  بــا  مبــارزه  پیش بینــی ســطح 
اردیبهشــت ماه   10 از  مــا  مبــارزه  عمــده  کــه  اســت 
داشــت. خواهــد  ادامــه  خــرداد  اواســط  تــا  و  آغــاز 

نمی توان با خودرو به مبارزه ملخ ها رفت
ــاری  ــن آم ــوب به»کاغذوطن«گفت:»آخری ــدار رودبارجن فرمان

ــه  ــادر ب ــای م ــود ملخ ه ــن ب ــم ای ــخ گرفتی ــث مل ــه در بح ک
روســتای جمال آبــاد وارد شــدند و در ســطح 200هکتــار 
مبــارزه کرد.«خانه گیــر  آفــت  ایــن  بــا  جهادکشــاورزی 
افزود:»کارشناســان ســازمان کشــاورزی در باتــاق جازموریــان 
منتظــر هســتند تــا تبدیــل بــه پــوره شــوند تــا بــا آنهــا مبــارزه 

مدیرکل محیط زیست استان: جهادکشاورزی می تواند بدون مجوز محیط زیست سم پاشی هوایی را انجام دهد

هواپیماهای سم پاش در کمین ملخ ها

بعد از 40 سـال با بزرگترین سـطح حمله ملخ به کشـور مواجه شـده ایم البته در طی سـال های اخیر هم 
بـا این مسـاله روبـرو بودیم ولـی بارندگی های اخیـر این میـزان را زیاد کـرده باتالق جازموریـان آبگیری 
شـده و ایـن مسـاله امـکان سم پاشـی زمینی را کـم کـرده، هواپیماهـای سـم پاش وارد منطقه شـده اند 
وباندهای فرود نیز آماده هسـتند ولی آنطور که کارشناسـان محیط زیسـت می گویند این شـیوه منسـوخ 
و خطرناک اسـت و نباید به گذشـته بازگشـت مدیرکل محیط زیسـت اسـتان هم می گوید معایب این کار 

را به سـازمان کشـاورزی گوشـزد کرده ایم ولـی آبگیری تاالب راه دیگری را باقی نگذاشـته اسـت.

ســازمان  »نیروهــای  افــزود:  خانه گیــر 
کشــاورزی در باتــالق جازموریــان منتظــر 
ــا  ــا ب ــوند ت ــوره ش ــه پ ــل ب ــا تبدی ــتند ت هس
ــی  ــد سم پاش ــه بای لبت ــد، ا ــارزه کنن ــا مب آنه
ــون  ــود هم اکن ــام ش ــی انج ــکل هوای ــه ش ب
در شــهر زهکلــوت اقــدام بــه راه انــدازی یــک 

ــم.« ــرودگاه کردی ــد ف بان

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

از بحرانـی جـدی کـه اوایل دهه نـود گریبانش را گرفتـه بود،رها 
سـازد.فراموش نکنیـم برجام حاصل تاشـی جهانـی مبتنی بر 
عقانیـت بود،معاهـده ای جهانـی کـه بـرای حل سیاسـی یک 
بحـران در دسـتور کار قـرار گرفـت امـا در عمل با خـروج ترامپ 
مشـکات متعـددی گریبـان اقتصـاد ایـران را گرفت،بـه ایـن 
ترتیـب شـاید اگـر ترامپ در آمریـکا روی کار نمی آمـد ،نه ایران 
کـه جهـان تجربـه ای درس آمـوز از حـل سیاسـی یـک بحران 

را شـاهد بود.
حاال در سـال پیش رو و سـال های پیش رو الزم اسـت دولت 
ورود به تصمیماتی سـخت داشـته باشـد تا از سـخت تر شـدن 

اوضاع پیشـگیری نماید.
بسـیاری از اتفاقـات اقتصـادی رخ داده در ایـران با زبان اقتصاد 
قابـل تشـریح نیسـت در نتیجـه چاشـنی این تصمیمـات الزم 
اسـت سیاسـت و حقوق بین الملل باشـد .فرامـوش نکنیم که 
بسـیاری از کشـورها بـه اقتصادشـان بـاج مـی دهنـد در حالی 
کـه اقتصـاد ایـران تا کنـون زیـر سـایه سیاسـت روزگار گذرانده 
اسـت ،بـه ایـن ترتیـب بایـد بـا نـگاه سیاسـتمدارانه و حقوقی 
تصمیماتـی گرفت کـه بهترین دسـتاورد را برای اقتصاد داشـته 
باشـد امـا در این میان اصـل موضوع بهبود وضعیـت اقتصادی 

ایـران خواهـد بود.
ایـن یاداشـت کا کوتاهـه تو دو قسـمت فرسـتادم اگه جاشـد 

هردوبخشـش رو بـزن اگـه نـه فقـط اولشـو کار کن
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ارائه خدمات بیمارستانی کرمان 
ایده آل نیست

جهادکشاورزی کرمان 
به کمک کشاورزان خرده پا رفت

دولتــی،  دانشــگاه های  فارغ التحصیــان 
غیــر انتفاعــی و دانشــگاه آزاد اســامی 
اســت.وی همچنیــن رشــته های تحصیلــی 
بــا  کامپیوتــر  مهندســی  را  نیــاز  مــورد 
گرایش هــای نــرم افــزار ،هــوش مصنوعــی 
و  کامپیوتــری  شــبکه های  رباتیــک،  و 
معمــاری سیســتم های کامپیوتــری اعــام 
ــان  ــتان کرم ــا اس ــس فت ــس پلی کرد.ریی
ــد  ــی توانن ــان م ــرد: داوطلب ــان ک خاطرنش
و  بیســت  لغایــت  دوم  دوشــنبه  روز  از 
مــاه جــاری جهــت  اردیبهشــت  پنجــم 
آدرس  بــه  تخصصــی  ارزیابــی  انجــام 
امــام  قرنی،خیابــان  میــدان  کرمــان، 
خمینــی )ره( ،کوچــه شــماره 2 پلیــس 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــی انتظام ــا فرمانده فت

مراجعــه کننــد.

رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان گفـت: در خصـوص ارائه 
خدمات بیمارسـتانی بـه بیماران 
اسـتان های  بـا  مقایسـه  در 
همجوارمان ایده آل نیسـتیم امـا وضعیت مان 
در  اسـت کـه  ایـن  تاشـمان  و  نیسـت  بـد 
باالتریـن اسـتاندارد قـرار بگیریـم. بـه گزارش 
اشـاره  بـا  رشـیدی نژاد  کرمان نـو، حمیدرضـا 
بـه اینکـه هفتـه سـامت امسـال بـا عنـوان 
بـه  راهـی  بهداشـتی،  اولیـه  »مراقبت هـای 
سـوی پوشـش همگانی سـامت« نام گذاری 
شـده، اظهار کـرد: مهم ترین وظیفه و رسـالت 
دانشـگاه علوم پزشـکی تامین سـامت است 
تربیـت  مـا  مهمتریـن کار  زمینـه  ایـن  در  و 
نیـروی انسـانی متخصص است.رشـیدی نژاد 
در رابطـه با آخریـن وضعیت بیمارسـتان های 

در حـال احـداث اسـتان کرمـان گفـت: بیش 
از 10 سـال اسـت کـه کلنگ سـاختمان جدید 
بیمارسـتان باهنـر زده شـده اسـت و امـروز 
در آسـتانه بهره بـرداری قـرار دارد.ایـن مقـام 
مسـوول بـا بیان اینکـه سـاختمان جدید این 
بیمارسـتان بـه اتمـام رسـیده اسـت و بیـش 
از 95 درصـد تجهیـزات آن خریـداری شـده 
بـا همیـن دسـتگاه های موجـود  اسـت کـه 
هـم قابـل راه انـدازی اسـت، افـزود: در حال 
جابه جایـی بیمارسـتان از سـاختمان قدیـم 
بـه جدیـد هسـتیم.وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
شـرایط جابه جایـی بعضـی بخش ها سـخت 
اسـت و تـا آخـر هفتـه اورژانس بیمارسـتان 
چنـد  بیـان کـرد:  می شـود  جابه جـا  کامـا 
بخـش ایـن بیمارسـتان در همان سـاختمان 

می ماننـد. قدیمـی 

جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان 
بـا توجـه بـه افزایـش بارش های 
بـه  کمـک  به منظـور  و  اخیـر 
کشـاورزان خـرده پا بـرای مقابله 
بـا آفـات و امـراض گیاهـی و نباتـی اقـدام 
انـواع  بـا خریـد  بـه تقویـت امکاناتـی خـود 
سـمپاش ها کـرده اسـت. بـه گـزارش روابـط 
اسـتان  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  عمومـی 
کرمـان، مدیر حفظ نباتات این سـازمان گفت: 
در راسـتای توانمندسـازی ناوگان سم پاشی در 
سـال گذشـته از محـل منابـع مالـی کـه ایـن 
مدیریـت توانسـته از سـازمان حفـظ نباتـات 
چهـار  خریـد  بـه  اقـدام  جـذب کنـد  کشـور 
دستگاه سـمپاش بوم دار،توربینی و توربوالینر 
زراعـی، چهار دسـتگاه سـمپاش توربینی باغی 
و پنـج دسـتگاه سـمپاش فرغونـی 100 و 200 

لیتـری بـه همـراه 20 عـدد النـس پیشـرفته 
کرده اسـت.ناصر طاهری افـزود: این خریدها 
بـرای آمادگـی هـر چـه بیشـتر ایـن مدیریـت 
و مدیریـت هـای شهرسـتانی اسـتان جهـت 
مقابلـه بـا آفـات و امـراض گیاهـی می باشـد 
تـا کمکـی باشـد بـرای کشـاورزان خـرده پا که 
توانایـی خریـد اقـام فـوق را بـر حسـب نیـاز 
بـرای مبارزه با آفات و امراض نباتی را نداشـته 
و ضمـن اینکـه از انتشـار و گسـترش هـر چـه 
بیشـتر و هجـوم آفـات در مناطـق مـورد نظر و 
سـایر مناطق اسـتان جلوگیری شود .براساس 
ایـن گزارش هـر چند بارش هـای اخیر موجب 
خوشـحالی کشـاورزان مناطق مختلف اسـتان 
کرمـان شـده ولی افزایـش آفـات گیاهی این 
روزهـا بـه یکـی از دغدغه هـای کشـاورزان نیز 

تبدیل شـده اسـت .

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 15 فرعـی 
واقـع  615مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -1227 از 
دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش34کرمـان  در 
خرمشـاهی دلفـارد جیرفـت مورد تقاضـای آقای عنایـت تربتی 
بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفت بش

نامبـرده  درمالکیـت  مـاره97/09/06-139760319014004896 
تکلیـف  تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 275-98/01/18مالـک بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مـورخ 
98/02/28شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا به مالـک یا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر 
در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 86- 
اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:12
تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـاک  قدیمـی  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت  اصلـی   -573 از  1122فرعـی 
148/89مترمربـع واقع در بخش45کرمان و آدرس 
:واقـع در اراضـی میانجاویـه  جیرفـت مورد تقاضـای خانم طیبه 
عبـاس نـژاد بـه ا سـتناد رای هیـات محتـرم حل اختـاف ثبت 
جیرفـت بشـماره13976019014003550-97/06/08 درمالکیـت 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهی موضـوع ماده 3قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 458-98/01/20مالـک بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مـورخ 
98/02/28شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا به مالـک یا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر 
در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 86- 
اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف: 22
تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکباب خانـه پـاک 3033فرعی 
واقـع  اصلـی بمسـاحت  329مترمربـع  از 579- 
اراضـی  در  :واقـع  آدرس  و  بخش45کرمـان  در 
رهجـرد  جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای حسـن امیـری تراکمـه 
بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفت بش

نامبـرده  درمالکیـت  مـاره96/12/21-13966019014008628 
تکلیـف  تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 539-97/01/22مالـک بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مـورخ 
98/02/29شـروع وبعمـل خواهـد آمد لـذا به مالک یـا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر 
در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 86- 
اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف: 27
تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـاک  وباغچـه   یکبـاب خانـه  چـون ششـدانگ 
1369فرعـی از 1- اصلـی بمسـاحت  853مترمربع 
واقـع در بخش44کرمـان و آدرس :واقـع در اراضی 
زهمـکان اسـفندقه  جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای خدامـراد 
نـوری زهمـکان به سـتناد رای هیـات محترم حـل اختاف ثبت 
درمالکیـت  بشـماره97/05/01-13976019014002550  جیرفـت 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهی موضـوع ماده 3قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
آگهـی  بدینوسـیله  درخواسـت مورخـه 613-98/01/24مالـک 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مـورخ 
98/02/30شـروع وبعمـل خواهـد آمد لـذا به مالک یـا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر 
در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 86- 
اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف: 28
تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکباب خانـه پـاک 3259فرعی 
از 579- اصلـی بمسـاحت  205مترمربـع واقـع در 
بخش45کرمـان و آدرس :واقـع در اراضـی رهجـرد 
جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای مسـلم امیـری نسـب سـرابی 
ثبـت جیرفـت  بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف 
نامبـرده  درمالکیـت  بشـماره97/11/02-1397601901405901 
تکلیـف  تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 925-98/01/28مالـک بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مـورخ 
98/02/29شـروع وبعمـل خواهـد آمد لـذا به مالک یـا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر 
در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 86- 
اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف: 35
تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکباب خانـه پـاک 147فرعی از 
535- اصلـی بمسـاحت  2011مترمربـع واقـع در 
بخش34کرمـان و آدرس :واقـع در اراضـی صاحب 
آبـاد سـربیژن سـاردوئیه جیرفـت مـورد تقاضـای آقای مسـلم 
صالحـی نیـا بـه اسـتناد رای هیـات محتـرم حل اختـاف ثبت 
جیرفـت بشـماره13976019014004468-97/08/12 درمالکیت 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهی موضـوع ماده 3قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 16598-97/10/22مالـک بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مـورخ 
98/02/29شـروع وبعمـل خواهـد آمد لـذا به مالک یـا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر 
در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 86- 
اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه 

ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف: 26
تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 237 فرعی 
از 609- اصلـی بمسـاحت 246مترمربـع واقـع در 
بخش34کرمـان و آدرس :واقـع در اراضـی حنطـه 
سـاردوئیه  جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای عیـن هللا امیـری 
ثبـت  اختـاف  هیـات محتـرم حـل  رای  بـا سـتناد  کچمـی 
جیرفـت بشـماره13976019014005415-97/10/02 درمالکیـت 
تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه  نامبـرده 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز به تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
آگهـی  بدینوسـیله  مورخـه 406-98/01/20مالـک  درخواسـت 
تحدیـد حدود آن با سـتناد تبصـره ماده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مـورخ 
98/02/28شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا به مالـک یا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر 
در ایـن اعـان 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 
اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 
86- اصاحـی پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبا ظرف مـدت 30روز به این اداره اعام ودادخواسـت 
بـه مراجع ذیصـاح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الف:20
تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـاک  قدیمـی  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت  اصلـی   -573 از  1127فرعـی 
146/18مترمربـع واقع در بخش45کرمان و آدرس 
:واقـع در اراضـی میانجاویه  جیرفت مـورد تقاضای خانم نجمه 
عبـاس نـژاد بـه ا سـتناد رای هیـات محترم حل اختـاف ثبت 
جیرفـت بشـماره13976019014004171-97/07/23 درمالکیت 
تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه  نامبـرده 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز به تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
آگهـی  بدینوسـیله  مورخـه 460-98/01/20مالـک  درخواسـت 
تحدیـد حدود آن با سـتناد تبصـره ماده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مـورخ 
98/02/28شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا به مالـک یا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر 
در ایـن اعـان 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 
اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 
86- اصاحـی پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبا ظرف مـدت 30روز به این اداره اعام ودادخواسـت 
بـه مراجع ذیصـاح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف: 21
تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه و باغچـه پـاک 
33فرعـی از 593- اصلی بمسـاحت  180مترمربع 
واقـع در بخش34کرمـان و آدرس :واقع در اراضی 
گنزیرسـاردوئیه  جیرفـت مورد تقاضای آقـای خانعلی موحدی 
نیـا بـه ا سـتناد رای هیـات محترم حـل اختاف ثبـت جیرفت 
بشـماره13976019014004468-97/08/12 درمالکیـت نامبرده 
تکلیـف  تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز به تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 18132-97/11/15مالک بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حدود آن با سـتناد تبصـره ماده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مورخ 
98/02/29شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا به مالـک یا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر 
در ایـن اعـان 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 
اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 
86- اصاحـی پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبا ظرف مـدت 30روز به این اداره اعام ودادخواسـت 
بـه مراجع ذیصـاح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الف: 24
تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ خانـه و بـاغ پـاک 4فرعـی از 
562- اصلـی بمسـاحت 3234مترمربـع واقـع در 
بخش34کرمـان و آدرس :واقـع در اراضـی بنـدر 
محمـد آبـاد روز پیکـر سـاردوئیه جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای 
سـیف هللا شـاهرخی سـاردو به اسـتناد رای هیـات محترم حل 
اختاف ثبت جیرفت بشـماره97/05/21-13976019014003014 
درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر 
موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفتـه ونیاز به تحدیـد حدود 
دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 15734-97/10/10مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 
13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح 
روزچهارشـنبه مـورخ 98/03/01شـروع وبعمل خواهـد آمد لذا به 
مالـک یـا مالکیـن اماک مجـاور رقبه مزبـور اخطار میگـردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعـان بـه محل وقـوع ملک حاضـر و در 
صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی بـا معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20قانون ثبت 
و مـاده 86- اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت 
یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الف:29

تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکباب خانـه پـاک 148فرعی از 
535- اصلـی بمسـاحت  1611/31مترمربع واقع در 
بخش34کرمـان و آدرس :واقـع در اراضـی صاحب 
آبـاد سـربیژن سـاردوئیه جیرفـت مـورد تقاضای آقای محسـن 
صالحـی نیـا بـه اسـتناد رای هیـات محتـرم حل اختـاف ثبت 
جیرفـت بشـماره13976019014003468-97/06/14 درمالکیت 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهی موضـوع ماده 3قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 16599-97/10/22مالـک بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مـورخ 
98/02/29شـروع وبعمـل خواهـد آمد لـذا به مالک یـا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر 
در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 86- 
اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الف: 25
تاریخ انتشار :98/02/03-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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 
شـماره139760319014007208 -97/12/15 هیـات اول  موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای  عیسـی 
دوسـتکی فرزنـد سـیاه بشـماره شناسـنامه 3صـادره از جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه قدیمـی مشـتمل بـر زمیـن بـه 
مسـاحت1616/55متر مربـع پـاک - فرعـی از 571- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 94 فرعـی از571- اصلی قطعه 
دوواقـع دراراضی سـرجاز جیرفـت بخش45کرمان خریـداری از 
مالک رسـمی آقای موسـی سـنجری محرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . 

تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/03
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/17

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :1۶

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 
 97/11/11- شـماره139760319014006188  رای  برابـر  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 بامعارض 
متقاضـی خانـم جمیلـه رئیسـی سـرگدار  فرزنـد میـرزا جـان  
بشـماره شناسـنامه 1صـادره از جیرفـت درششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت372/30متر مربع پـاک - فرعـی از 951- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک - فرعـی از951- اصلی 
قطعـه 6واقـع دراراضـی درواءدلفـارد جیرفـت بخش34کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین سـاردوئی محـرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/02/03-

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/02/17
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :42

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

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره139760319014004886 -97/09/05 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 
آقـای  علـی اکبـر جوانمـرد فرزنـد دادخدا بشـماره شناسـنامه 
بـه  بـاب خانـه  از جیرفـت درششـدانگ یـک  5417صـادره 
مسـاحت550متر مربع پـاک - فرعـی از 579- اصلی مفروز 
و مجزی شـده از پاک 19 فرعـی از579- اصلی قطعه دوواقع 
دراراضـی رهجرد جیرفـت بخش45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم راضیـه فرخی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

. تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/02/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/17

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :3۸

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکـی که برابـر اراء 
هیاتهـای حـل اختـاف موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی گلباف 
کـه ادامـه عملیـات ثبتـی آنهـا مطابـق قانـون مذکـور تجويـز گردیـده 
اسـت بـا شـماره پـاک فرعـی از اصلی وبخـش و محل وقـوع ملک و 

مشـخصات مالـک واقـع در بخـش 27 کرمـان بشـرح ذیل:
1-پـاك يكفرعـی از 59 - اصلـی بخـش 27 کرمـان مالكيـت خانـم 
نوشـين صالح زاده گوکی فرزند غامرضا به شـماره شناسـنامه 5736 
صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 142/72  
متـر مربـع واقـع در گلباف خيابان شـهید رجائی ابتدای خیابان شـهید 
باهنر کوچه اسـفندیاری خریداری از مالک رسـمی نوشـين صالح زاده 

نوکـی و نمکعلی صالـح زاده گوگی 
2-پـاک 9 فرعـی از 1085 - اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیت آقای 
محمدحسـین محمدی فرزند عباس به شماره شناسـنامه 604 صادره 
از گلباف در ششـدانگ یک باب مغازه به مسـاحت 32 متر مربع واقع 
در گلباف خیابان ولیعصر روبروی صندوق قرض الحسـنه خریداری از 

مالک رسـمی عباس محمدی تهرودی
3-پـاک 2 فرعـی از 1211- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت خانم 
بهنـاز غامـی فرزنـد محمـود بـه شـماره شناسـنامه 7745 صـادره از 

کرمان درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 591/80 مترمربع واقع 
در گلبـاف محلـه دریـا جنب مسـجد خریـداری از علـی اکبـر روحی گوکی

4-پـاک 4 فرعـی از 1389 - اصلـی بخش 27 کرمـان مالکیت آقای 
ابراهیـم دریایـی گوکـی فرزنـد رضا به شـماره شناسـنامه 5186 صادره 
از گلبـاف درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 1198/50  مترمربع 
واقـع در گلبـاف خیابـان امـام خمینـی کوچـه شـهیدامیرمجاهدي 

خریـداری از مالـک رسـمی رضـا دریایـی کوکی
5-پـاک 4 فرعـی از 2210- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالكيـت آقای 
غامرضا وفائي فرزند احمد به شـماره شناسـنامه 200 صـادره از گلباف 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 406/20  مترمربـع واقع در 
گلبـاف خیابـان انقـاب کوچه شـماره 5 بن بسـت دوم سـمت راسـت 

منـزل آخر خریـداری از مالک رسـمی قاسـم صادقی
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز 
آگهـي مـي شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالكيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت یک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايـي تقديم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 
سـند مالكيت صادر خواهد شـد. م الـف 105-تاريخ انتشـار نوبت اول: 

98/02/03 تاريـخ انتشـار نوبـت دوم : 98/02/18
محمد مقصودی- رییس اداره اسناد و امالک گلباف

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج 
آقـای ابراهیـم توپـال نیـا فرزند محمد دارای شناسـنامه 3بشـرح دادخواسـت 
شـادروان  داده  توضیـح   98/01/28 9809983888100045مـورخ  شـماره 
بشناسـنامه3150567440در  ابراهیـم  فرزنـد  نیـا  توپـال  محمـد  آقـای 
تاریـخ1398/01/18در شـهرکهنوج فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ 

از:  عبارتسـت 
1-ابراهیم توپال نیا به شماره ملی 3161039394)پدر متوفی (

2-پری چمک به شماره ملی 3160510018)مادر متوفی (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیـت نامه ای 

جـز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
 رئیس  شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج  - م الف :1۷5 

اگهی ابالغ اجرائیه پرونده شماره 9۷02111 
طبـق مـاده 18 و 19 آئیـن نامـه اصاحـی اجرائـی بدینوسـیله بـه خانـم 
فهمیـه سیسـتانی هللا آبـادی فرزنـد یـدهللا بـه شـماره ملـی 2980001201 
وراث مرحـوم یدالـه سیسـتانی ابـاغ میشـود بابـت مهریـه بـه ورثـه خانم 
عـدم  براثـر  باشـید کـه  بدهکارمـی  ریـال   5/339/300/000 مبلـغ  ایـران غامرضائـی 
پرداخـت وجـه بسـتانکار در خواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونی 
اجرائیـه صـادر و بکاسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبق مـاده 18/19 
آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن 
آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه درج و 
منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در 
غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه 

شـما تعقیـب خواهـد شـد
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان م.الف 124

پیـرو آگهی تحدیـد حدود عمومـی داخل شـهر وخارج 
شـهر قبلـی بدینوسـیله اگهـی تحدیـد حـدود عمومـی یک قسـمت 
دیگـر از امـاک تقاضـای ثبـت شـده موضـوع مـاده 12 قانـون ثبـت 
اسـناد وامـاک واقـع در حوزه ثبتـی اداره ثبت اسـناد واماک منطقه 
یـک کرمـان مربـوط بـه بخـش 1و4 و8 کرمان کـه بموجب مـاده 14 
قانـون ثبـت اسـناد وامـاک کشـور منتشـر وعملیـات تحدیـد حدود 
هریـک از رقبـات مـورد تقاضـا بـه ترتیب بخـش محل وقـوع اماک 
وشـماره پـاک فرعـی از اصلـی هریـک از اماک تقاضای ثبت شـده 
در تاریـخ تعییـن شـده کـه ذیـا درج گردیـده اسـت راس سـاعت 8 
صبـح همـان روز در محـل شـروع وبعمـل خواهد امد لذا بدینوسـیله 
بـه کلیـه مجاوریـن امـاک تقاضای ثبت شـده وهمچنین اشـخاص 
حقیقـی وحقوقـی که بر حدود وحقـوق ارتفاقی رقبات مـورد تقاضای 
ثبـت مندرج در این اگهی اعتراض داشـته باشـند طبق مـاده 20قانون 
ثبـت اسـناد وامـاک اخطار می گـردد حداکثر ظـرف مـدت 30روز از 
تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس تحدیـد حـدود اعتـراض خـود را کتبا به 
ایـن اداره تسـلیم نماینـد تا با توجـه به ماده 86 آئیـن امه قانون ثبت 
نسـبت بـه واخواهـی ) اعتـراض ( معتـرض بـا عنایت به مـواد اخیر 
الذکـر رسـیدگی شـود ضمنا معترض بایسـتی با توجه به مـواد قانون 
فـوق الذکر وهمچنین تبصـره 2 ماده واحده قانـون معترضین پرونده 
هـای ثبتـی حداکثر ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض به 
دادگاه صالحـه مراجعـه ونسـبت به تقدیم دادخواسـت مبنی بر طرح 
دعـوی اقـدام نمایـد وگواهـی الزم مشـعر بر طـرح دعـوی را از مرجع 
ذیصـاح قانونـی اخذ وبانضمام تصویـری از دادخواسـت مصدق را به 
ایـن اداره ثبـت تسـلیم نمایـد بدیهی اسـت که پـس از انقضاء مهلت 
یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود وچنانچه متقاضی 
ثبـت گواهی عدم تقدیم دادخواسـت از سـوی معترض بـه دادگاه را از 
مرجـع قضائـی صالحه اخذ وبه این اداره تسـلیم نماید عملیات ثبتی 
بنـام وی ادامـه خواهـد یافت وسـند مالکیـت صادر وتسـلیم خواهد 
شـد هرچند صدور وتسـلیم سـند مالکیـت مطابق قانـون مذکور فوق 

مانـع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان  

4606  اصلـی خانـم 1 -زهرا شـفیعی   بشـماره ملـی 2990352643 
نسـبت به 12 سـهم مشـاع 2 -فاطمه شـفیعی نـژاد کرمانی بشـماره 
ملی 2980457744 نسـبت به 12 سـهم مشـاع 3 -آقای محمدرضا 
شـفیعی نـژاد کرمانـی بشـماره ملـی 2994102927 نسـبت بـه 24 

سـهم مشـاع 4 -آقـای حسـین شـفیعی نـژاد کرمانی بشـماره ملی 
2980204455 نسـبت به 24 سـهم مشـاع 5 -آقای عباس شـفیعی 
نژاد کرمانی بشـماره ملی 2994022423 نسـبت به 24 سـهم مشـاع 
از 96 ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت 94 /414مترمربـع واقـع در 

خیابـان  ابوحامـد کوچه شـماره 15 
38 فرعـی از 4668 اصلـی آقای جمشـید جعفری هوتکی  بشـماره 
ملی 2991052759 ششـدانگ یکبابخانه بمساحت 46 /181 مترمربع 
واقـع در خیابـان مهدیـه کوچـه شـماره 40 بعـد از چهار کوچـه انتهای 

بن بسـت سـمت چپ  
9 فرعـی از 5234 اصلـی آقـای مهدی پشـته شـیرانی بشـماره ملی 
2993199528 ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 200مترمربع واقع در 

خیابـان شـهدای خانوک کوچه شـماره 19 
5320 اصلـی خانـم 1 -زهرا شـفیعی   بشـماره ملـی 2990352643 
نسـبت به 12 سـهم مشـاع 2 -فاطمه شـفیعی نـژاد کرمانی بشـماره 
ملی 2980457744 نسـبت به 12 سـهم مشـاع 3 -آقای محمدرضا 
شـفیعی نـژاد کرمانـی بشـماره ملـی 2994102927 نسـبت بـه 24 
سـهم مشـاع 4 -آقـای حسـین شـفیعی نـژاد کرمانی بشـماره ملی 
2980204455 نسـبت به 24 سـهم مشـاع 5 -آقای عباس شـفیعی 
نژاد کرمانی بشـماره ملی 2994022423 نسـبت به 24 سـهم مشـاع 
از 96 ششـدانگ محـل کوچـه متـرو کـه بمسـاحت 67 /51 مترمربع 

واقـع در خیابـان  ابوحامـد کوچه شـماره 15 
سه شنبه 24 /2 /98

اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 7 کرمان 
1833 فرعـی مجـزی شـده از 3 اصلـی آقـای علـی یارمحمـدی 
یکبابخانـه  ششـدانگ     2990744770 ملـی  بشـماره  باداموئیـه 
بمسـاحت 62 /454 مترمربـع واقـع در باغیـن خیابـان امـام کوچـه 

پشـت تکیـه فاطمیـه 
چهارشنبه 25 /2 /98   

اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 
1425 فرعـی مجـزی شـده از 491 فرعـی  از 1 اصلـی آقـای مصطفی 
جعفری  بشـماره ملی 2992509183 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
446 مترمربـع واقـع در چتـرود خیابـان شـهید باهنـر خیابـان معلم 

کوچه 2 درب پنجم سـمت راسـت 
پنجشنبه 26 /2 /98

تاریخ انتشار : سه شنبه 3 /2 /98 

     اگهی تحدید حدود عمومی نوبت اول سال 139۸
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک کرمان 

برگزاری ارکستر ملی ایران 
در کرمان برای اولین بار

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان گفـت: 
ارکسـتر ملـی در کرمـان توسـط انجمـن موسـیقی اسـتان 
و 7  در 6  رودکـی  بنیـاد فرهنگـی هنـری  بـا هماهنگـی 
اردیبهسـت مـاه جـاری سـاعت 21 بـا خوانندگـی »سـاالر 
عقیلـی« برگـزار خواهد شـد.به گزارش ایسـنا منطقـه کویر، 
"محمدرضـا علیـزاده" امروز دوم اردیبهشـت ماه در نشسـت 
خبـری بـا بیـان اینکـه در فروردین ماه سـال جدید فعالیت 
هـای فرهنگـی اسـتانی آغـاز و بـه مناسـبت هـای مختلف 
برگـزار شـده اسـت افـزود: در اردیبهشـت مـاه جـاری نیـز 
متناسـب با فضـا و ایام ماه شـعبان دو برنامـه ملی برپایی 
نمایشـگاه آثـار گونتر اوکـر تحت عنوان »کُرنـش به حافظ« 
و برگـزاری ارکسـتر ملی ایـران در کرمان را خواهیم داشـت.

علیـزاده تصریـح کرد: در راسـتای تعامل بین مـوزه هنرهای 
معاصـر کرمـان و کشـور و معرفـی هرچـه بیشـتر آثـار موزه 
کرمـان و معرفـی اسـتان از طریق ظرفیت هـای هنری این 
خطـه، طـی سـه سـال گذشـته برنامـه هـای بسـیار خوبی 
در حـوزه هنرهـای تجسـمی در مـوزه معاصـر کرمـان برگزار 
شـده اسـت.وی بیان کـرد: در سـال 96 بیسـت و چهارمین 
جشـنواره ملی جوانان هنرهای تجسـمی کشـور را در کرمان 
برگـزار کردیـم و بـا توجـه به پتانسـیل اسـتان در ایـن حوزه 
قـرار شـد بـرای تعامـات هنـری مـوزه کرمـان در سـطح 
ملـی و بیـن المللی، نمایشـگاه آثـار هنرمندان بیـن المللی 
برپـا شـود و در ایـن راسـتا شـاهد برگـزاری نمایشـگاه آثار 
تونـی کـرگ بودیـم و همچنین قرار شـد خانه هـای تاریخی 
تبدیـل بـه خانـه ها مـوزه های رشـته هـای هنری بشـوند.

مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان گفت: در 
ادامـه این رویدادها، پنجم اردیبهشـت جاری شـاهد برپایی 
نمایشـگاه آثـار گونتـر اوکـر هنرمنـد معاصـر آلمانـی تحـت 
عنـوان »کُرنـش بـه حافـظ« خواهیم بـود.وی افـزود: اوکر 
یکـی از مریـدان حافـظ اسـت و بـه علـت ارادتی کـه به این 
شـاعر ایرانـی داشـته، آثـار وی بـه نوعـی برگرفتـه از اشـعار 
حافـظ اسـت.علیزاده در بخـش دیگری از سـخنانش اظهار 
کـرد: در راسـتای اسـتفاده از ظرفیـت هـا و معرفـی کرمان، 
بـرای نخسـتین بار ارکسـتر ملی ایـران در کرمـان برگزار می 
شـود و رویـداد بزرگـی اسـت.وی بیـان کـرد: ارکسـتر ملـی 
ایـران توسـط فرهـاد فخـر الدینـی در سـال 77 راه انـدازی 
شـده و رهبری ارکسـتر را وی و فریدون شـهبازیان به عهده 
داشـته انـد و بنیـاد رودکـی حمایت ایـن ارکسـتر را به عهده 

دارد و کنسـرت هایـی در برخـی اسـتان ها و بـه طور خاص 
در تهران اجرا شـده اسـت.مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسامی 
اسـتان کرمان گفت: ارکسـتر، موسـیقی فاخر کشـور اسـت 
کـه ترانـه هـای حماسـی ملـی را ارائـه می کنـد و برگـزاری 
ارکسـتر ملـی در کرمان توسـط انجمن موسـیقی اسـتان با 
هماهنگی بنیاد فرهنگی هنری رودکی در 6 و 7 اردیبهسـت 
مـاه جاری سـاعت 21 در کرمان خواهد بـود.وی افزود: همه 
اعضـای کنسـرت در کرمان حضـور خواهند داشـت و حدود 
60 نفـر نوازنـده و رهبر ارکسـتر حضور دارند و خواننده سـاالر 
عقیلی اسـت.علیزاده با اشـاره به اینکه قرار اسـت کنسـرت 
در میـدان گنجعلیخـان برگـزار شـود کـه بـه احتمـال زیـاد 
ایـن مـکان تغییـر مـی کند، گفـت: از عنایـت ویژه اسـتاندار 
بـه فعالیـت های هنـری و فرهنگـی و حمایـت در برگزاری 

ارکسـتر ملی تشـکر مـی کنیم.
مدیـر مـوزه هنرهـای معاصـر صنعتی کرمـان گفـت: اوکر و 
تیـم همراهـش در تنهـا شـهری کـه به جـزء شـیراز حضور 
خواهنـد داشـت، کرمـان بوده که در همین راسـتا وی و تیم 
همراهـش عصـر چهارشـنبه بـه کرمان سـفر کـرده و صبح 
پنجشـنبه سـاعت 11 در نشسـت خبـری حضور پیـدا کرده 
و عصـر پنجشـنبه پنجم اردیبهشـت ماه جاری سـاعت 17 
افتتـاح نمایشـگاه »کرنـش بـه حافـظ« در مـوزه هنرهای 
معاصـر کرمـان را خواهیـم داشـت کـه تا سـوم تیرمـاه در 
کرمـان دایـر خواهـد بود.بـه گـزارش ایسـنا منطقـه کویـر، 
"میثـم ثمررخـی" اظهـار کـرد: برگـزاری نمایشـگاه تونـی 
کـرگ در سـال گذشـته در کرمـان موجـب معرفـی مـوزه 
هنرهـای معاصـر کرمـان در سـطح مجامـع فرهنگـی بین 
المللـی شـد.وی افـزود: ایـن اقدامات بـه عنوان سـفیران 
فرهنگـی و معرفـی فعالیت هـا و فرهنـگ شـهر ماسـت و 
بعـد از برگـزاری این نمایشـگاه هنرمندانـی داوطلبانه اعام 
کردنـد کـه در کرمـان نمایشـگاه آثـار داشـته باشـند.مدیر 
مـوزه هنرهای معاصـر کرمان گفت: این هنرمند نخسـتین 
نمایشـگاه خـود در ایـران را در جـوار مرقـد حافظ بـا عنوان 
»کرنـش بـه حافـظ« برگزار کـرده و بعـد از آن تصمیم می 
گیـرد تـور ملـی آثـار را در ایـران داشـته باشـد کـه در ایـن 
راسـتا شـهرهای شـیراز، کرمان، تهران، کیش و مشهد برای 
برگـزاری نمایشـگاه آثـار اوکـر در نظـر گرفتـه شـده اند.وی 
افـزود: اوکـر و تیـم همراهـش در تنهـا شـهری کـه به جزء 

شـیراز حضـور خواهـد داشـت کرمان اسـت.
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کاغذ جنوب

ــه  ــادر ب ــای م ــود ملخ ه ــن ب ــم ای ــخ گرفتی ــث مل ــه در بح ک
روســتای جمال آبــاد وارد شــدند و در ســطح 200هکتــار 
مبــارزه کرد.«خانه گیــر  آفــت  ایــن  بــا  جهادکشــاورزی 
افزود:»کارشناســان ســازمان کشــاورزی در باتــاق جازموریــان 
منتظــر هســتند تــا تبدیــل بــه پــوره شــوند تــا بــا آنهــا مبــارزه 

کننــد، البتــه بایــد سم پاشــی بــه شــکل هوایــی انجــام شــود 
هم اکنــون در شــهر زهکلــوت اقــدام بــه راه انــدازی یــک بانــد 
فــرودگاه کردیــم، منتظــر هســتیم تــا در زمــان مناســب»یک 
الــی دو هفتــه دیگــر« پــرواز انجــام و در ایــن منطقــه 
ــی انجــام شــود.«وی در خصــوص خطــرات  سم پاشــی هوای

ایــن مــدل سم پاشــی گفــت:» اطاعــات دقیقــی در ایــن رابطه 
ــه  ــد ک ــام می ش ــن کار انج ــل ای ــال های قب ــا در س ــدارم ام ن
ــع سم پاشــی  ــوی آن را گرفــت و از آن موق محیط زیســت جل
بــه شــکل دســتی انجــام شــد، امــا پهنــه جازموریــان گســترده 
اســت امــکان اینکــه بــا خــودرو اقــدام بــه سم پاشــی و مبــارزه 

ــری  ــث آبگی ــر باع ــای اخی ــرا بارش ه ــدارد زی ــود ن ــد وج کنن
باتــاق شــده و امــکان نــدارد بــا خــودرو بــه ایــن منطقــه وارد 
ــد  ــور دارن ــه حض ــا در منطق ــه داد:»دیده بان ه ــد.«وی ادام ش
ــن  ــات الزم را در ای ــورد خطــر را شناســایی و اطاع ــاط م و نق
ــه  ــن لحظ ــود:»تا ای ــال می کنندپیش بینی می ش ــه ارس زمین
ــکان  ــی ام ــار وارد نشــده ول ــزارع رودب ــه م ــچ خســارتی ب هی
ــا مشــکل و بحــران مواجــه شــویم.« ــده ب ــه آین دارد در هفت

حفظ نباتات نیاز به مجوز محیط زیست ندارد
ــرای  ــرکل محیط زیســت اســتان به»کاغذوطن»گفت:»ب مدی
سم پاشــی دســتوالعمل خاصــی داریــم و محیط زیســت 
کا بــا سم پاشــی هوایــی موافــق نیســت.«مرجان شــاکری 
ــرار  ــدف ق ــورد ه ــم م ــا س ــره را ب ــک حش ــی ی افزود:»وقت
ــم  ــد ه ــرات مفی ــایر حش ــر س ــذار ب ــم تاثیرگ ــد س می دهی
ــد گذاشــت و  ــد خواه ــرار دارن ــه در چرخــه اکوسیســتم ق ک
ــر اســاس دوره کارنــس ســم احتمــال اینکــه وارد چرخــه  ب
غذایــی حیوانــات شــود زیــاد اســت و ممکــن اســت آنهــا را 
تحــت تاثیــر قــرار دهــد، از ســویی احتمــال دارد ســم بوســیله 
ــر  ــز تحــت تاثی ــع انســانی را نی ــا شــده و جوام ــاد جابه ج ب
قــرار دهــد امــا جهادکشــاورزی و ســازمان حفــظ نباتــات در 
ــه  مواقعــی کــه تشــخیص بدهــد خطــر حشــراتی کــه حمل
می کننــد بیــش از اندازه ایســت کــه سم پاشــی مضــر اســت 
ــاله در  ــن مس ــح کرد:»ای ــد.«وی تصری ــدام کن ــد اق می توان
جلســه ســتاد بحــران حــدود یــک مــاه پیــش مطــرح شــد 
و محیط زیســت خطــرات را بــه جهادکشــاورزی گوشــزد 
کــرد کــه مقــرر شــد زمانــی کــه جهادکشــاورزی حــوزه 
ــت  ــر نیس ــری امکان پذی ــید کار دیگ ــه رس ــه نتیج ــوب ب جن
زیــرا  اســتفاده کنــد  هواپیمــای ســم پاش  از  می توانــد 
تــاالب آبگیــری شــده و امــکان سم پاشــی زمینــی نیســت، 
ســازمان کشــاورزی می توانــد در رأس تصمیم گیــری کنــد و 
ــه موافقیــت محیط زیســت ندارد.«شــاکری تاکیــد  نیــازی ب
کرد:»البتــه تاکنــون تاشــی بــرای سم پاشــی هوایــی نشــده 
ــا لحظــه ای کــه احســاس خطــر جــدی وجــود نداشــته  و ت
باشــد خــود ســازمان جهــاد هــم در صــدد سم پاشــی 
هوایــی نخواهــد بــود امــا در صــورت لــزوم بــا مجــوز 
ــاز  ــد کــرد و نی ــدام خواهن ــات کشــور اق ســازمان حفــظ نبات
بــه مجــوز مــا هــم نخواهنــد داشــت زیــرا مصالــح عمومــی 
ــرد  ــد ک ــا از ســمومی اســتفاده خواهن مدنظــر اســت و حتم
کــه خطــرات زیســت محیطی کمتــری داشــته باشــند.«

مرجان شاکری تصریح کرد:»این 
مساله در جلسه ستاد بحران حدود یک 

ماه پیش مطرح شد و محیط زیست 
خطرات را به جهادکشاورزی گوشزد 

کرد. مقرر شد زمنی که جهادکشاورزی 
حوزه جنوب به نتیجه رسید کار دیگری 
امکان پذیر نیست از این روش استفاده 

کند زیرا تاالب آبگیری شده، بیشتر 
مراتع و گیاهان در معرض خطر قرار 
گرفته اند می تواند خودش در رأس 

تصمیم گیری کند و نیازی به موافقت 
محیط زیست ندارد.«شاکری تاکید 

کرد:»تاکنون تالشی برای سم پاشی 
هوایی نشده و تا لحظه ای که احساس 

خطر جدی وجود نداشته باشد خود 
سازمان جهاد هم در صدد سم پاشی 

هوایی نخواهد بود اما در صورت لزوم 
با مجوز سازمان حفظ نباتات کشور 

اقدام خواهند کرد و نیاز به مجوز ما هم 
نخواهند داشت زیرا مصالح عمومی 

مدنظر است.«

مدیرکل محیط زیست استان: جهادکشاورزی می تواند بدون مجوز محیط زیست سم پاشی هوایی را انجام دهد

هواپیماهای سم پاش در کمین ملخ ها



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: الهام پی َپر
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شیوا کرمی
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

471 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 اردیبهشــت   3 سه شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

نماینده استاندار کرمان در شهرستان حمیدیه:

از اعتبارات دولتی استان کرمان 
در بحران حمیدیه هزینه نشد

مدیرکل حوزه اسـتاندار و نماینده اسـتاندار کرمان در شهرستان حمیدیه گفت: بعد از حضور 
تیم هـای اسـتان کرمـان در منطقه، سـیل بندهای اطراف شـهر که به صورت غیراسـتاندارد 
از قبـل بـود، با ماشـین آالت و تیم های مهندسـی مقاوم سـازی شـد  و با همـکاری مردم 

از شـدت بحران کاسته شد.
بـه گزارش ایسـنا، حجت االسـام محمـد محمودآبادی روز دوم اردیبهشـت ماه در جلسـه 
شـورای مدیریـت بحـران اسـتان کرمـان اظهار کـرد: با توجه بـه اینکه اسـتان کرمان معین 
شهرسـتان حمیدیه در اسـتان حوزسـتان در سـیل اخیر بوده، 60 نفر از مدیران کل، معاونان 
و کارشناسـان اسـتان کرمان در شهرستان حمیدیه حضور یافتند.محمودآبادی تصریح کرد: 
بعـد از حضـور تیم هـای اسـتان کرمان در منطقه، سـیل بندهای اطراف شـهر کـه به صورت 
غیراسـتاندارد از قبـل بـود، بـا ماشـین آالت و تیـم های مهندسـی مقاوم سـازی شـد  و با 
همکاری مردم از شـدت بحران کاسـته شـد.وی افزود: سـپاه و فرمانده سپاه ثارهللا استان 
کرمـان از روزهـای نخسـت در شهرسـتان حمیدیـه حضـور داشـت و بیمارسـتان صحرایی 
براسـاس نیاز دانشـگاه علوم پزشـکی خوزسـتان توسـط سـپاه ثارهللا در اهواز برپا شـد که 
در همین راسـتا بخشـی از بیماران شهرستان حمیدیه را نیز پوشـش می داد.محمودآبادی 
بـا بیـان اینکه سـتاد عتبات عالیات اسـتان کرمان در شهرسـتان حمیدیه بسـیار فعال بود 
و تعـداد زیـادی از موکـب هـای شهرسـتان هـای اسـتان به مـردم ایـن منطقه غـذا و نان 
می دادنـد تصریـح کـرد: براثر سـیل، دسترسـی به 15 روسـتا در حمیدیه قطع شـده بود که 
در همین راسـتا اسـتان کرمان در این منطقه کمتر از 48 سـاعت سیل بند مستحکم ایجاد 
و جـاده دسترسـی بـه این روسـتاها را برقـرار کرد.مدیرکل حوزه اسـتاندار کرمـان گفت: در 
برخـی مناطـق روسـتاییان حاضـر نبودند خانه هـای خود را تـرک کنند که در همین راسـتا 
260 چشـمه سـرویس بهداشـتی سـیار توسـط سـپاه ثارهللا به حمیدیه ارسـال و توسـط 
دهیاری در بخش مرکزی حمیدیه توزیع شـد.وی اظهار کرد: در ماقات اسـتاندار کرمان و 
وزیر کشـور بحث بازسـازی حمیدیه پیش آمد و بعد از مرحله اول کمک رسـانی، تعدادی 
از ماشـین آالت از حمیدیـه خـارج شـد و کارهایـی که بعـد از مرحلـه اول ما انجـام دادیم، 
اقداماتـی بـود کـه در طـول سـال های گذشـته صورت نگرفتـه بود و یکـی از ایـن اقدامات 
نصـب دسـتگاه آب شـیرین کن این شـهر بود.محمودآبادی بـا تاکید بر اینکه یـک ریال از 
اعتبـارات دولتـی اسـتان کرمـان در بحران حمیدیه هزینه نشـد و ماشـین آالت از دهیاری 
هـا و شـهرداری هـا بود بیان کرد: شـرکت های صنعتـی و معدنی به ما کمـک مالی کردند 
و اعتبـارات از بخـش خصوصـی بـود و دولـت تجربه و حضـور مدیران را در این شهرسـتان 

در اختیـار قرار داد.
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 النگوی نشونت بیچه اشکه
 بگو دل مهربونت بیچه اشکه

 دمی که برشنی عغدت بخونن
یل چهک زبونت بیچه اشکه

شاعر :  نوک عمو

گواِه ادعای مو خداوند 
که زنده خوی رفیکُن منده خاوند 

درستِه دایما کل پنجلوکُم
ولی ایرج کجا ای توم پتاوند؟

شاعر :  جانعلی خاوند)خونه وربج(

کَشیدی گوُشوم و بردیم آ پشت
او خوی َپِتنی کناری بی ُمونی ُششت
نیهتی ِهش کُدومتون بین صالحِی
خدا َورگَشته خاوند ای ُمونی کشت

شاعر :  ایرج انصاری فرد

آگهی تجدید مزایده کتبی
» بهره برداری جایگاه CNG شهرداری باغین «

شهرداری باغین

شــهرداری باغیــن در نظــر دارد جایــگاه CNG شــهرداری را از طریــق مزایــده کتبــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از 
کلیــه متقاضیــان دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده تــا پایــان وقــت اداری 9۸/02/0۷ بــه شــهرداری باغیــن 

واقــع در کرمــان باغیــن شــهرک قــدس مراجعــه نماینــد.
 شــرکت کننــدگان بایســتی پیشــنهادات خــود را بــه همــراه تضمیــن شــرکت در مزایــده )معــادل مبلــغ 100/000/000 ریــال بصــورت ضمانتنامه 
بانکــی بــا واریــز نقــدی( در پــاکات الک و مهــر شــده تــا پایــان وقــت اداری چهارشــنبه 9۸/02/1۸ تحویــل شــهرداری نماینــد. بازگشــایی 

پــاکات مزایــده پنجشــنبه مورخــه 9۸/02/19 میباشــد. 

1( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات ناقص، مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
2( سپرده برندگان نفر اول، دوم در صورت عدم مراجعه یا انصراف از انجام معامله به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد. 

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفنهای 33372002 و 33372846-034 تماس حاصل نمایند.

میانگین فروش روزانهمدت قراردادنوع تجهیزاتمشخصات جایگاه

تعداد نازل هر دیسپنسرتعداد دیسپنسرتعداد جایگاه
یکسالدلتا

5500

مترمکعب132

فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظر دارد مناقصه عمومی انتخاب پیمانـکار پروژه عملیات اجرایی 
طـرح اضطراری کنترل سـیالب روسـتای بهـا آباد زرند بـه شـماره 209۸001250000002 را از طریق سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید. کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه ازدریافت اسـناد مناقصه تا 
ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد ( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم 
عضویـت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت 

در مناقصه محقق سـازند . تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 9۸/2/4 میباشـد.

مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت : سـاعت 
11 مـورخ 9۸/2/11

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 11 مورخ 9۸/2/21
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11:30 مورخ 9۸/2/21

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـر جهـت دریافـت 
آدرس:  مناقصـه  اسـناد  خصـوص  در  بیشـتر  اطالعـات 
ای  منطقـه  آب  شـرکت  پاسـداران،  خیابـان  کرمـان، 
کرمـان، سـاختمان شـماره دو، دفتـر قراردادهـا و تلفـن 

034 -322244۸2

آدرس: کرمـان، خیابـان  بـه  الـف  هـای  پاکـت  ارائـه  و 
پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان سـاختمان شماره 
یـک، طبقه دوم، دبیـر خانه محرمانه دفتر حراسـت .هزینه 

چـاپ و نشـر آگهـی بعهـده برنـده مناقصه می باشـد.
مراحـل  انجـام  جهـت  سـتاد  سـامانه  تمـاس  اطالعـات 

021-41934  : تمـاس  مرکـز   : سـامانه  در  عضویـت 
دفتر ثبت نام : ۸۸9۶9۷3۷ و ۸5193۷۶۸

شرکت آب منطقه ای کرمان

فرآیند شماره 02/الف/98
نوبت اول 

شناسه آگهی 440594

به منظور انتخاب پیمانکار پروژه عملیات اجرایی 
طرح اضطراری کنترل سیالب روستای بهاآباد زرند 

روابـــط عمومـــي ســـازمان راهـــداري و حمل ونقـــل 
ـــس  ـــازي و ریی ـــر راه و شهرس ـــاون وزی ـــاده اي مع ج
ســـازمان راهـــداری و حمل ونقـــل جـــاده ای در 
ـــیل زده راور-  ـــور س ـــان از مح ـــتان کرم ـــه اس ـــفر ب س

ـــرد. ـــد ک ـــوک بازدی دیه
ــداری  ــازمان راهـ ــی سـ ــزارش روابط عمومـ ــه گـ بـ
و حمل ونقـــل جـــاده ای عبدالهاشـــم حســـن نیـــا 

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی و رئیـــس ایـــن 
ســـازمان در جریـــان بازدیـــد از ایـــن محـــور، 
جـــاده  مســـیر  در  کـــه  فوق الذکـــر  محـــور  از 
ترانزیتـــی کرمـــان بـــه خراســـان قـــرار دارد و 
ــور کاال از  ــل عبـ ــی و محـ ــور اصلـ ــوان محـ به  عنـ
ـــرقی  ـــای ش ـــه مرزه ـــور ب ـــرق کش ـــوب ش ـــادر جن بن
شـــناخته می شـــود، بازدیـــد کـــرد.وی اظهـــار 

داشـــت: وقـــوع ســـیاب و طغیـــان رودخانه هـــا 
بـــر اثـــر بارندگی هـــای هفتـــه جـــاری بیـــش از 
ســـه هـــزار میلیـــارد ریـــال بـــه راه هـــای اســـتان 

ــت. ــرده اسـ ــارت وارد کـ ــان خسـ کرمـ
ـــور  ـــه مح ـــیل ب ـــارت س ـــترین خس ـــزود: بیش وی اف
راور- دیهـــوک، شـــهداد- نهبنـــدان و حـــوزه شهرســـتان 
ســـیرجان بـــود کـــه ایـــن محورهـــا را دچـــار آب بردگـــی 
و تخریـــب ابنیـــه ارتباطـــی و پل هـــا کـــرده اســـت. 
ــای  ــم راه هـ ــات ترمیـ ــاز عملیـ ــا از آغـ ــن نیـ حسـ
ـــیاب  ـــردن س ـــش ک ـــس از فروک ـــان پ ـــتان کرم اس
ـــل  ـــه دلی ـــوک ب ـــور راور- دیه ـــت: مح ـــر داد و گف خب
روزهـــای  بارندگی هـــای  در  رودخانـــه  طغیـــان 
اخیـــر دچـــار تخریـــب و آب گرفتگـــی و درنتیجـــه 

ـــته  ـــور و شکس ـــزرگ کالیش ـــل ب ـــب پ ـــب تخری موج
ـــری محـــور  ـــه صـــد کیلومت ـــل در فاصل ـــن پ شـــدن ای
راور- دیهـــوک و انســـداد ایـــن جـــاده گردیـــد کـــه 
بـــا تـــاش شـــبانه روزی راهـــداران اســـتان کرمـــان 
محـــور یادشـــده به صـــورت موقـــت بازگشـــایی 

ـــت. ـــده اس ش
ـــر محـــور راور- دیهـــوک  شـــایان ذکـــر اســـت عـــاوه ب
ـــی  ـــر محورهای ـــز از دیگ ـــدان نی ـــهداد- نهبن ـــاده ش ج
ـــردد  ـــده و ت ـــی ش ـــب اساس ـــار تخری ـــه دچ ـــت ک اس
ـــت و  ـــن اس ـــر غیرممک ـــال حاض ـــور در ح ـــن مح از ای
ـــر  ـــرد امکان پذی ـــطه بالگ ـــه واس ـــا ب ـــد از آن تنه بازدی
ـــن  ـــک ای ـــده نزدی ـــی رود در آین ـــار م ـــه انتظ ـــت ک اس

ـــردد. ـــایی گ ـــت بازگش ـــورت موق ـــز به ص ـــور نی مح

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازي 
از محورهای سیل زده کرمان

جنوب در مقابل سیل بی دفاع است
رودخانه ها و پل های جنوب نیاز به بررسی و رسیدگی دارند

اسـتاندار کرمـان گفـت: نگرانی در برخـی مردم اسـتان وجود 
دارد کـه درگیـر شـدن مـا موجـب غفلـت از مسـائل اسـتان 
شـود کـه به هیـچ عنوان چنیـن چیزی وجـود نداد و اسـتان 
تنهـا مدیریـت بازسـازی این مناطـق را بـه عهـده دارد که این 
موضـوع نیـز توسـط بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان 
صـورت مـی گیـرد. محمدجـواد فدایـی در جلسـه شـورای 
مدیریـت بحـران اسـتان کرمـان با اشـاره بـه انتخاب اسـتان 
کرمان به عنوان معین اسـتان خوزسـتان و مسـئول بازسازی 
و کمـک رسـانی به شهرسـتان حمیدیه اظهار کـرد: در مجموع 
هماهنگـی خوبـی بـود و کارهای خوبی توسـط اسـتان کرمان 
در شهرسـتان حمیدیـه صورت گرفته اسـت.به گزارش ایسـنا، 
وی بـه بارندگی هـای هفتـه اخیـر در سـطح اسـتان و وقـوع 
سـیاب در برخی نقاط اشـاره و اظهار کرد: براسـاس آمارهای 
ارایه شـده از سـوی اداره کل پیش بینی هواشناسـی اسـتان و 
سـتاد مدیریـت بحـران؛ بارندگی هـای اخیر در اسـتان کرمان 
در برخـی نقـاط تـا 60 میلیمتـر را داشـته  ایم که خوشـبختانه 
بـا کنتـرل مـوارد در سـتادهای بحران اسـتانی و شهرسـتانی 
خسـارت های چندانـی را نداشته ایم.اسـتاندار کرمـان با بیان 
اینکـه طـی تمـاس تلفنـی بـا رییـس جمهـور و ارایه گـزارش 
عملکرد اسـتان در سـیل اخیر، ایشـان در مجمـوع از عملکرد 
اسـتان کرمـان راضـی بودنـد اظهـار کـرد: بحث بعـدی مطرح 
شـده از سـوی وزیر کشـور و رییس جمهور، بازسـازی مناطق 
سـیل زده کشـور اسـت کـه توسـط وزارت کشـور بـه عهـده 
اسـتان ها گذاشـته می شـود.فدایی ادامه داد: نگرانی در برخی 
مـردم اسـتان وجـود دارد که درگیرشـدن ما موجـب غفلت از 
مسـائل اسـتان شـود کـه ایـن تضمیـن را مـی دهیـم کـه به 
هیـچ عنـوان چنین چیزی وجـود نداد و اسـتان تنها مدیریت 
بازسـازی ایـن مناطـق را بـه عهـده دارد کـه ایـن موضـوع نیز 
توسـط بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان صـورت مـی 
گیرد.اسـتاندار کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه در بحث بازسـازی 
شهرسـتان حمیدیه، منابع مالی از اسـتان کرمان نخواهد بود 
افـزود: منابـع مالـی جهت بازسـازی این شهرسـتان، تلفیقی 
از کمـک هـای دولتـی و مردمـی اسـت و هیچ نگرانـی بابت 
اینکـه منابـع مالـی اسـتان در ایـن شهرسـتان هزینـه شـود، 
وجـود ندارد.اسـتاندار کرمـان در ادامـه اظهـار کـرد: دو دسـته 
سـیل بند داریـم کـه برخـی موافقت نامـه داشـته و نیمه تمـام 
اسـت کـه بایـد تکمیـل شـود و برخـی سـیل بندهایی اسـت 
کـه جدیـدا توسـط فرمانـداران پیشـنهاد داده می شـود و باید 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان بررسـی کنـد تـا در 
موافقت نامه هـای امسـال دیده شـود.وی افزود: عادت شـده 
که منتظر هسـتیم اتفاقـی بیفتد و بعد برای جبران خسـارت 
بسـیج شـویم. در حالـی کـه بایـد ایـن کار را از قبـل انجـام 

بدهیـم و زمانـی برنامه ریزی شـود تا با حضور همه دسـتگاه 
هـای اجرایـی، فرمانـداری و شـهرداری ها ماشـین آالت برای 
احـداث سـیل بندهای جدیـد و الیروبی پل هـا و رودخانه ها با 
برنامه ریزی و مطالعات قبلی در اختیار گذاشـته شـود.فدایی 
تصریـح کـرد: تغییـر مسـیر رودخانـه بـه صـورت خودسـرانه 
معنـی نـدارد و هـر اقدامـی کـه در شهرسـتان هـا در رابطـه با 
بحـران بخواهـد انجـام شـود، بایـد دارای مصوبـه شـورای 

مدیریـت بحران شهرسـتان باشـد.

۷5روستا در سیل اخیر با مشکل 
مواجه شدند

منصـور خانه گیـر سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان رودبـار 
جنوب نیز در این جلسـه به خسـارات وارده به این شهرسـتان 
در سـیل اخیر اشـاره و اظهار کرد: 75 روسـتا در سـیاب اخیر 
در شهرسـتان رودبـار دچـار مشـکل شـدند که در حـال حاضر 
همچنان 30 روسـتای این شهرسـتان دچار مشـکل هستند و 

سـیل بنـد آنها نیازمند ترمیم شـدن اسـت.
بـه  خسـارت  تومـان  میلیـارد   21 حـدود  داد:  ادامـه  وی 
بخش هـای کشـاورزی، بـرق، مسـکن و … وارد شـده و 96 

روسـتا دچـار قطـع ارتبـاط شـدند.

اقدامات اخیر در جیرفت ُمسِکن بود 
و احتمال سیل وجود دارد

امـام جمعـه جیرفـت هـم در خطبه هـای اخیـر نمازجمعه با 
توجـه بـه حساسـیت موضـوع گفـت: از کسـانی کـه به کمک 
سـیل زدگان رفتند و همچنین از اقدامات انجام شـده  اخیر در 
شهرسـتان جیرفـت توسـط نیروهای گـردان 41 ثارهللا، سـپاه 
ناحیـه جیرفـت، مجموعـه سـتاد بحـران و به ویژه شـهرداری 
ایـن  افـزود:  سـعادت فر  می کنیم.حجت االسـام  تشـکر 
اقدامـات در واقـع مانند ُمَسـِکن بـوده و احتمال سـیل وجود 
دارد و راه حـل اساسـی آن الیروبـی رودخانه ها اسـت.الیروبی 
رودخانه بودجه زیادی می خواهد که بخشـی توسـط فرماندار 
و بخشـی توسط استان تامین شـود و ضمن تشکر از نماینده  
مجلـس، وی نیـز در گرفتـن بودجه هـای ملـی در ایـن زمینه 

اقـدام کنند.

دو رودخانه شهر کهنوج را تهدید می کنند
معـاون فرماندار کهنوج به»کاغذوطن«گفت:»پس از تشـکیل 
سـتاد بجران شهرسـتان بـه ریاسـت فرماندار تصمیـم بر این 
شـد بسـیج همگانی را در دسـتورکارمان قرار دهیم و از تمامی 
ظرفیت هـای خصوصـی ودولتـی اسـتفاده کنیـم، سـعی بـر 
ایـن شـد همـه سـیل بندهایی را که احسـاس خطر داشـتیم 
حادثه بیافرینند را در دسـتورکار قرار دهیم .سـیل چیزی قابل 

پیش بینی نیسـت امکان دارد در مسـیر سـیابی که 20سـال 
اسـت بارندگـی نداشـتیم بـا دبـی آب کمتـر و یا بیشـتری با 
بـارش  بی سـابقه مواجـه شـویم کـه قابل پیش بینی نیسـت 
سـیل بندهای مـا تـوان مقاومـت در مقابـل حجم زیـاد آب را  
دارنـد یـا نـه .«وی ادامـه داد:»اگـر بـاز هـم نیـاز باشـد تمام 
نیروهـای  مـا پـای کار هسـتند و از تمام ظرفیت ها اسـتفاده 
می کنیـم و هربحرانـی که در پیش داشـتته باشـیم مدیریت 
خواهیـم کـرد.«وی تاکید کـرد :»نیاز اسـت اداره آب منطقه ای 
بـا اعتبـارات بیشـتری پـای کار بیایـد و نقاطـی از شـهر مانند 
مسـیر پـل نظمیـه تا پل سـمیه کـه نیاز بـه گابیون بنـدی دارد 

را بررسـی کند.«

دهانه های پل سمیه کم است
قانعـی اضافـه کرد:»مسـووالن مربوطـه بایـد فکـر اساسـی 
برای پل سـمیه کننـد، این پل دو دهانه کـم دارد پیش بینی 
می شـود حجـم آبـی که قرار اسـت از  زیـر این پل رد شـود 
بیشـتر از حد قبل باشـد و نیاز اسـت این مسـیر را پوشـش 
دهنـد، کارشناسـان آب منطقـه ای بایـد سـوابق قبـل را مرور 
کننـد و کار کارشناسـی تری را انجـام دهنـد. دو رودخانـه در 
شـهر کهنـوج داریـم  سـیابی که از سـمت شـهرک آزادگان 
می آیـد و بـه سـمت شـهرک ولی عصـر مـی رود بـه دلیـل 
ساخت وسـازهای بی رویـه و غیراصولـی در طـی سـال های 
اخیـر مشکل سـاز اسـت. چنـدروز قبـل مـا بـا تـاش زیـاد 
مسـیر را بـاز کردیـم امـا ممکـن اسـت دبـی آب زیادتـری 
در آینـده از ایـن مسـیرها عبـور کنـد کـه نیـاز بـه مدیریـت 
بیشـتری دارد و اداره آب منطقـه ای باید پیگیری بیشـتری 

باشد.«  داشـته 
وزیری رییس شـورای شـهر کهنـوج بـه »کاغذوطن«گفت:» 
در آخریـن جلسـه ای کـه با اسـتانداری داشـتیم قرار شـد که 
شـهرداری پیگیری کنـد و از طریق آب منطقه ای کارشناسـی 
شـود.«وی افـزود:» بـا بودجـه ای کـه سـتاد بحـران بـه آن 
اختصـاص مـی دهـد دو دهنه به ایـن پل اضافه می شـود.«
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دو رودخانـه در شـهر کهنـوج داریـم  سـیالبی کـه از 
سـمت شـهرک آزادگان می آیـد و بـه سـمت شـهرک 
ولی عصـر مـی رود بـه دلیـل ساخت وسـازهای بی رویه 
و غیراصولـی در طی سـال های اخیر مشکل سـاز اسـت. 
چنـدروز قبـل مـا با تـالش زیاد مسـیر را بـاز کردیم اما 
ممکن اسـت دبی آب زیادتری در آینده از این مسـیرها 
عبـور کنـد که نیاز به مدیریـت بیشـتری دارد و اداره آب 

منطقـه ای باید پیگیری بیشـتری داشـته باشـد.


