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اینجا شهری زلزله خیز و بدون زیرساخت است اما مقاوم سازی منازل مسکونی 
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چراغ سبز شورای شهر جیرفت به رسانه ها
سخنگوی شورای شهر جیرفت:  از خبرنگاران می خواهیم در شورا 
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 خــرداد   22 چهارشــنبه         506 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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فرمان نرخ ارز 

در دست کیست؟
علی اصغر سمیعی

یادداشت مهمان

از یــک مــاه پیــش تــا دیــروز، قیمــت ارز، 
ــت  ــش یاف ــان کاه ــدود 2600 توم ــل ح حداق
کــه ایــن رقــم، چیــزی در حــدود 20 درصــد را 
ــه پیــش  ــن ســوالی ک تشــکیل می دهــد. اولی
ــر قیمــت 15500  ــه اگ ــن اســت ک ــد ای ــی آی م
ــود چــرا  ــط ب ــش، غل ــاه پی ــک م ــی در ی تومان
ــان آن  ــه در آن زم ــد ک ــازه داده می ش ــد اج بای

ــرد. ــرار گی ــه  ق ــورد معامل ــازار م ــرخ در ب ن
ــه توانایــی هایــی  ــا توجــه ب ــازار ســاز، ب چــرا ب
کــه دارد، بــه کنتــرل بــازار اقــدام نکــرده بــود؟، 
ــود؟  ــازار داده ب ــه ب ــی را ب ــازه آن سرکش و اج
شــاید گفتــه شــود آن قیمــت در آن زمــان 
ــه  ــورت چ ــن ص ــوب در ای ــوده، خ ــح ب صحی
اتفــاق مثبتــی در ســاختار اقتصــادی  کشــور رخ 
داده کــه ناگهــان در ظــرف یکمــاه 20٪ از قیمــت 
ارز کاســته شــده؟ ایــن تحــول و نوســان چــه 
ــورم در  ــرخ ت ــا ن ــته؟ آی ــی داش ــل موجه دلی
کشــور کاهــش جــدی داشــته؟ آیــا نــرخ رشــد 
اقتصــادی جهشــی ناگهانــی داشــته؟ آیا ســایه 
شــوم تحریــم ظالمانــه از ســر کشــور برداشــته 

شــده؟
ــه شــود، تحــول مثبتــی کــه اتفــاق  شــاید گفت

ــازار متشــکل ارزی اســت. ــور ب ــاده ظه افت
ــامی  ــداع اس ــه اب ــد ک ــی کنن ــور م ــی تص برخ
ــد باعــث رخــداد، معجــزه ای  ــد مــی توان جدی
ــن  ــه در بهتری ــی ک ــد، در حال ــازار ارز باش در ب
شــرایط یــک بــازار اگــر هــم مشــخصات یــک 
بــازار واقعــی را داشــته باشــد مــی توانــد کشــف 
نــرخ بکنــد، نــه ایــن کــه نــرخ را کاهــش دهــد 
ــه  ــور ک ــه اینط ــی ک ــد، در حال ــش ده ــا افزای ی
گفتــه مــی شــود معامــات در بــازار متشــکل در 
فضــای مجــازی انجــام خواهــد شــد و ایــن در 
حالــی اســت کــه طبــق مــاده هــای 3و۴و5و6 
از اساســنامه " شــرکت هــای تضامنــی صرافــان 
"، انجــام  عملیــات صرافــی  در فضــای مجــازی 
و اینترنتــی مجــاز نمــی باشــد، بنابــر ایــن بــه 
نظــر مــی رســد فعالیــت هــای بــازار متشــکل 
ــاد شــده  ــد ی ــار بن ــا چه ارزی کامــا مخالــف ب
از اساســنامه، "شــرکت هــای تضامنــی صرافــان 

می باشــد.  "
ــمی در  ــروش رس ــد و ف ــر خری ــال حاض در ح
بــازار ارز، بــا شــرایط خــاص انجــام مــی شــود 
و فعالیــت صرافــان مجــاز، در ایــن بازار  بســیار 
محــدود اســت و ایــن در حالــی اســت کــه بــازار 
ــی  ــمی اداره م ــر رس ــل غی ــط عوام ــا توس عم
شــود و هــر گونــه تاطمــی کــه بخواهنــد بــرای 
ایجــاد ســود بیشــتر، مــی تواننــد، در آن ایجــاد 

کننــد.
پانوشت:

قســمتی از اساســنامه " شــرکت هــای تضامنی 
:" صرافی 

" مــاده ٣ فعالیــت صرافــی شــامل؛ خریــد 
طــای  مســکوک  ارز،  نقــدی  فــروش  و 
ــوری  ــک مرکزیجمه ــط بان ــده توس ــرب ش ض
اســامی ایــران و انجــام عملیــات مربــوط 
ــا و  ــک ه ــق بان ــای ارزی از طری ــه ه ــه حوال ب
مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی مجــاز داخلــی 
و ارایــه خدمــات ارزی بــرون مــرزی از طریــق 
کارگــزاران در چارچــوب قوانیــن و مقــررات ارزی 

می باشــد.
مــاده ۴ صرافــی مجــاز بــه انجــام ســایر 

نمی باشــد. ارزی  معامــات 
ــات  ــام عملی ــه انج ــاز ب ــی مج ــاده 5 صراف م
بانکــی مربــوط بــه دریافــت و نگهــداری ســپرده 
از مشــتریان و یــا اعطــای تســهیات اعتبــاری 
و همچنیــن پیــش خریــد و یــا پیــش فــروش 
ارز و انجــام ســایر معامــات ســلف نمی باشــد.

ــات  ــام عملی ــه انج ــاز ب ــی مج ــاده 6 صراف م
صرافــی در فضــای اینترنتــی و یــا مجــازی 

نمی باشــد"
* رییس کانون صرافان

کهنوججیرفت
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خرید سکه کمتر از ۲۰ عدد مالیات ندارد

مدیــرکل امــور مالیاتــی بیــان کــرد: خریــداران ســکه تــا 
خریــد 20 ســکه، مشــمول پرداخــت مالیــات نیســتند.

محمــد ســلمانی افــزود: خریــداران ســکه بــرای خریــد 

20 تــا 60 ســکه بــه ازای هــر ســکه بایــد 150 هــزار تومــان 
مالیــات و از 60 تــا 100 ســکه بــه ازای هــر ســکه 200 هــزار 
ــکه 250  ــر س ــه ازای ه ــکه ب ــا 200 س ــان و از 100 ت توم

هــزار تومــان بایــد مالیــات بپردازنــد و بــرای خریــد بیش 
از 200 ســکه بایــد پرونــده مالیاتــی تشــکیل مــی شــود.

وی تصریــح کــرد: کار مــا وصــول مالیــات اســت و 
ضمــن ارائــه خدمــت، مالیــات را از صاحبــان درآمــد اخذ 

می کنیــم.
ــل  ــاه فص ــه داد: خردادم ــی ادام ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــت و  ــی اس ــخاص حقیق ــی اش ــه مالیات ــه اظهارنام ارائ
مودیــان مکلــف هســتند تــا پایــان 31 خردادمــاه جــاری 
ــی  ــق درگاه اینترنت ــود را از طری ــال 9۷ خ ــه س اظهارنام

ــد. ــه و تســلیم کنن ــی کشــور ارائ ســازمان امــور مالیات
وی عنــوان کــرد: مالــکان خودروهــا نیــز تــا پایــان 
خردادمــاه فرصــت دارنــد کــه کار ارائــه اظهارنامــه خــود را 

ــد. ــلیم کنن ــت تس ــخوان دول ــر پیش ــق دفات از طری
ســلمانی تاکیــد کــرد: کلیــه اشــخاص حقوقــی و 
صاحبــان واحدهــای مســکونی کــه آن را بــه اجــاره مــی 
دهنــد نیــز طبــق مــاده 110 قانــون مالیــات هــا تــا پایــان 
تیرمــاه امســال فرصــت دارنــد بــه صــورت الکترونیکــی 
اظهارنامــه خــود را تســلیم کننــد و مــی تواننــد مالیات را 

حضــوری یــا از طریــق سیســتم تقســیط کننــد.
وی بــه تمهیــدات ســازمان امــور مالیاتــی در ســال جاری 
اشــاره کــرد و مــی گویــد: آنهایــی کــه معــاف بــوده انــد، 
ــد  ــه درآم ــه اینک ــروط ب ــتند، مش ــاف هس ــاکان مع کم
بیشــتری نداشــته باشــند و بایــد اظهارنامــه معافیــت را 

تســلیم کننــد.
ــرای  ــرد: در اج ــان ک ــی خاطرنش ــور مالیات ــرکل ام مدی

تبصــره مــاده 100 قانــون مالیــات هــا، مودیــان بــا درآمــد 
صفــر تــا 25 میلیــون ریــال افزایشــی ندارنــد، درآمدهای 
ــا  ــد، 50 ت ــال 5 درصــد افزایــش دارن ــون ری ــا 50 میلی ت
100 میلیــون ریــال 10 درصــد افزایــش و بقیــه 15 درصــد 
افزایــش دارنــد و بــه ایــن شــکل اظهارنامــه هــا قطعــی 

مــی شــود.
وی بــه اینکــه معافیــت مشــاغل در ســال 9۷ عــدد 215 
میلیــون ریــال بــوده اســت اشــاره کــرد و افــزود: امســال 
ــر ســکه وضــع شــده و  ــات ب ــار مالی ــرای نخســتین ب ب
همــه خریــداران ســکه کــه در ســال 9۷ ســکه خریــداری 
کــرده انــد، تــا خریــد 20 ســکه، مشــمول دریافــت 

مالیــات نیســتند.
ــارد  ســلمانی اظهــار کــرد: در دو ماهــه امســال 63 میلی
تومــان از محــل مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه حســاب 
شــهرداری هــا و دهیــاری هــا واریــز کــرده ایــم کــه 1۷ 
ــده  ــز ش ــهرداری واری ــاب ش ــه حس ــان ب ــارد توم میلی

اســت.
وی تصریــح کــرد: مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه صــورت 
ــت ۷0  ــاس جمعی ــود و براس ــی ش ــول م ــتانی وص اس
درصــد بــه شــهرها و 30 درصــد بــه روســتاها توزیــع مــی 

شــود.
پاســخگوی مودیــان  او مــی گویــد: ســامانه 1526 
مالیاتــی اســت و تــاش بــر ایــن اســت اطــاع رســانی 
ــوب انجــام شــود. ــه نحــو مطل ــات ب در خصــوص مالی

وی دربــاره جلوگیــری از فرارهــای مالیاتــی عنــوان کــرد: 

ــی  ــان مالیات ــه مودی ــرر هم ــاده 162 مک ــرای م ــا اج ب
ــامانه  ــود را در س ــی خ ــزارش فصل ــتند گ ــف هس مکل
ثبــت کننــد کــه یــک ابــزار مهــم بــرای جلوگیــری از فــرار 
مالیاتــی اســت و کســانی که خریــد و فــروش و خدمات 
را ثبــت نکننــد، ســه درصــد مشــمول جریــم هســتند و 
تــا زمانــی کــه اطاعــات را وارد سیســتم نکننــد، جریمــه 

بخشــیده نمــی شــود.
مدیــرکل امــور مالیاتــی بیــان کــرد: یکســری از اطاعــات 
نیــز توســط اداره مبــارزه بــا پولشــویی وزارت اقتصــاد بــه 
ــم و  ــی کنی ــه بررســی م ــی شــود ک ــا داده م اســتان ه
امیدواریــم بــا ایــن مــوارد و اقداماتــی کــه صــورت مــی 
ــته  ــی نداش ــرار مالیات ــده ف ــای آین ــال ه ــرد، در س گی

باشــیم یــا کــم باشــد.
ــا مالیــات وضــع شــده بــرای اســتان در  وی در رابطــه ب
ــه  ــا توجــه ب بودجــه ســاالنه کشــور گفــت: هــر ســال ب
ــی  ــد مالیات ــم درآم ــک رق ــور ی ــا در کل کش ــه ه هزین
تعییــن مــی شــود و ایــن مختــص کرمــان نیســت و مــا 
جــزو اســتان هــای اول در پرداخــت مالیــات نیســتیم.

ــتفاده از  ــه اس ــف ب ــکان مکل ــه داد: پزش ــلمانی ادام س
ــه  ــه هم ــد ک ــده ان ــگاهی ش ــزه فروش ــدوق مکانی صن
کارکردهــا را بــه مــا ارائــه مــی دهــد و در روزهــای اخیــر 
طــی جلســه ای کــه بــا دادســتان داشــتیم، مقــرر شــد 
کــه پزشــکان دســتگاه کارتخــوان داشــته باشــند و در غیر 
ایــن صــورت اداره کل مالیاتــی بــه عنــوان ضابــط اقــدام 

خواهــد کــرد.

فرمانده انتظامی جیرفت خبر داد:

مدیرکل امور مالیاتی اعالم کرد:

برگزاری مسابفات شطرنج در راهداری جنوب

انتصاب در راهداری جنوب استان

کشف ۴۸ تن برنج قاچاق در جیرفت

مسـابقات شـطرنج کارکنـان اداره کل راهـداری و حمـل 
و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان بـا معرفی نفـرات برتر 

یافت. پایـان 
اداره کل  بیـن کارکنـان  شـطرنج  مسـابقه  دوره  یـک 

راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان کـه 
بـه روش سویسـی و در پنـج دور بیـن 16نفـر از کارکنان 
سـتادی ،ادارات تابعه و جمعی از فرزنـدان کارکنان اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان 
کرمـان درمحـل سـالن کنفرانـس ایـن اداره کل برگـزار 
شـد .در ایـن دوره از مسـابقات کـه بـا همـکاری هیتت 
شـطرنج شهرستان جیرفت  با سـرداوری موسی نجفی 
رییـس هیئـت شـطرنج جیرفـت برگـزار شـد مهـدی 
خسـروی از اداره ایمنـی و حریـم ، پیمـان محمـودی از 
مرکـز مدیریـت راهها و مجتبـی مقبلـی از اداره پیمان و 
رسـیدگی نفرات اول تا سـوم شـدند. همچنیـن  در این 
مسـابقات شـطرنج با اهدای لوح سـپاس و هدیه از دو 
نونهال شـرکت کننـده از فرزندان همـکاران و نفرات برتر 
اول تـا سـوم با حضور معاون توسـعه مدیریـت ، معاون 

حمـل و نقـل و حراسـت اداره کل تجلیل شـد.

بـا ابـاغ مدیـر کل راهداری و حمـل و نقل جـاده ای جنوب 
بعنـوان سرپرسـت  احسـان شـاهرخی  مهنـدس  کرمـان 

معاونـت اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب 
کرمـان منصـوب شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب کرمـان ، مهندس 
اداره نگهـداری  بعنـوان رئیـس  ایـن  از  شـاهرخی پیـش 
راههـای ایـن اداره کل مشـغول فعالیت بود که با اسـتعفای 
مهندس مرتضی رهبر معاون راهداری سـابق در این سـمت 

قـرار گرفت.
جنـوب کرمـان داری ۷شهرسـتان و 8 اداره راهداری و حمل 
و نقـل جـاده ای اسـت. از جملـه وظایف معاونـت راهداری 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمان : 

نگهـداری و اجـرای عملیـات ترمیم راههـای ارتباطی اصلی ، 
فرعی، روسـتایی و ابنیه فنی ، انجام عملیات الزم جهت باز 
نگهداشـتن راههـا درهنـگام بحـران از جمله بارش سـنگین 
بـرف و یخبنـدان ، طوفان شـن و گرد خاک شـدید ، هنگام 
بـروز سـیل،ریزش کـوه ، تصادفات و...به منظـور تامین عبور 
و  مـرور ایمـن و آرام , احـداث و نگهـداری از راهدارخانـه هـا 
و تاسیسـات جانبـی راههاو پاسـگاه های پلیـس راه و تهیه 
برنامـه توسـعه آنهـا در آینده ، همکاری با پلیـس راه در مورد 
شناسـایی و رفـع نقاط حادثـه خیز در محورهـا ،انجام ایمن 
سـازی جـاده ها بـا عائـم، تابلوها،خط کشـی، روشـنایی و 
ایجـاد تاسیسـات های مربوطه، و حفظ حریـم قانونی راهها 
از مهمتریـن مواردی که نقش بسـزایی در حفظ ایمنی راهها 

و کاهـش تلفـات و تصادفات جـاده ای دارد.

فرمانـده انتظامـی جیرفت عنوان کـرد: ۴8 تن برنج قاچاق 
از 2 دسـتگاه تریلر کشـف و توقیف شد.

رضـا محمـد رضایـی بیان کـرد: مامـوران پاسـگاه انتظامی 
علـی آبـاد جیرفـت حیـن کنتـرل خودروهای عبـوری به 2 
دسـتگاه تریلر مشـکوک و جهت بررسـی بیشـتر خودروها 

را متوقـف کردند.
وی گفـت: در بازرسـی از ایـن خودروها مقـدار ۴8 تن برنج 
قاچـاق کـه از طریـق مبـادی غیـر قانونی وارد کشـور شـده 

بود کشـف شد.
فرمانـده انتظامـی جیرفـت افـزود: ارزش ایـن بـار قاچـاق 

طبـق برآورد کارشناسـان چهـار میلیـارد و 800 میلیون ریال 
تخمین زده شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: در این رابطه 2 نفر متهم دسـتگیر و پس 
از تشـکیل پرونـده، بـرای بررسـی بیشـتر تحویـل مقامات 

قضائی شـدند.
محمدرضایـی تاکیـد کـرد: قاچـاق کاال خسـارت جبـران 
ناپذیـری بـه بدنـه اقتصـاد کشـور وارد مـی کنـد و موجـب 
بیـکاری جوانـان می شـود کـه در این راسـتا پلیـس با بهره 
گیـری از تمـام تـوان و امکانـات خـود بـه صـورت شـبانه 

روزی بـا ایـن پدیـده شـوم مبـارزه خواهـد کـرد.

۲8 تا ۲8۴3 تا ۴۲
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

رودبارجنوب
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره1398603190۷9000101-98/02/18هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضی دولت جمهوری اسـامی ایران به نمایندگی دانشـگاه 
علوم پزشـکی جیرفـت با شناسـه ملـی 1۴000235860در یک 
بـاب سـاختمان خانـه بهداشـت بـه مسـاحت 393مترمربـع 
پـاک 380فرعـی از18۷- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 18۷اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنوب روسـتای 
حیـدر آبـاد بخش ۴6کرمان  خریـداری از مالک رسـمی آقای 
محمـد دسـتوری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف:60۷-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/22 – تاریـخ 

98/0۴/05: دوم  انتشـارنوبت 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

رودبارجنوب 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1398603190۷9000100-

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/02/18هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی دولـت جمهـوری 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  نمایندگـی  بـه  ایـران  اسـامی 
جیرفـت دریک باب سـاختمان به مسـاحت 26۴0مترمربع 
پـاک ۴11فرعـی از202- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 202اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنـوب –چاه 
حسـن  بخش ۴6کرمـان  خریداری از مالک رسـمی آقای 
ایمـان مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
از تاریـخ  متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:606-  تاریـخ انتشـار 
نوبـت اول:98/03/22 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۴/05
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
خانم حوا سـکوکانی فرزند جنگی دارای شناسـنامه 6۷3بشـرح دادخواسـت شـماره 
9809983891200131مـورخ 98/03/21توضیح داده شـادروان کلثوم سـکوکانی فرزند 
حسـن  بشناسـنامه88در تاریـخ1398/11/28در شـهرمنوجان فـوت شـده و وراثـت 

منحصـر حین الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-حوا سکوکانی فرزند جنگی ت ت 1356/0۴/02 ش ش 6۷3 ش م 6089815063

2-زهـرا سـکوکانی فرزنـد جنگـی ت ت 1361/09/01 ش ش 10۴2 ش م 3160999191)همگـی نـوه 
هـای متوفی (

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای 
حل اختاف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد 

از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. م الف:12
دفتر شورای حل اختالف شماره مرکزی دوم  شهرستان منوجان  
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اور
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راه
سـخنگوی اتحادیـه کشـوری کسـب و کارهـای اینترنتـی بـا 
بیـان اینکـه پـس از ممنـوع شـدن درج قیمـت در آگهـی 
شـبکه های  بـه  خـودرو  خریـداران  و  فروشـندگان  خـودرو، 
اجتماعـی غیررسـمی کشـانده شـدند، جزئیاتـی از فعالیـت 
داد. ارائـه  دالالن  اینسـتاگرامی  پیـج  و  تلگرامـی  20 کانـال 

بـه گـزارش جنـوب نیـوز، اواسـط اردیبهشـت مـاه امسـال به 
دنبـال باالرفتـن قیمـت خـودرو و مسـکن در بـازار آزاد، رئیس 
مرکـز مبـارزه بـا جرایـم ملـی و سـازمان یافتـه پلیـس فتـا 
ناجـا، قیمت سـازی کاذب در بـازار خـودرو و امـاک را نشـأت 
گرفتـه از داللی هـا در فضـای مجـازی دانسـت و به دنبـال آن 
از برخـورد جـدی بـا دالالن ایـن حـوزه خبـر داد. موضوعـی که 
بـه دنبـال آن تعدادی از دالالن دسـتگیر شـدند و قیمت گذاری 
شـد. ممنـوع  آگهـی  سـایت های  در  مسـکن  و  خـودرو 

بـا گذشـت چنـد روز از ممنـوع شـدن درج قیمـت خـودرو و 
مسـکن در سـایت های آگهـی، اتحادیـه کشـوری کسـب و 
کارهـای مجـازی از توافـق بـا مسـئوالن دادسـتانی و اتحادیه 
نمایشـگاه داران اتومبیـل خبـر داد که در پی آن مقرر شـده بود، 
بـا اعـام نـرخ روزانه خـودرو از سـوی اتحادیه نمایشـگاه داران 
اتومبیل، فروشـندگان خودرو مجاز باشـند قیمـت خودرو خود 
را تـا 2 الـی 3 درصـد باالتـر از قیمـت روزانـه اعـام شـده، در 
سـایت های آگهـی درج کننـد؛ موضوعـی کـه بازگشـت قیمت 
بـه آگهی هـای خـودرو را می توانسـت به دنبال داشـته باشـد.

غـام رضـا فرخـی، گفـت: بـا توجـه بـه ایـن کـه در 
جنـوب کرمـان سـنگ هـای قیمتـی و تزئینـی خوبی 
وجـود دارد، بـه دنبـال آمـوزش رایـگان تـراش ایـن 
سـنگ هـا هسـتیم.»غام رضـا فرخـی« مدیـر کل 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
کرمـان، در گفـت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبسـتان 
از کرمـان جنـوب، گفـت: در کل اسـتان کرمـان، ۷0 
رشـنه در حوزه صنایع دسـتی فعال هسـتند.غام رضا 
فرخـی، بیـان داشـت: بـا توجـه به ایـن کـه در جنوب 
کرمـان سـنگ هـای قیمتـی و تزئینـی خوبـی وجود 
دارد، بـه دنبـال آمـوزش رایـگان تراش این سـنگ ها 
و توزیـع دسـتگاه هـای تـراش سـنگ در ایـن منطقه 
هسـتیم تـا در این زمینـه فعالیت هـای خوبی صورت 
گیرد.مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمـان، اضافه کرد: سـوزن دوزی 
و حصیربافی از صنایع دسـتی جنوب کرمان هسـتند.

وی، اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه این کـه بـرای فعالیت 
در رشـته حصیربافـی نیـاز به خرید مواد اولیه نیسـت 
بنابرایـن بـه راحتی می تـوان با فعالیت در این رشـته 
و بازاریابـی، زمینـه اشـتغال بسـیار خـوب و پایـدار را 
فراهـم کرد.فرخی، ابراز داشـت: مردم بایسـتی به این 
نتیجـه برسـند کـه فعالیـت در حـوزه صنایـع دسـتی، 
مـی تـوان کمک شـایانی به اشـتغال زایی کنـد. مدیر 
کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری استان 
کرمـان، بیـان داشـت: بـه زودی نشسـتی در جیرفت با 
صنعتگـران و افـرادی کـه عاقمنـد به فعالیـت در حوزه 

صنایع دسـتی هسـتند، دارم.

مدتـی اسـت، بهـای خـودرو در بازار هـای داخلـی رو بـه کاهش 
گذاشـته و دیگـر از افزایـش قیمت هـای هیجانـی در ایـن بـازار 
خبـری نیسـت؛ هرچنـد در این مـدت قیمت ها آن قـدر افزایش 
داشـته کـه بـا ایـن کاهش هـا بـه جـای خـود بازنگـردد، برخی 
مسـئوالن امیدوارنـد کـه بتواننـد رونـد کاهشـی را حفـظ کننـد. 
تابنـاک: مدتـی اسـت، بهـای خـودرو در بازار هـای داخلـی رو به 
کاهـش گذاشـته و دیگـر از افزایـش قیمت هـای هیجانـی در 
ایـن بـازار خبری نیسـت؛ هرچنـد در این مدت قیمت هـا آن قدر 
افزایـش داشـته کـه بـا این کاهش هـا به جـای خـود بازنگردد، 
برخـی مسـئوالن امیدوارنـد کـه بتواننـد رونـد کاهشـی را حفظ 
کننـد. امـا در این میـان، برخی نمایندگان مجلس اعتقـاد دارند 
کـه دلیـل ایـن ریـزش قیمت هـا در بـازار، اعـام خودروسـاز ها 
بـرای تحویـل 100000 خـودروی موجـود در انبار ها به مردم اسـت 
و همیـن باعـث شـده تـا قیمت هـا در بـازار کاهـش یابـد. البته 
برخی نیز زمزمه های واردات خودرو های دسـت دوم به کشـور را 
از دالیـل کاهـش قیمت هـا می دانند و بـر این باورنـد، در صورتی 
کـه دولت مجـوز واردات خودرو های دسـت دوم خارجی را صادر 
کنـد، می توانـد هـم بـازار را به نوعی کنتـرل کرده و هـم از صنایع 
داخلـی خـود حمایـت کند.غامعلی جعفـرزاده ایمن آبـادی در 
گفت وگـو بـا تابنـاک در این بـاره اظهار داشـت: ما از یک سـو به 
بهانـه حمایـت از کارگران و ایجاد اشـتغال و جلوگیـری از بحران 
بیـکاری از صنایـع خودروسـاز داخلـی حمایـت می کنیـم، ولـی 
از سـوی دیگـر، توسـط عـده ای در همیـن واحد هـای تولیـد از 
ایـن حمایت هـا سوءاسـتفاده می شـود، بـه گونـه ای که همین 
حمایت هـای تمـام عیار باعث شـده تا خودروسـازی ها به مردم 
فشـار بیاورنـد و آن هـا را تیـغ بزننـد. در همیـن چنـد روز اخیـر، 
قیمـت برخـی خودرو هـا 15 تـا 20 درصـد کاهش داشـته و این 
نشـان مـی دهـد، قیمت ها قابـل کاهـش در بازار هسـتند.عضو 
کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلس گفـت: به اعتقاد مـن، بازار 
قابلیـت کاهـش قیمت هـا از ایـن بیشـتر را هـم دارد و مـا برای 
اینکـه بتوانیـم بـه کسـانی که نیـاز بـه خودرو های بـا کیفیت باال 
دارنـد تـا کار ها خـود را رفع و رجوع کنند، باید شـرایط مناسـب را 
فراهم کنیم.وی افزود: عده ای همیشـه مجبورند در سفر باشند، 
یـا کار خـود را بـا خودرو انجـام می دهند و مجبورنـد خودرو های 
بـا کیفیـت سـوار شـوند؛ بنابراین نیاز هسـت که مـا از ایـن افراد 
هـم حمایـت کنیم. بـرای این کار باید کاری کنیم کـه انحصار را از 
این شـرکت ها بگیریم. از سـوی دیگـر، ما نمی خواهیـم واردات 
خودرو هـای لوکـس به کشـور داشـته باشـیم؛ بنابرایـن، بهترین 
کار ایـن اسـت کـه از خودرو هـای دسـت دوم اسـتفاده شـده 
و مجـوز واردات آن را صـادر کنیـم، ولـی بایـد زمینـه ای فراهـم 
شـود کـه خودرو هـای ازکارافتاده وارد کشـور نشـوند. هـم اکنون 
قیمـت خودرو هـا در بازار مسـکوت اسـت و مـردم دیگر خریدی 
انجـام نمی دهنـد. بـه نظـر من، نبایـد مـردم را ناامید کـرد، بلکه 
بایـد کسـانی کـه مـدام در مأموریـت هسـتند و خودرو هـای بـا 
کیفیـت نیـاز دارنـد، بتواننـد از مزایـای ایـن طـرح بهـره گیرنـد.

رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان گفـت: مبارزه 
بـا ملخ هـای صحرایـی در 9 هـزار و 500 هکتار از اراضی شـمال 
اسـتان کرمـان انجـام شـده و یـک میلیون هکتـار نیـز از نظر 
وجـود ملخ هـا مـورد پایش قرار گرفته اسـت.عباس سـعیدی 
تصریح کرد: ملخ های صحرایی از بهمن ماه وارد کشـور شـدند 
و کرمـان یکـی از هفـت اسـتان درگیر کشـور اسـت بـه طوری 
که اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان، کرمـان و هرمزگان به 
ترتیـب بیشـترین درگیری با ایـن آفت را دارند.سـعیدی ادامه 
داد: گزارش هـای جهانـی حاکـی از هجوم ملخ هـای صحرایی 
تـا تیرماه از صحرای عربسـتان به اسـتان های مختلف کشـور 
اسـت وبـا اقدامـات انجـام گرفته ایـن آفت تاکنون خسـارات 
جـدی بـه مـزارع و باغـت اسـتان کرمـان وارد نکـرده اسـت.

رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان با بیـان اینکه 
ملخ هـای مهاجر قباً بـدو ورود، به مراتع وارد می شـدند گفت: 
اکنـون ایـن آفت بعـد از ورود بـه مناطق، مسـتقیم وارد مزارع 
و باغـات می شـود.وی افـزود: 2 میلیـارد و 200 میلیـون تومان 
اعتبـار اسـتانی و 2 میلیـارد و 100 میلیـون تومـان اعتبـار ملـی 
بـرای مبـارزه بـا ملخ هـا در اسـتان کرمان هزینه شـده اسـت.

سعیدی از استاندار کرمان، فرمانداران، سازمان مدیریت برنامه 
ریـزی، سـپاه و بسـیج بـه دلیل برگزاری سـریع سـتاد بحران 
و کمـک در زمینـه مبـارزه بـا ملخ هـای صحرایـی تقدیـر کرد.

کوچ دالالن خودرو 
به تلگرام و اینستاگرام

آموزش رایگان رشته 
تراش سنگ به زودی 

در جنوب کرمان 

خودروسازان مردم 
را تیغ می زنند

 ۱۱۰ هکتار از اراضی آلوده به 
ملخ مربوط به جنوب است 

خبر

خبر

نیاز به ۵۰۰۰۰میلیون ریال برای 
تکمیل راه ارتباطی بجگان- دهکهان

افتتاح ۲ طرح کشاورزی 
در شهرستان جیرفت

۴۲۰ کیلومتر راه آسفالته 
در عنبرآباد ایجاد شد 

مدیـرکل راه و شهرسـازی جنـوب 
فرمانـدار  بـا  دردیـدار  کرمـان 
تخصیـص  برلـزوم  منوجـان 
هـای  پـروژه  بـرای  اعتبـارالزم 
بـه  کـرد.  تاکیـد  شهرسـتان  سـاخت  درحـال 
گـزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسـازی به 
نقـل از اداره ارتباطـات و اطـاع رسـانی اداره کل 
راه و شهرسـازی جنوب کرمان، محمدسـاردویی 
درایـن دیداراعام کرد: ازپروژه راههای روسـتایی 
شهرسـتان منوجان که باالی 50 خانوار  هسـتند 
تکمیـل  جهـت  مانـده کـه  باقـی  ۷5کیلومتـر 
ایـن پـروژه اعتبـاری بالـغ بـر 300 میلیـارد ریال 
نیـاز اسـت و در صـورت تخصیـص اعتبـارالزم 
آسـفالت خواهـد شـد.مدیرکل راه و شهرسـازی 
جنـوب کرمـان گفـت: ازمهمتریـن پـروژه هـای 
راه  احـداث  بـه  تـوان  مـی  آسـمینون  بخـش 
ارتباطـی بجـگان – دهکهان به طـول21 کیلومتر 

نـام برد،که10کیلومتـر آن تـا کنـون آسـفالت و 
6 کیلومتـر از مسـیر نیـز  درمرحلـه زیـر سـازی 
اسـت.نیاز بـه 50000میلیـون ریال بـرای تکمیل 
راه ارتباطـی بجـگان- دهگهـان.وی همچنیـن 
ایـن  در  شـده  هزینـه  مبلـغ  داشـت:  اظهـار 
محـور تـا کنـون ۴5000 میلیـون ریـال و جهـت 
ریـال  میلیـون   50000 مبلـغ  مسـیربه  تکمیـل 
نیـاز اسـت, ایـن محور، بخـش آسـمینون را به 
دهسـتان دهکهـان شهرسـتان کهنـوج متصـل 
و فاصلـه بیـن دو منطقـه  از 60کیلومتـر بـه20 
کیلومتـر کاهـش خواهـد یافـت و حـدود 850 
خانوارحاشـیه این جاده از راه مناسـب برخوردار 
خواهنـد شـد.وی در ادامه افـزود: باتکمیل این 
راهها قطعا بخش کشـاورزی و گردشـگری این 
منطقـه توسـعه خواهـد یافت و سـرمایه گذاران 
رغبـت بیشـتری بـرای سـرمایه گـذاری در این 

بخـش خواهنـد داشـت. 

در  گفـت:  برخـوری،  سـعید 
هفتـه  آغـاز  از  روز  اولیـن 
طـرح   2 کشـاورزی،  جهـاد 
جهـاد  حـوزه  در  اشـتغالزایی 
بـه  جیرفـت  شهرسـتان  در  کشـاورزی 
خبرنـگار  بـه گـزارش  رسـید.  بهره بـرداری 
جنـوب،  کرمـان  از  شبسـتان  خبرگـزاری 
همزمـان بـا اولیـن روز از آغـاز هفتـه جهـاد 
برخـوری  سـعید  حضـور  بـا  کشـاورزی 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
طـرح   2 مسـووالن  از  جمعـی  و  کرمـان 
کشـاورزی در شهرسـتان جیرفـت بـه بهـره 
رییـس  برخـوری«  رسید.»سـعید  بـرداری 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان، 
در حاشـیه افتتـاح ایـن طـرح هـا، گفـت: 
طـرح سـردخانه بـا ظرفیـت 2 هـزار تـن بـا 

تسـهیات بانکـی معـادل 20 میلیـارد ریـال 
بهـره  بـه  ملـی  توسـعه  صنـدوق  محـل  از 
بـرداری رسـید کـه بـا افتتـاح ایـن طـرح، 
شـد. فراهـم  نفـر   5 دائـم  اشـتغال  زمینـه 

جنـوب  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  رییـس 
کرمـان، بیـان داشـت: دومیـن طرحـی کـه 
تکمیـل،  رسـید،   بـرداری  بهـره  بـه  امـروز 
توسـعه سـردخانه و بسـته بندی محصوالت 
هزارتـن   5 کل  ظرفیـت  بـا  کشـاورزی 
سـردخانه و 10 هـزار تـن بسـته بندی خرما و 
مرکبـات بـود.وی، اضافـه کـرد: ایـن طرح با 
تسـهیات بانکـی  29 میلیـارد ریـال از محل 
صنـدوق توسـعه ملی بـه بهره برداری رسـید 
و بـا افتتـاح ایـن طـرح زمینـه  اشـتغال 5 
نفـر نیـروی دائـم و  50 نفـر فصلـی در دوره 

فعالیـت بسـته بنـدی فراهـم شـد.

سرپرسـت   - ایرنـا   - جیرفـت 
ایجـاد  از  عنبرآبـاد  فرمانـداری 
۴20 کیلومتـر راه آسـفالته در این 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: این 
میـزان راه بـا حمایـت های دولت تدبیـر و امید 
ایجـاد شـده اسـت. محمـود رییسـی در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: از ایـن میـزان 
راه آسـفالت، 22۴ کیلومتـر در بخـش راه هـای 
روسـتایی باالی 20 خانوار ایجاد شده است.وی 
ادامـه داد: همچنین 1۷ کیلومتر مسـیر ارتباطی 
آمـاده آسـفالت و ۷0 کیلومتر راه روسـتایی نیز 
در دسـت اقـدام اسـت.وی از عزم جـدی برای 
اتمـام طـرح هـای نیمـه تمـام ارتباطـی ایـن 
شهرسـتان خبر داد و گفـت: امیدواریم تا پایان 
سـال جاری با تصویب اعتبـارات الزم در کمیته 
برنامـه ریـزی شهرسـتان، طـرح هـای نیمـه 

تمـام ارتباطـی تکمیل و به بهره برداری برسـند.
امجـز، جـاده   – گمـرکان  افـزود: محـور  وی 
پشـت کـوه دوسـاری، راه روسـتایی نرگسـان 
و پـل دوم َمردهـک از جملـه طرح هـای مهـم 
عمرانـی عنبرآبـاد بـوده کـه به صـورت ویـژه در 
حـال پیگیـری جـذب اعتبـار ایـن طـرح هـا 
هستیم.سرپرسـت فرمانداری عنبرآبـاد از عزم 
جـدی دولـت بـرای تکمیـل زیرسـاخت هـای 
ایـن شهرسـتان خبر داد و گفـت: دولت یازدهم 
و دوازدهـم طـی سـال هـای اخیـر توجـه ویژه 
ای بـه مناطـق محـروم و کـم برخوردار داشـته 
اسـت.دولت بـا فراهـم کـردن زیرسـاخت های 
راه آسـفالته، گاز، آب و بـرق در صـدد توسـعه و 
اعتـای مناطـق کم برخوردار اسـت تا بـا فراهم 
کردن این زیرسـاخت ها، زمینه سـرمایه گذاری 
بخـش خصوصـی در ایـن مناطـق را فراهـم کند.

اسـتان های  مهمتریـن  از  یکـی  کرمـان 
کشـور در بحـث صنایـع دسـتی اسـت، تنهـا 
در بخـش تولیـد قالـی و فـرش، مصنوعـات 
مسـی و گلیم این اسـتان حرف هـای زیادی 
بـرای گرفتـن دارد، امـا وقتـی در شـرایطی 
کـه کشـور تحریـم اسـت و هنرهـای سـنتی 
پتانسـیل  مهمتریـن  اسـتان  هـر  دسـتی  و 
و  گـذاری  سـرمایه  کمتریـن  راسـتای  در 
بیشـترین بهـره بـرداری اقتصـادی برمبنـای 
توانمنـدی بومـی مـردم اسـت عمـًا صنایـع 
دسـتی کرمان وضعیـت مناسـبی ندارد.قالی 
کرمـان زمـان زیـادی اسـت که جایـگاه خود 
را در بازارهـای جهانـی از دسـت داده اسـت 
امـا دالل  توانمندی هـای فـراوان  و علیرغـم 
بـازی، عدم حمایـت از فرش بافـان، عدم راه 
انـدازی مـوزه فرش کرمـان، افزایـش قیمت 
قالـی  طرح هـای  کپـی  تولیـد،  نهاده هـای 
کرمانـی توسـط کارخانه های فرش ماشـینی 
و قالـی بافان پاکسـتانی و افغانی و هندی و 
بنگادشـی ایـن هنر را مخدوش کرده اسـت.

شـهر کرمـان بـه عنـوان یکـی از قطب هـای 
اصلـی صنایـع مـس شـناخته شـده اسـت، 
وجـود معـادن بـزرگ مـس جهـان در کرمان 
نتوانسـته پشـتوانه خوبـی بـرای صنعتگـران 
کرمـان  مسـگران  بـازار  وارد  وقتـی  باشـد، 
می شـوید بـه جـز یـک مجسـمه غـول پیکر 
از یک مسـگر دیگـر نمی توانید فـردی را پیدا 

کنیـد کـه در حـال مسـگری باشد.اسـتادان 
مسـگری مدتهاسـت دسـت از کار کشیده اند 
و حجره هـای مسـگری کوره هـا را خامـوش 
کرده انـد، حجره هـا بـه مکانـی بـرای فروش 
ظرفـی تبدیل شـده اند که سـهم مـس کرمان 
از آنهـا حداکثـر 50 درصـد اسـت و بقیـه را یا 
صنایـع دسـتی نیـکل و یـا صنایـع دسـتی 
اصفهان! چین! شـامل می شـوند و هر سـال 
وقتـی بـه مـرور عملکـرد سـازمانهای متولی 
ایـن امـر بـرای رونـق گرفتـن بـازار مسـگران 
را  شـعارهایی  فقـط  عمـًا  می کنیـم  نـگاه 
می بینیـم کـه عملی نشـده اند. امـا در بخش 
دیگـر بـازار می تـوان پتـه کرمانی را مشـاهده 
کـرد پتـه هایـی کـه هـر روز حضورشـان در 
و  خانه هـای کرمانی هـا کمرنگ تـر می شـود 
بافنـدگان فـرش بـاف را افغانسـتانی هایـی 
تشـکیل می دهنـد کـه از هـر فرصتـی بـرای 
در  امـا  می کننـد  اسـتفاده  درآمـد  کسـب 
دسـتان دخترهـای کرمانـی دیگـر پارچه های 
پتـه دیـده نمی شـود.اگر در برنـد جهانـی بـه 
صنایـع دسـتی کرمـان نـگاه کنیـم بـه چنـد 
سـال قبـل بـاز می گردیـم زمانـی که جشـن 
دارسـتان  روسـتای  در  جهانـی گلیـم  ثبـت 
عنـوان  بـه  سـیرجان  شـهر  و  شـد  برگـزار 
امـا  شـد.  شـناخته  جهـان  پایتخـت گلیـم 
سـوال اینجاسـت کـه در روز صنایـع دسـتی 
چـه رویکـرد قابـل تاملـی بـرای معرفـی این 

پتانسـیل بـه بازارهـای القـوه جهانـی انجـام 
شـده و آیـا برگـزاری یـک نمایشـگاه بـا 20 
غرفـه بـرای شـهروندان سـیرجانی می توانـد 
جهـان  در  را  دسـتی  صنایـع  قابلیت هـای 
نشـان دهـد؟در اسـتان کرمـان بـا توجـه بـه 
صنایـع  فـراوان  فرهنگ هـای  خـرده  وجـود 
دسـتی عمقی معـادل عمق فرهنـگ و تاریخ 
دارد، در حالـی کـه کشـور در تحریـم اسـت 
طبـق بررسـی های اقتصادی سـرمایه گذاری 
در بخـش صنایـع دسـتی زود بـازده اسـت 
و نیـاز بـه سـرمایه انـدک دارد در حالـی کـه 
می توانـد نقـش موثـری در توسـعه اشـغال 
زایـی داشـته باشـد امـا در کرمـان وضعیـت 
قالـی بافـان نمونـه ای از موقعیـت نامناسـب 
فعـاالن صنایـع دسـتی اسـت.هم اکنـون ۷0 
هـزار فعـال صنایـع دسـتی در کرمـان فعـال 
رده هـای  در  دسـتی  صنایـع  امـا  هسـتند 
نیسـت،  اسـتان  زایـی در  اشـتغال  ابتدایـی 
نکتـه تاسـف بـار اینکـه از این تعـداد فقط 5 
هـزار نفـر بیمـه هسـتند. سـید محمـد علـی 
گابـزاده رییس مرکز کرمانشاسـی در گفتگو 

بـا مهـر می گویـد: اسـتان کرمـان بـه انـدازه 
صنایـع  تجربـه  و  سـابقه  دارد  تاریخـی کـه 
دسـتی دارد و مشـهور تریـن دسـت بافتـه 
کرمـان مـان قالـی کرمانـی اسـت کـه حتـی 
در ادبیـات ایران نیز ریشـه دوانده اسـت.وی 
تصریـح کـرد: فرشـهای کرمـان زینت بخش 
اروپایـی  و کاخ هـای  موزه هـای  از  بسـیاری 
بیـن چرچیـل و  هسـتند و حتـی قـرار داد 
آیزنهـاور بـر روی یـک قالـی کرمانـی امضـا 
شـده که هـم اکنون بـه فرش آزادی شـهرت 
دارد.گابـزاده بیـان کـرد: بـه لحـاظ طـرح و 
نقشـه این دسـت بـاف کامًا منحصـر به فرد 
اسـت و تـار و پـود قالـی بـه گونـه ای اسـت 
کـه در صورتیکه بیشـتر از این قالی اسـتفاده 
شـود رنـگ و کیفیـت بهتـری پیـدا می کند و 
در واقـع با قدمـت قالی شـاهد بهبود کیفیت 

ایـن دسـت بـاف خواهیـد بـود.
مـس  بحـث  در  متاسـفانه  داد:  ادامـه  وی 
گـری نیـز کـه کرمـان جزو پیـش تـازان این 
صنعت اسـت هـم اکنـون وضعیت مناسـبی 
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شـورای شـهر مجلسـی محلـی در سـطح شهرهاسـت کـه 
نماینـدگان آن توسـط مـردم همان شـهر انتخاب می شـوند. 
وظیفـه اصلی این مجلـس انتخاب شـهردار، تصویب بودجه 
و نظـارت بر عملکرد شهرداری هاسـت.چند روز پیش روح هللا 
میرکهنـوج یکی از اعضای شـورای شـهر جیرفت که ریاسـت 
بـا قصـد کاندیداتـوری  داشـت  برعهـده  نیـز  را  ایـن شـورا 
رفتـن  بـا  داد،  اسـتعفا  محلـی  پارلمـان  ایـن  از  مجلـس 
میرکهنـوج از شـورای شـهر جیرفت حجت دلفاردی به شـورا 
راه پیدا کرد و حسـین مشـایخی نیز به صندلی میرکهنوج در 
کسـوت ریاسـت شـورای شـهر تکیه زد. مشـایخی که پیش 
از ایـن گفتـه می شـد قصـد شـرکت در انتخابـات مجلس را 
از جبهـه اصولگرایـان دارد یـک باره منصرف شـده و در شـورا 
مانـد او می گـوی نمی شـود که همه مـان کاندیـدای مجلس 
شـویم و عنـوان می کنـد خیلی هـا بـا او صحبـت کـرده و 
خواسـتند کاندیـدا شـود امـا او پـس از گرفتـن اسـتخاره بـا 
قـرآن از ایـن کار منصـرف شـده اسـت. برخـی عقیـده دارند 
ایـن یـک توافـق بیـن دکتـر میرکهنوج و حسـین مشـایخی 
انتخابـات  را در روز  بـوده کـه کاندیـدا نشـود و میرکهنـوج 
حمایـت کنـد، بعضـی گمانه زنی هـا حاکـی از ایـن اسـت که 
زهـرا دلیـری عضـو اصاح طلـب شـورا کـه دو عضـو دیگـر را 
در میـان راه تنهـا گذاشـت و بـه اصولگرایـان شـورا پیوسـت 
بـه نقطـه اول بازگـردد و بـا ایـن کار معناصـری و سـاالری 
اقلیـت  از  جیرفـت  شـهر  شـورای  اصاح طلـب  عضـو  دو 
بیـرون بیاینـد زیـرا انـگار اختـاف نظرهایـی بین مشـایخی 
و برخـی از اعضـای اصولگرا از گذشـته وجود داشـته اسـت.

وظایف رییس شورا:
 رییـس شـورا وظایفـی را برعهده دارد که باید دید مشـایخی 
در ایـن حـوزه چگونـه خـود را نشـان خواهد داد: مسـوولیت 
امـور اداری و مالـی شـورا، اداره جلسـات شـورا و برقـراری 
نظـم در جلسـات ، دعـوت از اشـخاصی کـه حضـور آنهـا در 
جلسـات شـورا ضـرورت داشـته باشـد، دعـوت از اعضـا و 
تقسـیم کار بین اعضا و کمیسـیونهای شـورا، اباغ و نظارت بر 
پیگیـری مصوبـات شـورا، معرفـی نماینـده یـا نماینـدگان 
بـه می شـوند  انتخـاب  شـورا  اعضـای  بیـن  از  شـورا کـه 

مسـووالن اجرایـی ، نهادهـاو سـازمان های دولتـی در صورت 

درخواسـت آنها، امضای احکام مسـؤول و اعضـای دبیرخانه 
تفصیلـی تشـکیات  براسـاس  شـورا  کارکنـان  سـایر  و 

مصـوب  بودجـه  از  نسـخه ای  ارسـال  شـورا، 
بـه مالـی  سـال  هـر  پایـان  در  شـورا  هزینـه  و 

شـوراهای اسـامی شهرسـتان واسـتان مربوط و نیز انتشـار 
آن جهـت اطـاع عمـوم، ابـاغ کتبـی موارداعتـراض و ایـراد 
اعضـا کـه بـه صـورت روشـن بـه رئیـس شـورا تقدیم شـده

پاسـخ  دریافـت  و  شـهردار  بـه  عنوانتذکـر  بـه  اسـت 
تذکـر خصـوص  در  شـهردار  شـفاهی  یـا  کتبـی 

اباغی آن در جلسه شورا، امضای کلیه مکاتبات رسمی شورا، 
اعام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه .

وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر
شـورای  بـرای  قانـون  در  کـه  هـم  وظیفـه ای  اولیـن 
اسـت  شـهردار  انتخـاب  اسـت  شـده  تعریـف  شـهر 
از  هيچ يـك   عضـو  همزمـان   نمی توانـد  شـهردار  و 
باشـد. كشـور  روسـتای   و  شـهر  اسـامی   شـوراهای  

بررسـی و شناخت كمبودها، نيازها و نارسایی های اجتماعی، 
فرهنگـی، آموزشـی، بهداشـتی، اقتصـادی و رفاهـی حـوزه 
انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهای اصاحی و راه حل های 
كاربـردی در ايـن زمينه هـا جهـت برنامه ريـزی و ارائـه آن به 
مقامـات مسـؤول ذی ربـط نیـز از اصلی تریـن وظایف شـورا 
اسـت و برخـی دیگـر از وظایـف شـورا بـه شـرح زیر اسـت.

نظارت بر حسـن اجراء مصوبات شـورا و طرحهاي مصوب در 
امور شـهرداري و سـاير سـازمان های خدماتـي در صورتی كه 
ايـن نظـارت مخل جريـان عـادی اين امـور نشـود. همكاری 
مملكتـی  سـازمان های  و  نهادهـا  و  اجرایـی  مسـووالن  بـا 
آموزشـي،  فرهنگـی،  اجتماعـی،  مختلـف  زمينه هـای  در 
اقتصـادی و عمرانـی بنـا به درخواسـت آنـان. برنامه ريـزي 
در خصـوص مشـاركت مـردم در انجـام خدمـات اجتماعـی، 
اقتصـادی، عمرانـي، فرهنگی، آموزشـی و سـاير امـور رفاهي 
بـا موافقـت  دسـتگاه های ذی ربـط. تشـويق و ترغيـب مردم 
تفريحـی،  و  گردشـگری  مراكـز  گسـترش  خصـوص  در 
بـا هماهنگـی دسـتگاه های ذی ربـط. ورزشـی و فرهنگـی 

کمیسیون های تخصصی شورا 
باید فعال شوند

شـهر  شـورای  جدیـد  عضـو  و  سـخنگو  دلفـاردی  حجـت 
رییسـه  هیـأت  به»کاغذوطن«گفت:»اینتخابـات  جیرفـت 
انجـام شـده و بـا دیگـر اعضـای شـورا هماهنـگ کردیـم تـا 
فعالیت هایـی کـه در سـطح شـهر انجـام می شـود هدفمنـد 
شـوند. تاکنـون مصوباتـی کـه در شـورا انجـام می شـد در 
کمیسـیون های مربوطه انطور که باید بررسـی نمی شـد و در 
نظـر داریـم از ایـن به بعـد حتمـا طرح ها در کمیسـیون های 

بـه  شـوند کـه  بررسـی  و  چکـش کاری  خودشـان  خـاص 
صـورت ناپختـه بـه مرحلـه اجـرا درنیایند.«حجـت دلفاردی 
افـراد  تخصـص  بـه  مربـوط  تصریـح کرد:»کمیسـیون های 
بـه آنهـا واگـذار شـوند در کمیسـیون هایی هـم اهـل فـن 
از  از شـورا کمـک بگیریـم  بیـرون  از کارشناسـانی  نداریـم 

خبرنـگاران هـم می خواهیـم در شـورا حضور داشـته باشـند 
تـا همـه چیـز روشـن و هدفمنـد انجـام شـود مـن هنـوز 
عضـو  هیـچ کمیسـیونی نیسـتم و چـون دکتـر میرکهنوج از 
شـرا رفتـه بایـد انتخابـات برگـزار کنیـم و مـن هـم کاندیـدا 
خواهـم شـد، البتـه هم اکنون آقـای امیرمحمـودی خزانه دار 

سخنگوی شورای شهر جیرفت:  از خبرنگاران می خواهیم در شورا حضور داشته باشند تا همه چیز روشن پیش برود

چراغ سبز شورای شهر جیرفت به رسانه ها

شـورای شـهر پارلمان محلی در سـطح هر شهر اسـت که اعضای ان توسـط مردم هر شهر انتخاب 
می شـوند. ایـن مجلـس کوچـک در جیرفـت ایـن روزهـا بـا اسـتعفای رییـس شـورا بـا هدف 
کاندیداشـدن بـرای انتخابات مجلس دسـت خـوش تغییراتی شـده، حجت دلفـاردی از جوانان 
جیرفتـی توانسـت بـه این مجلس راه پیدا کند و حسـین مشـایخی هم بر کرسـی ریاسـت تکیه 
زده هـر دونفـر ادعـا می کنند می خواهند کمیسـیون های تخصصی شـورای شـهر فعال تر شـوند 

و شـورایی ها هـر چندوقـت یـک بار به میـان مردم بروند و مشکالتشـان را بپرسـند.

اتفاقاتی در شـهر رقم خورده و تا زمانی که شـهردار 
و یـا هـر شـهرداری مطابـق بـا قانـون و نظر شـورا 
پیـش بـرود از او حمایـت خواهیم کـرد  البته من 
همـان روز اول گفتـم مـا عقداخوتی با او نبسـتیم 
و اینکـه بگوییـم ایشـان در عین چهارسـال حضور 
دارد جـواب نـه اسـت و اینکـه بگویـم االن او را 

برمی داریـم هـم باز پاسـخم نه اسـت. 

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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تسهیالت اشتغالزایی تکلیفی هستند
 مدیـر اشـتغال و کارآفرینـی اداره کل تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی اسـتان کرمان گفـت: کارفرمایـان از تخفیفات 
و مشـوق هـای بیمـه ای اطـاع کافـی ندارند.منوچهـر 
اسـامی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر بـا اشـاره بـه اینکه 
هـر کـدام از دسـتگاه هـای اجرایـی بـر اسـاس وظیفه 
ذاتـی خـود در رابطـه با اشـتغال و کار عهده دار یکسـری 
وظایـف هسـتند، اظهـار کـرد: اداره کل تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی در واهـل اول بـه عنـوان دبیرخانـه کارگـروه 
اشـتغال اسـتان کرمـان متولـی یکسـری کارهاسـت که 
ایـن وظایـف باعـث مـی شـود یکسـری تسـهیات در 
اختیـار واحدهـای کارگـری، تولیـدی و خدماتـی کـه به 
طـور مسـتقیم در جهـت ایجاد اشـتغال فعالیـت دارند؛ 
قـرار دهیـم.وی با اشـاره به ایجاد سـامانه های مختلف 
بـرای ایـن منظـور ادامه داد: سـامانه »کارا« بـرای ایجاد 
اشـتغال در مناطـق روسـتایی، سـامانه »سـیتا« ویـژه 
طـرح هـای اشـتغالزایی بخـش کشـاورزی و سـامانه 
»بهیـن یـاب« ویـژه بخش صنعـت ایجاد شـده و افراد 
مـی تواننـد با مراجعـه به این سـامانه ها بـرای دریافت 
تسـهیات اشـتغالزایی اقـدام کنند کـه نرخ کارمـزد این 
تسـهیات اسـامی عنوان کرد: همچنین از این زمینه از 
سـال 96 یکسـری وظایـف انجام و تسـهیات پرداخت 
شـده اسـت و عـاوه بـر آن در بخـش مشـاغل خانگی 
هـم تسـهیات بـه افـراد پرداخـت می شـود و سـامانه 
ویـژه ای به نام »مشـاغل خانگی« تعریف شـده اسـت 
که بین 10 تا 20 میلیون تومان تسـهیات اشتغالزایی در 
نظر گرفته شـده اسـت.مدیر اشـتغال و کارآفرینی اداره 
کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان عنـوان 
کـرد: عمـده تسـهیات گفتـه شـده تکلیفـی هسـتند و 
دغدغـه بانـک در زمینـه بازپرداخـت تسـهیات اسـت؛ 
در ایـن زمینـه بیشـترین مشـکات مربـوط بـه بدهـی 
معـوق کارفرمـا به سیسـتم بانکی یا عدم امـکان فراهم 
آوردن تضامیـن مربوطـه اسـت کـه باعـث مـی شـود 
کارفرمایـان نتواننـد از این تسـهیات اسـتفاده کنند.وی 
ادامـه داد: در زمـان تدویـن دسـتورالعمل هـا و قوانیـن 
مربـوط بـه ایـن تسـهیات بـه مسـاله دقـت می شـود 
کـه افـراد در مراحـل پرداخـت تسـهیات دچار مشـکل 
نشـوند.مدیر اشـتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره به اینکـه بانک 
یکسـری دسـتورالعمل خاص برای پرداخت تسـهیات 
دارد، تاکیـد کـرد: ما و دسـتگاه های اجرایـی مربوطه در 
زمینـه پرداخـت تسـهیات از زمـان ثبت نام تـا دریافت 

تسـهیات پشـت قضیه هسـتیم و در کنار آن از انحراف 
مصـرف ایـن تسـهیات جلوگیـری می شـود. بـا توجه 
بـه تدابیـر اندیشـیده شـده در ایـن زمینـه مشـکات 
چندانـی نداریـم و جـای نگرانـی مشـکلی نـدارد.وی با 
اشـاره بـه اینکـه بـا ایجـاد سـامانه هـای تعریف شـده 
بیش از ۷0 تا 80 درصد از مشـکات بروکراسـی اداری را 
برطـرف کرده اند، افزود: با سـامانه بسـیاری ازمراجعات 
اربـاب روجـع بـه ادارات کم شـده و بازه زمانـی پرداخت 
تسـهیات هم به حداقل رسـیده اسـت..مدیر اشتغال و 
کارآفرینـی اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان 
کرمـان در بحث بیمه هم اظهار کرد: براسـاس قانون کار 
تمامـی کارفرمایانـی که از نیـروی کار اسـتفاده می کنند 
مکلـف بـه بیمـه تامیـن اجتماعـی فـرد از روز اول مـی 
شـوند. بـا توجه به اینکـه هزینه های بیمه تـا حدود 30 
درصد از حق و حقوق کارگر را شـامل می شـود برخی از 
کارفرمایـان بنـا به دالیلـی از پرداخت حق بیمـه کارگران 
شـانه خالی مـی کند.اسـامی ادامه داد: ایـن امر باعث 
مـی شـود بعـد از مدتـی کارگـران زمانـی کـه بـه سـن 
بازنشسـتگی می رسـند بـا مراجعه به تامیـن اجتماعی 
متوجه خاء بیمه می شـوند و در این خصوص شـاکی 
مـی شـوند و مراجـع حل اختاف با توجه به مسـتندات 
اقـدام بـه صـدور رای می کننـد و تامیـن اجتماعی برای 
مبالغـی را از کارفرمایـان اخـذ مـی کنـد.وی با اشـاره به 
اینکـه برخی از کارفرمایـان از تخفیفات بیمه ای برخودار 
هسـتند امـا اطـاع کافـی ندارنـد، بیـان کـرد: برخـی از 
واحدهـای کارگـری بـا توجـه بـه قوانین و مقـررات می 
تواننـد از مشـوق هـای بیمـه ای اسـتفاده کننـد ضمـن 
اینکـه امـکان تقسـیط حـق بیمـه کارگـران وجـود دارد.

مدیـر اشـتغال و کارآفرینـی اداره کل تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی اسـتان کرمان عنـوان کرد: همچنین بخشـی 
از جامعـه کارگـری از حقـوق خود اطاع کافـی ندارند که 
در ایـن رابطه اداره کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره 
کل صنعـت، معـدن و تجارت اقـدام به برگـزاری کاس 
هـای آموزشـی با هـدف آشـنایی کارگـران و کارفرمایان 
بـا حـق و حقـوق قانویشـان کـرده اسـت اما بـاز هم در 
ایـن زمینـه در برخی موارد کوتاهـی از جانب کارفرما می 
شـود کـه باعـث می شـود افـراد به حـق و حقـوق خود 
نرسـند.بعضی واحدهـای کارگـری از جملـه واحدهـای 
صنفـی شـاید به گمان خودشـان تـوان پرداخت حداقل 
دسـتمزد قانـون کار را نداشـته باشـند کـه این مسـاله با 

توجـه به قانـون پذیرفتنی نیسـت. 

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

ملک جیرفت
 هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 
شـماره13986031901۴000۴۴9  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
-98/02/1۴ هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم سـکینه بـدوی دلفارد 
فرزند سـیف هللا  بشـماره شناسـنامه 16۷صـادره از جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت1298/56 متـر 
مربـع پـاک- فرعـی از 1230- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک  - فرعـی از1230- اصلـی قطعـه 6واقـع دراراضـی 
اسـام آبـاد دلفـارد جیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای شـکر هللا بدوئـی محرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/3/8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱۰8

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئين نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 در اجـرای مواد مذکوربدينوسـيله اماکی کـه برابر آراء هیأتهای حل اختاف 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی گلباف کـه ادامـه عملیات ثبتـی آنها مطابـق قانون 
مذکـور تجويز گردیده اسـت به ترتیب شـماره پاک فرعی از اصلـی وبخش و محل وقوع 

ملـک و مشـخصات مالـک واقـع در بخش 2۷ کرمان بشـرح ذیل: 
1-پـاک یکفرعـی  از 2015اصلی بخـش 2۷ کرمان مالکیت آقای محمد ناظم زاده گوکی 
فرزند محمدتقی به شـماره شناسـنامه 25 صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 13۴۴/1۷متـر مربـع واقع در گلبـاف محله شـجاع آباد خریـداری از مالک 

رسـمی سیدمحمدعلی حسینی گوکی
2- پـاک 10 فرعـی از 2888- اصلـی بخـش 2۷ کرمـان مالکیـت اقـای صغری عاقلی 
گوکـی فرزنـد عباس به شـماره شناسـنامه 6009 صـادره از گلباف در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 529/09مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابان فلسـطین باغ شـاه جنب 

مدرسـه خریـداری از مالک رسـمی عبـاس عاقلی
لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شـود در صورتي 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت يـك مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضايـي تقديم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/03/0۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/03/22

محمد مقصودی- رئیس ادارثبت اسناد و امالک گلباف م.الف ۲9۴

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان مرضیـه فـراز فرزنـد 
حسـین  به خواسـته حصروراثت توضیح داده شـادروان حسـین فراز فرزند 
محمـد بـه ش ش 53695۴۴026 در تاریخ9۷/09/20 به علت بیماری قلبی 

فـوت نمـوده ووارث حین فـوق عبارتند از :
1-مصطفی فراز فرزند حسین ش ش53695628۴9ت ت 1356/0۴/08

2-مجتبی فراز فرزند حسین ش ش536996۴1۴9ت ت1366/02/01
3-مرتضی فراز فرزند حسین ش ش5369562865ت ت1360/05/05
۴-مسلم فراز فرزند حسین ش ش3150۴38۷13ت ت 13۷5/08/15
5-زرملک فراز فرزند حسین ش ش536956285۷ت ت1359/02/01

6-زهرافراز فرزند حسین ش ش31611۴1۷8۴ت ت 136۴/06/10
۷-مرضیه فراز فرزند حسین ش ش3150069033ت ت1368/12/18

8-معصومه فراز فرزند حسین ش ش3150311853ت ت13۷1/02/25
9-محبوبـه فراز فرزنـد حسـین ش ش3150311861ت ت13۷2/12/15- 10-مهدیه فراز 
فرزنـد حسـین ش ش5360218525ت ت13۷۷/01/25)فرزنـدان متوفـی (11- نـور 
خاتـون مـرادی پـور فرزنـد میـرداد ش ش 60895۴2563ت ت 13۴5/05/0۴)همسـر 
متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی 

بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :6۰9

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

ملک جیرفت
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
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 
شـماره13986031901۴000023 -98/01/08 هیـات اول موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مصطفی مشـایخی 
سـاردو فرزنـد رحمـن  بشـماره شناسـنامه 3020103363صادره 
از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت392/60 
متـر مربـع پاک- فرعـی از 59۴- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک  - فرعـی از59۴- اصلـی قطعـه 5واقـع دراراضـی بـاغ 
سـاوند سـاردوئیه جیرفت بخش3۴کرمان ضمنا موازی هشت 
سـهم مشـاع از پـاک مذکـور وقـف ودر مالکیـت اداره اوقـاف 
میباشـد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای بابـا جـان میرزائـی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/3/8- تاریـخ 

انتشـار نوبت دوم98/3/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱۰۰

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

ملک جیرفت
 هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 
رسـمی برابر رای شـماره139۷6031901۴005992 -9۷/11/06 
هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی آقـای ناصـر علـی زاده سـلجوقی  فرزنـد منصـور 
بشـماره شناسـنامه 3صـادره از بـم  درششـدانگ یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت3۷۷ متر مربع پـاک- فرعـی از 5۷2- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک  - فرعـی از5۷2- 
آبـاد جیرفـت  دراراضـی صاحـب  واقـع  دو  اصلـی قطعـه 
بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خود متقاضی  
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 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 تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 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 مالکیـت صادر 
خواهدشد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/3/8- تاریخ انتشار 

دوم98/3/22 نوبـت 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :9۵

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

ملک جیرفت
هیات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 
شـماره139۷6031901۴00۷0۷6  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  اول موضـوع  هیـات   9۷/12/13-
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای علیجـان ذاکـری نـژاد 
فرزنـد تیمـور  بشـماره شناسـنامه 1011صـادره از جیرفـت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت200 متـر مربـع 
پـاک- فرعـی از 5۷9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک  12 فرعـی از5۷9- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی 
رهجـرد جیرفت بخش۴5کرمان خریداری از مالک رسـمی 
خـود متقاضـی  محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/3/8- تاریخ انتشار 

دوم98/3/22 نوبـت 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :7۵

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

ملک جیرفت
هیات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 
شـماره13986031901۴000093  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   98/01/21-
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
توکلـی  هللا  احمـد  آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه 
جیرفـت  از  3صـادره  شناسـنامه  بشـماره  فرزنددادعلـی 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 260  متـر مربع 
پـاک- فرعـی از 5۷۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک  65 فرعـی از5۷۴- اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضی 
جیرفـت بخش۴5کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای 
غامحسـین نخعی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/3/8- تاریخ انتشار 

دوم98/3/22 نوبـت 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :9۲

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

ملک جیرفت
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 
هیـات   9۷/08/13- شـماره139۷6031901۴00۴531  رای 
اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه 
ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
محمدبشـماره  فرزنـد  مسـکونی  حاجـی کریمـی  آقـای  
شناسـنامه 229صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب 
خانـه وباغچـه بـه مسـاحت 1۷۴3متـر مربع پـاک - فرعی 
از 10- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک ۴3فرعـی از10- 
اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی سـاویدان جبالبـارز جیرفت 
بخش3۴کرمـان خریـداری از مالک رسـمی ورثـه امیر والب 
ارسـان طیـاری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . 
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/08- تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/03/22 دوم: 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :7۱

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

رودبارجنوب
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
و سـاختمانهای  واراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139۷603190۷9000۷56-

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  9۷/09/2۴هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای محمد پهلوانی 
ده گودال  فرزند جمعه شـماره شناسـنامه - صادره ازکهنوج 
پـاک  250مترمربـع  مسـاحت  بـه  خانـه   بـاب  یـک  در 
1۴61فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنـوب –بلوار شـهید 
پیـکان خریداری از مالک رسـمی آقای محمدمهدی مهیمی 
مراتـب  عمـوم  اطـاع  منظـور  بـه  اسـت.لذا  محرزگردیـده 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 
الـف:59۴-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/22 – تاریـخ 

98/0۴/05: دوم  انتشـارنوبت 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

رودبارجنوب
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمیآگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره1398603190۷9000031-98/01/28هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بامعارض 
فرزنـد  فـرق  رود  شـکاری  میـر  مرصـع  خانـم  متقاضـی 
غامرضا شـماره شناسـنامه 10۴۴صادره از----در یک باب 
خانـه  بـه مسـاحت 192مترمربـع پـاک 69۷فرعـی از190- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک 1فرعـی از 190- اصلی 
قطعه سـه واقـع در رودبار جنـوب –میش پـدام انتهای بلوار 
معلـم خیابـان جدیـد االحـداث خریـداری از مالک رسـمی 
آقای جعفر سـالمی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
تاریـخ  از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:59۷-  تاریـخ انتشـار 
نوبـت اول:98/03/22 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۴/05
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

رودبارجنوب
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره1398603190۷900008۷-98/02/16هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
ثبتـی  مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
مالکانـه  تصرفـات  رودبـار جنـوب  ملـک شـهر  ثبـت  حـوزه 
بامعـارض متقاضـی آقـای جـال برزیگر فرزند حاتم  شـماره 
شناسـنامه۴۴1 صـادره ازعنبر ابـاد در یک قطعـه زمین مزرعی 
مشـتمل بـر یـک قطعه بـاغ نخیاتـی وموتور برقی  مسـاحت 
و  مفـروز  اصلـی  از1۷5-  6فرعـی  پـاک  3۷236مترمربـع 
مجزی شـده از پاک 1۷5اصلی قطعه سـه واقع در شهرسـتان 
بخـش  تمبـری   - ابسـردوئیه   –روسـتای  جنـوب  رودبـار 
۴6کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیـم مهیمی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت 
سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:602-  تاریخ انتشـار 
نوبـت اول:98/03/22 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۴/05
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

رودبارجنوب
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره1398603190۷9000101-98/02/18هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضی دولت جمهوری اسـامی ایران به نمایندگی دانشـگاه 
علوم پزشـکی جیرفـت با شناسـه ملـی 1۴000235860در یک 
بـاب سـاختمان خانـه بهداشـت بـه مسـاحت 393مترمربـع 
پـاک 380فرعـی از18۷- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 18۷اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنوب روسـتای 
حیـدر آبـاد بخش ۴6کرمان  خریـداری از مالک رسـمی آقای 
محمـد دسـتوری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف:60۷-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/22 – تاریـخ 

98/0۴/05: دوم  انتشـارنوبت 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

ملک جیرفت 
هیات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 
شـماره13986031901۴000۷51  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
-98/02/2۴ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای فرهـاد مقبلـی هنزائی 
فرزنـد پنجعلی  بشـماره شناسـنامه 322صـادره از جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت۴۴3/1۷  متـر 
مربـع پـاک-  فرعی از 5۷۴- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک  90 فرعـی از5۷۴- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضی 
رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخش۴5کرمـان  جیرفـت 
آقـای سـید احمـد سـادات حسـینی محـرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/3/8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :88

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

ملک جیرفت 
هیات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 
رسمی برابر رای شـماره13986031901۴000۴32 -98/02/1۴ 
هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی آقـای علی صالحی سـربیژن  فرزند عطا بشـماره 
شناسـنامه 28صادره از جیرفت درششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت250 متـر مربع پـاک- فرعـی از 5۷۴- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک  65 فرعـی از5۷۴- اصلی 
قطعـه دوواقـع دراراضـی کاغ آباد جیرفـت بخش۴5کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین قرشـی محـرز 
گردیـده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت 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 . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 
. تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/3/8- تاریـخ انتشـار نوبـت 

دوم98/3/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱۰۱

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

ملک جیرفت 
هیات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 
رسمی برابر رای شـماره139۷6031901۴00۷086 -9۷/12/1۴ 
هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی خانـم زهـرا مـرادی سـرجاز فرزنـد علی  بشـماره 
شناسـنامه 59صادره از جیرفت درششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت3۷9 متر مربع پـاک- فرعـی از 120۴- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک  1فرعـی از120۴- اصلـی 
قطعـه 6واقع دراراضی گربه دلفـارد جیرفت بخش3۴کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای بهـرام سـعیدی  محـرز 
گردیـده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت 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 . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 
. تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/3/8- تاریـخ انتشـار نوبـت 

دوم98/3/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :9۴

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

ملک جیرفت 
هیات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 
شـماره139۷6031901۴00۷0۷2  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
-9۷/12/13 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم مریـم مائـی فرزنـد 
جیرفـت  از  210۷صـادره  شناسـنامه  بشـماره  قربانعلـی  
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت323/1۷ متـر 
مربـع پـاک- فرعـی از 56۴- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک  - فرعـی از56۴- اصلـی قطعه دو واقـع  دراراضی 
از مالـک  کهوروئیـه جیرفـت بخش۴5کرمـان خریـداری 
رسـمی خانـم کوکـب پارسـا مطلـق  محـرز گردیـده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/3/8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :87

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

ملک جیرفت 
هیات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 
سـند رسـمی برابر رای شـماره13986031901۴000۷50 هیات 
دوم  موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه 
ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای معیـن صباحـی گراغانـی فرزنـد حسـن  بشـماره 
شناسـنامه 22۴صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت881/۷1متر مربـع پـاک- فرعـی از 1- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک  8 فرعـی از1- اصلی 
قطعـه یـک واقـع درخیابـان حسـام عارفـی اراضـی محمد 
آبـاد مسـکون جبالبارز جیرفـت بخش3۴کرمـان خریداری 
از مالک رسـمی خانم سـکینه حسـام عارفی محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/3/8- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم98/3/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :9۰

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

ملک جیرفت 
هیات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 
شـماره139۷6031901۴0062۷0  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
-9۷/11/1۴ هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای  مسـلم امیـری دوماری 
جیرفـت  از  شناسـنامه 23صـادره  شـماره  عـوض  فرزنـد 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1۷0متـر مربـع 
پـاک - فرعـی از 581- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک - فرعـی از581- اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی 
حسـین آبـاد جیرفـت بخش۴5کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای ابراهیـم سـیدیان  محـرز گردیـده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/03/08- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/03/22
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :6۴

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

رودبارجنوب 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره1398603190۷90000۴0-98/02/02هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقای عیسـی توحیـدی پـور  فرزند دروش شـماره 
شناسـنامه 1613صـادره ازرودبـار جنـوب  در یـک بـاب خانـه  
به مسـاحت ۴81مترمربع پـاک 1۴9۷فرعـی از188- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 188اصلـی قطعه سـه واقع 
دررودبـار جنـوب –شـهرک انقـاب – کوچه فجـر 6 خریداری 
از مالکیـن رسـمی آقـای محمدمهدی مهیمی و خانم مهسـا 
مهیمـی وفاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:593-  تاریـخ انتشـار 
نوبـت اول:98/03/22 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۴/05
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

رودبارجنوب 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره1398603190۷9000030-98/01/28هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقای نادعلی شـهریاری سـرحدی فرزند نعمت هللا 
شـماره شناسـنامه 1916صادره ازمنوجان در یک باب خانه  به 
مسـاحت 312مترمربع پاک 696فرعـی از190- اصلی مفروز 
و مجزی شـده از پاک 1فرعی از 190- اصلی قطعه سـه واقع 
دررودبـار جنـوب –میـش پدام -انتهـای بلوارمعلـم -خیابان 
جدیـد االحـداث خریداری از مالک رسـمی آقای نادعلی علی 
شـهریاری سـرحدی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 
الـف:598-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/22 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/0۴/05
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

رودبارجنوب 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139۷603190۷90008۴۴-9۷/10/18هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم طاهـره روهنـده  فرزنـد کوچکعلـی  شـماره 
شناسـنامه 38صـادره ازرودبـار جنـوب  در یـک بـاب خانـه  
بـه مسـاحت 296مترمربـع پـاک 693فرعـی از190- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1فرعـی از 190 اصلـی قطعـه 
سـه واقـع در رودبار جنـوب –میش پدام –انتهـای بلوار معلم 
–خیابـان جدیـد االحـداث  خریـداری از مالک رسـمی آقای 
سـید علـی سـالمی فرزنـد شـیخعلی محرزگردیـده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:60۴-   تاریخ انتشار 
نوبـت اول:98/03/22 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۴/05
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

رودبارجنوب 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1398603190۷9000100-

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  98/02/18هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی دولـت جمهـوری 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  نمایندگـی  بـه  ایـران  اسـامی 
جیرفـت دریک باب سـاختمان به مسـاحت 26۴0مترمربع 
پـاک ۴11فرعـی از202- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 202اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنـوب –چاه 
حسـن  بخش ۴6کرمـان  خریداری از مالک رسـمی آقای 
ایمـان مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
از تاریـخ  متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:606-  تاریـخ انتشـار 
نوبـت اول:98/03/22 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۴/05
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مفقودی 
پروانه بهره برداری

ــدن  ــرداری مع ــره ب ــه به ــه پروان ــر باینک نظ
شــماره  بــه  ســرباغ  کائولــن  و  مــس 
90/6۴62۴مــورخ 90/10/0۷بــه نــام آقــای 
غامرضــا مطهــری فــر مفقــود گردیــده اســت 
ــه  ــاند کلی ــی رس ــاع م ــیله باط ــذا بدینوس ل
مفــاد پروانــه مزبــور از درجــه اعتبــار ســاقط و 
پروانــه بهــره بــرداری مزبــور هیچگونــه ارزش 

ــدارد ــی ن ــار قانون و اعتب
مجید پویان  سرپرست معاونت 
امور معادن وصنایع معدنی

س
زلهپلی
زل

۴۲۰ کیلومتر راه آسفالته 
در عنبرآباد ایجاد شد 

کشف۴8 تن برنج قاچاق 
در جیرفت 

فاریاب و لرزه های بی پایان
تمـام ارتباطـی تکمیل و به بهره برداری برسـند.

امجـز، جـاده   – گمـرکان  افـزود: محـور  وی 
پشـت کـوه دوسـاری، راه روسـتایی نرگسـان 
و پـل دوم َمردهـک از جملـه طرح هـای مهـم 
عمرانـی عنبرآبـاد بـوده کـه به صـورت ویـژه در 
حـال پیگیـری جـذب اعتبـار ایـن طـرح هـا 
هستیم.سرپرسـت فرمانداری عنبرآبـاد از عزم 
جـدی دولـت بـرای تکمیـل زیرسـاخت هـای 
ایـن شهرسـتان خبر داد و گفـت: دولت یازدهم 
و دوازدهـم طـی سـال هـای اخیـر توجـه ویژه 
ای بـه مناطـق محـروم و کـم برخوردار داشـته 
اسـت.دولت بـا فراهـم کـردن زیرسـاخت های 
راه آسـفالته، گاز، آب و بـرق در صـدد توسـعه و 
اعتـای مناطـق کم برخوردار اسـت تا بـا فراهم 
کردن این زیرسـاخت ها، زمینه سـرمایه گذاری 
بخـش خصوصـی در ایـن مناطـق را فراهـم کند.

ــتان  ــی شهرس ــده انتظام فرمان
 ۴8 کشــف  از  جیرفــت 
ایــن  در  قاچــاق  برنــج  تــن 
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب شهرس
طــی ایــن عملیــات پلیســی2 دســتگاه 
ــگار  ــزارش خبرن ــه گ ــف شــد. ب ــر توقی تریل
ــگاران  ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه ــروه اس گ
ــد  ــا محم ــرهنگ رض ــان،  س ــوان از کرم ج
شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده  رضایــی 
جیرفــت  گفــت: مامــوران پاســگاه انتظامــی 
کنتــرل  حیــن  جیرفــت  آبــاد  علــی 
دســتگاه   2 بــه  عبــوری  خودرو هــای 
ــتر  ــی بیش ــرای بررس ــکوک و ب ــر مش تریل

کردنــد. متوقــف  را  خودرو هــا 
وی ادامــه داد: در بازرســی از ایــن خودرو هــا 
مقــدار ۴8 تــن برنــج قاچــاق کــه از طریــق 

ــود  مبــادی غیــر قانونــی وارد کشــور شــده ب
جیرفــت  انتظامــی  شــد.فرمانده  کشــف 
تصریــح کــرد: ارزش ایــن بــار قاچــاق طبــق 
بــرآورد کارشناســان چهــار میلیــارد و 800 

ــن زده شــده اســت. ــال تخمی ــون ری میلی
ــر  ــه 2 نف ــن رابط ــت: در ای ــار داش وی اظه
متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده، 
بــرای بررســی بیشــتر تحویــل مقامــات 
محمدرضایــی  شدند.ســرهنگ  قضائــی 
جبــران  خســارت  کاال  قاچــاق  گفــت: 
ناپذیــری بــه بدنــه اقتصــاد کشــور وارد 
جوانــان  بیــکاری  موجــب  و  می کنــد 
می شــود کــه در ایــن راســتا پلیــس بــا بهــره 
گیــری از تمــام تــوان و امکانــات خــود بــه 
صــورت شــبانه روزی بــا ایــن پدیــده شــوم 

ــرد. ــد ک ــارزه خواه مب

مــردم  چندروزاخیــر  در 
را  زلزلــه  چندبــار  فاریــاب 
ایــن  امــا  کردنــد  حــس 
هنــوز  نوپــا  شهرســتان 
از  بســیاری  داشــتن  از 
و  احمــر  هــال  حتــی  یرســاخت ها 
ــه  ــدار فاریــاب ب ...محــروم اســت. فرمان
ــتان  ــن شهرس ــت: »ای ــن« گف »کاغذوط
منطقــه ای زلزلــه خیــز اســت و آمــار 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــا باالس ــه ه زلزل
ــه  ــکونی را ب ــازل مس ــازی من ــاوم س مق
صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار دادیــم 
و هــر ســاله ســهمیه ای را در دســتور 
آن  جــذب  پیگیــر  و  دادیــم  قــرار  کار 
هســتیم.« وی افــزود:»دادن اطاعــات و 
آموزش هــا بــه مــردم نیــز در دســتور کار 
ــز در  ــادی را نی ــا اســت و جلســات زی م

ــک  ــزار کرده ایم.«نی ــوص برگ ــن خص ای
الزم  داد:»تمهیــدات  ادامــه  نفــس 
ــتان  ــن شهرس ــا ای ــده ام ــیده ش اندیش
حــوزه  در  را  مخاطراتــی  و  نوپاســت 
ــم  ــرق داریم.«ای ــه و رعدوب ــیل و زلزل س
مســوول تاکیدکــرد: »پیگیــر اســتقرار 
هــال احمــر در شهرســتان هســتیم و 
در حــال حاضــر جیرفــت و کهنــج مــا 
گذشــته  روز  می کننــد.«  پشــتیبانی  را 
 3.3 بزرگــی  بــه  زمین لــرزه ای  هــم 
ــان را ســاعت 13 و  ــاب کرم ریشــتر فاری
ــری  ــق 10 کیلومت ــر در عم ــه ظه 32 دقیق
در  زمین لــرزه  لرزاند.ایــن  زمیــن 
 5۷.۴3 و  شــمالی   28.35 موقعیــت 
کیلومتــری   35 فاصلــه  در  و  شــرقی 
عنبرآبــاد  کیلومتــری   ۴3 و  فاریــاب 

ثبــت شــده اســت.

خبرنـگاران هـم می خواهیـم در شـورا حضور داشـته باشـند 
تـا همـه چیـز روشـن و هدفمنـد انجـام شـود مـن هنـوز 
عضـو  هیـچ کمیسـیونی نیسـتم و چـون دکتـر میرکهنوج از 
شـرا رفتـه بایـد انتخابـات برگـزار کنیـم و مـن هـم کاندیـدا 
خواهـم شـد، البتـه هم اکنون آقـای امیرمحمـودی خزانه دار 

شـورا هسـتند و مـن نیز بـه عنوان سـخنگو فعالیـت دارم.«

شورای شهری های جیرفت 
به میان مردم می روند

حسـین مشـایخی رییـس جدیـد شـورای شـهر جیرفـت 
و  داریـم  »تغییراتـی  می گویـد:  »کاغذوطـن«  بـه 

نظـر  تابـع  و  اسـت  اولویت مـان  در  برنامه ریـزی  حتمـا 
جمعـی حرکـت خواهیـم کـرد و برنامـه ای کـه طبـق نظـر 
کمیسـیون های تخصصـی پیـش خواهیـم رفـت و بخـش 
دیگـری هـم کـه حتمـا مدنظـر اسـت حضـور خبرنـگاران 
در شـورای شـهر اسـت.مردم هـم نیـاز نیسـت دیگـر بـه 

شـورا مراجعـه کننـد شـورا خـودش برنامه ریـزی خواهـد 
کـرد و بـا اعـام قبلـی در مسـاحد پـای صحبـت مـردم 
خواهـد نشسـت، نظـرات و توضیحـات مـردم را می گیـرد 
خواهیـم  زمیـن  بـه  را  بانـوان  پـارک  زودی کلنـگ  بـه  و 
زد بـا توجـه بـه قولـی کـه از ابتـدای ایـن دوره بـه مـردم 
و  ببریـم  بهـره  اعضـای  حداکثـری  حضـور  شـد.از  داده 
دنبـال حاشـیه نباشـیم سـعی مان بـر ایـن اسـت حواشـی 
کنیـم.« بیشـتر  را  تعامـات  و  برسـانیم  حداقـل  بـه  را 

عقد اخوت با کسی نبسته ایم اینکه بگوییم 
شهردار هر چهارسال می ماند جواب نه است

مشـایخی افزود:»اسـتفاده از ظرفیـت نخبـگان کـه شـعار 
مـن هـم بـود در قابـل کمیسـیون ها در رآس تصمیمـات 
و کارهایمـان اسـت و نکتـه ای کـه از ایـن بـه بعـد اتفـاق 
ادارات  بـا  شـورا  هماهنگـی  و  همراهـی  افتـاد  خواهـد 
شهرسـتان اسـت قبـل از هـر چیـز هماهنگـی می کننـد و 
خواهیـم  پیگیـری  را  دسـتگاه ها  از  مـردم  خواسـته های 
تـا مشـکات  نیـز کمـک خواهیـم کـرد  کـرد و خودمـان 
رفـع شـود. بحـث حوزه هـای خدماتـی نیـز جـزو مهم ترین 
اولویت هـای ماسـت. بحـث ترافیـک نیز پیگیری می شـود 
آنهـا جامـه  بـه  امیدواریـم شـهردار  بحث هـا کـه  دیگـر  و 
داد:»اتفاقاتـی  ادامـه  مشـایخی  بپوشاند.«حسـین  عمـل 
در شـهر رقـم خـورده و تـا زمانـی کـه شـهردار و یـا هـر 
شـهرداری مطابـق بـا قانـون و نظـر شـورا پیـش بـرود از 
او حمایـت خواهیـم کـرد  البتـه مـن همـان روز اول گفتـم 
مـا عقداخوتـی بـا او نبسـتیم و اینکـه بگوییـم ایشـان در 
اینکـه  و  اسـت  نـه  جـواب  دارد  حضـور  چهارسـال  عیـن 
بگویـم االن او را برمی داریـم هـم بـاز پاسـخم نـه اسـت. 
اورا بـازی نمی دهیـم و تـا روزی کـه حداکثـر اعضـا موافق 
حضـور او هسـتند وی را حمایـت خواهیـم کـرد ولـی بـا 
نهادینـه  را  هدف منـد  برنامه هـای  تـا  ایسـتادیم  جدیـت 
کنیـم و مـردم توقـع دارنـد چنـد پروژه خـوب اتفـاق بیفتد 
البتـه از آسـفالت ها راضـی هسـتندهر چنـد قیـر رایـگان از 
قدیـم در اختیـار شـهرداری بـوده و اکنـون هـم اسـت امـا 
شـهرداران قبلـی از ایـن مسـاله اسـتفاده نکردند.«رییـس 
و  داریـم  زیـادی  کرد:»مشـکات  اضافـه  شـهر  شـورای 
بیـش از سـی سـال از عمـر کارخانـه آسـفالت می گـذرد 
تعطیـل  بایـد  نشـود  تعمیـر  اگـر  و  دارد  تعمیـر  بـه  نیـاز 
می کنیـم.« اسـتفاده  آن  از  داریـم  فعـا  کـه  شـود 

حجت دلفاردی سخنگو و عضو جدید شورای 
شهر جیرفت به»کاغذوطن«گفت:»اینتخابات 

هیأت رییسه انجام شده و با دیگر اعضای 
شورا هماهنگ کردیم تا فعالیت هایی که در 

سطح شهر انجام می شود هدفمند شوند. 
تاکنون مصوباتی که در شورا انجام می شد در 
کمیسیون های مربوطه انطور که باید بررسی 
نمی شد و در نظر داریم از این به بعد حتما 
طرح ها در کمیسیون های خاص خودشان 

چکش کاری و بررسی شوند که به صورت ناپخته 
به مرحله اجرا درنیایند.«حجت دلفاردی تصریح 

کرد:»کمیسیون های مربوط به تخصص افراد 
به آنها واگذار شوند در کمیسیون هایی هم 

اهل فن نداریم از کارشناسانی بیرون از شورا 
کمک بگیریم از خبرنگاران هم می خواهیم در 

شورا حضور داشته باشند تا همه چیز روشن 
و هدفمند انجام شود من هنوز عضو  هیچ 

کمیسیونی نیستم چون دکتر میرکهنوج از شرا 
رفته باید انتخابات برگزار کنیم و من هم کاندیدا 
خواهم شد، البته هم اکنون آقای امیرمحمودی 
خزانه دار شورا هستند و من نیز به عنوان سخنگو 

فعالیت دارم.«

سخنگوی شورای شهر جیرفت:  از خبرنگاران می خواهیم در شورا حضور داشته باشند تا همه چیز روشن پیش برود

چراغ سبز شورای شهر جیرفت به رسانه ها
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آوای محلی           

 نگاُرم سر به بی ساری َز  و رو 
 به ُجک جای دُلم باری َز  و رو
 َهما َویدی سُبوکانی کَشی َسر

 دو دون ای "َلی َلرُوالری" َز و رو

شاعر :  محمدپایبست

 َیواِرن   ماِه   مُو  َسر   َیو َنَرفِته
 ِمیون تاِی ِدلوم ِای  ُغرَصه َتفِته
 ُم   نادوُنم  که ای  مُو  رُو َرموِنه؟
 ُو  شاَید گَرِمه  یاِو  ِچشَمه کَفِته

شاعر :  مهدی جاللی

 ِسُرو ِاستاِل َدردی سوِن کوفه
 ُو گُت ِگه َسر ِدِل ُپرخوِن کوفه
 َسر جیِخ خدا هم َور َفَلک ُرو

 َب َمرِگ ُغرَصه ُو َدردوِن کوفه

شاعر :  مهدی جاللی

 ُم  دیِد  دیستِن  سیلی  نداُرم
 َوری میل و  َورا  میلی نداُرم
 حال  ای کول  واشی  بگویی 
 که میِل دیستنت خیلی نداُرم

شاعر :  رضاشکری زاده

 دُلم تنگن دُلم تنگن پسینی 
 َب َرنِد یارِ  ِدلسنگن  پسینی 

 نداُرم حاَجتی َور مال دنیا
 َفلک خوی َبخِت ُم چنگن پسینی

شاعر :  سعیده فیروزی

احتمال حضور ورزشکار کرمانی 
در تیم ملی دوگانه ایران

در سـال  گذشـته حـدود 23 میلیـون تخلف  بوسـیله 
توسـط  سـنگین   و  سـبك  نقلیـه  وسـایل  انـواع  
سـامانه های هوشـمند جـاده ای ITS  در جـاده هـای 

اسـتان کرمـان بـه ثبـت رسـیده اسـت.
سـید علـی حـاج سـید علیخانـی  مدیـرکل راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان کرمـان بـا اعـام 
از  بیـش  تخلـف،  تعـداد  ایـن  از  گفـت:  ایـن خبـر 
میلیـون   3 حـدود   ، غیرمجـاز  سـرعت  میلیـون   9
سـبقت غیرمجـاز و بیشـتر از 10میلیـون تخلف  عدم 
رعایـت فاصلـه طولـی  بـا خـود روی جلویی توسـط  
 ITS سـامانه های حمـل ونقـل هوشـمند جـاده ای

اسـت. ثبت شـده 
مهنـدس حـاج سـید علیخانـی افـزود: تعـداد 12.۷ 
میلیـون دسـتگاه خـودرو از طریـق راههـای مواصاتی 
اسـتان طـی سـال 9۷ بـه اسـتان كرمـان وارد و بیش 
از 12.5 میلیـون خـودرو در همیـن محـدوده زمانـی و 

ازهمیـن  طریـق ازاسـتان كرمـان خـارج شـده اند.
وی تصریـح كـرد:  طی سـال 9۷ بیشـترین تخلف در 
محـور ماهـان – بـم در محـدوده سـه راهـی جیرفـت 

– بـم  ثبـت شـده كـه سـرعت غیـر مجـاز مهمتریـن 
آن بـوده اسـت.

مهنـدس حـاج سـید علیخانـی بـا بیـان ایـن مطلـب 
كـه بیشـترین تخلفـات رانندگـی در محور هـای برون 
هـای  محـور  در  ترتیـب  بـه  اسـتان كرمـان  شـهری 
ماهـان – بـم ، كرمـان – باغیـن ، و مهریـز – انار اتفاق 
مـی افتـد افـزود: تعـداد 13۴ دسـتگاه ثبـت تخلـف 
در محـور هـای اسـتان كرمـان فعالنـد و قـرار اسـت 
تـا پایان سـالجاری تعـداد پانـزده  دسـتگاه جدید در 

محـور هـای بـرون شـهری اسـتان نصـب شـود.
تعـداد  مطلـب كـه كاهـش  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تخلفـات رانندگـی، با كاهش تعـداد تصادفات و تلفات 
جانـی رابطه مسـتقیم دارد، ازرانندگان خواسـت، زمان 
رانندگـی در جـاده هـا بـه عائـم رانندگـی توجـه كامل 
داشـته باشـند و بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات، حافظ 

جـان خـود و دیگران باشـند.

اسـماء بیـگ زاده ، بانوی ورزشـکار تیم 
اول  شـانس  اسـتان کرمـان،  دوگانـه 
حضـور در تیـم ملـی دوگانه  ایـران را به 

خـود اختصـاص داده اسـت.
مسـابقات دوگانـه زمینـی قهرمانـی اروپـا تیرمـاه سـال جاری  
بـه میزبانـی کشـور رومانـی برگـزار می شـود. در این سـری از 
مسـابقات تیـم جوان کـرج نماینده ایـران در مسـابقات دوگانه 
قهرمانـی اروپـا اعـزام خواهـد شـد و هـم اکنـون بـرای حضور 
قدرتمنـد در ایـن مسـابقات آماده می شـود .اسـتان کرمان نیز 
در ایـن تیـم دارای نماینـده اسـت و اسـماء بیـگ زاده جـوان 
مسـتعد و خـوش آتیـه کرمان در ترکیـب این تیم حضـور دارد.

تا کنون دو اردو این تیم با حضور هشـت ورزشـکار در شـهرهای 
کـرج و همـدان برگـزار شـده و اردوی نهایـی نیز هفتـه آینده با 
حضـور پنـج ورزشـکار برتـر برگـزار خواهد شـد و در نهایت سـه 

نفـر اعزام مـی گردند.
نفـر نخسـت  بیـگ زاده  ، اسـماء  برگـزار شـده  اردوی  در دو 
تمرینـات بـوده و شـانس اول اعـزام بـه این مسـابقات را دارد.

 شـایان ذکـر اسـت ورزش سـه گانـه آقایـان و دوگانـه بانـوان 

ورزشـی نو پاسـت که در اسـتان کرمـان عملکرد مناسـبی دارد. 
علـی نـورروزی دبیـر هیئت ورزش سـه گانـه اسـتان کرمان در 
ایـن زمینـه گفـت: هیـات ورزش سـه گانـه اسـتان کرمـان بـه 
و شـرکت  اسـتعدادیابی  زمینـه  در  ریاسـت محمـد طاهـری 
درمسـابقات کشـوری بـه خوبـی فعالیـت مـی کنـد و در سـال 
گذشـته عملکـرد شایسـته تقدیـری داشـته اسـت بـه گونه ای 
کـه بانـوان ورزشـکار تیـم دوگانـه اسـتان کرمـان در مسـابقات 
قهرمانـی کشـور و مرحلـه سـوم لیـگ دوگانه بانوان بـه 6 مدال 
رنگارنـگ دسـت یافتنـد.وی همچنیـن افـزود: بنـا بـه گزارش 
روابـط عمومـی فدراسـیون ورزش سـه گانـه؛ مطابـق سـنوات 
گذشـته گـزارش عملكـرد سـال 139۷ هیات هـای سـه گانـه 
سراسـر كشـور منطبـق بـا قالـب فـرم شـاخص هـای ارزیابی 
شـده اباغـی از سـوی وزارت ورزش و جوانـان مـورد مطالعـه 
و بررسـی قـرار گرفـت و بـر اسـاس مفـاد گزارشـات واصلـه 
بنـدی  رتبـه  و  امتیازدهـی  بـه  نسـبت  موجـود  مسـتندات  و 
هیات هـای اسـتانی اقـدام گردید کـه در این رتبه بنـدی هیئت 
سـه گانه اسـتان کرمـان پس از اسـتان های البـرز و اصفهان در 

جـای سـوم قـرار گرفت.

ثبت حدود ۲3 میلیون تخلف رانندگی در جاده های استان کرمان در سال گذشته

کشف کاالی قاچاق 
2میلیاردی  در سه راهی راین 

فرماندهــی  آگاهــی  پلیــس  رئیــس 
انتظامــی اســتان کرمــان از کشــف انــواع 
میلیــارد  دو  ارزش  بــه  قاچــاق  کاالی 
ریــال در عملیــات پلیــس آگاهــی کرمــان خبــر داد.بــه گــزارش 
ــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس، ســرهنگ  خبرگــزاری مهــر ب
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــان اداره مب ــت: کارآگاه ــن پور گف ــدهللا حس ی
ــه  ــن، ب کاال و ارز مســتقر در ایســت و بازرســی ســه راهــی رای
ــد.وی  ــف کردن ــا را متوق ــکوک و آنه ــوس مش ــتگاه اتوب دو دس
افــزود: در بازرســی از خودروهــای مذکــور، مقادیــری کاالی 
ــرم  ــردو، ۴50 کیلوگ ــز گ ــرم مغ ــو گ ــه ۷20 کیل ــاق از جمل قاچ
نفتالیــن، 160 کیلوگــرم جــوش شــیرین، 2۷5 کیلوگــرم گیاهــان 
ــاق را  ــور قاچ ــرم کاف ــه و 120 کیلوگ ــرم انب ــی، 200 کیلوگ داروی
کشــف کردند.رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــان بــه مراجــع قضائــی  بــه دســتگیری دو متهــم و معرفــی آن
بیــان کــرد: کارشناســان ارزش اقــام کشــف شــده را دو میلیــارد 

ــد. ــرآورد کردن ــال ب ری

شعر طنز دولخ برای 
ششمین بار در کرمان

ــی  ــای ادب کارشــناس واحــد آفرینش ه
حــوزه هنــری اســتان کرمــان از برگــزاری 
ــا  ــخ ب ــز دول ــعر طن ــب ش ــمین ش شش

حضــور طنزپــردازان مطــرح کشــور در 23 خــرداد خبــر داد.
باشــگاه  هــای  اســتان  گــروه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران جــوان از کرمــان،  علــی مــازاده کارشــناس 
ــا  ــی حــوزه هنــری اســتان کرمــان ب واحــد آفرینش هــای ادب
ــور  ــا حض ــخ ب ــز دول ــعر طن ــب ش ــمین ش ــه شش ــان اینک بی
ــزار  ــرداد برگ ــنبه 23 خ ــج ش ــور، پن ــرح کش ــردازان مط طنزپ
ــرق  ــاالر ب ــاعت 20 در ت ــم از س ــن مراس ــت: ای ــود، گف می ش
بــه نشــانی کرمــان بلــوار شــهید عبــاس پــور، روبــروی مصلــی 

امــام علــی )ع( آغــاز می شــود.
ــعرخوانی  ــور و ش ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس ــزود: در ای وی اف
طنزپــردازان برجســتۀ کشــور و اســتان، همچــون: ناصــر فیض، 
شــروین ســلیمانی، صابــر قدیمــی، عبدالرضــا قیصــری همــراه 
اســت، از طنزپــردازان برتــر اســتان کرمــان قدردانــی می شــود. 

اخبار آبفاشعر و هنرخبر

نیاز مردم قلعه گنج به پزشک متخصص
رییس علوم پزشکی جیرفت: بیمارستان قلعه گنج با کمبود پزشک متخصص مواجه است

مناطـق  صـدر  در  قلعه گنـج،  خصوصـا  جنـوب کرمـان، 
اسـت. گرفتـه  قـرار  محـروم 

هرچنـد بـا انتخابش بـه عنوان الگـوی اقتصـاد مقاومتی، 
اوضـاع و احـوال بهتـری پیـدا کـرده اسـت؛ به طـور مثال 
یـک سـال پیـش در قلعه گنـج هیـچ مرکـز روان شناسـی 
بـرای مـردم وجـود نداشـت، امـا به گفتـه »عطـا ناوکی«، 
بـه  از طـرف بهزیسـتی  ایـن منطقـه، مرکـزی  فرمانـدار 
همیـن منظـور در ایـن شـهر احـداث شـد و 8 ماهـی نیز 
از فعالیـت آن می گـذرد؛ بـا ایـن حـال بسـیاری از مـردم 
از نبـود پزشـک متخصـص و وجـود امکانـات خدماتـی 
پزشـکی بی بهره هسـتند. این طور که مشـخص اسـت در 
حـال حاضـر قلعه گنـج یـک بیمارسـتان 32 تخت خوابی 
دارد و در روسـتاهای اطـراف آن هـم درمانـگاه و مراکـز 
جامـع سـامت وجـود دارد کـه فقـط پزشـک عمومـی 
دارنـد. ایـن منطقـه از نبود پزشـک متخصـص و امکانات 

پزشـکی بیشـتر رنـج می بـرد.

نبود دستگاه دیالیز در بیمارستان قلعه گنج
یکـی از فعـاالن اجتماعـی قلعه گنـج از کمبـود پزشـک 
عمومـی گایـه می کنـد و می گوید: کمبود پزشـک عمومی 
و متخصـص در قلعه گنـج کامـًا مشـخص اسـت. خانـه 
بهداشـتی کـه در مسـیر کهنوج تا سـرخ قلعه )حـدود 35 
تـا ۴0 کیلومتـر( قرار دارد، یک پزشـک عمومـی هم ندارد. 
حتـی یـک خانه بهداشـت هـم از سـرخ قلعه تـا قلعه گنج 
مسـتقر اسـت که آن هم پزشـک عمومی ندارد. پزشـکان 
بـه صـورت دوره ای در منطقـه حضـور دارند. روسـتاها هم 

بـه صـورت تجمیعی پزشـک دارند.
»علـی اکبـرزاده« می افزایـد: با وجـود این کـه چاه دادخدا 
مرکـز بخـش اسـت، فقـط یـک پزشـک عمومـی و یـک 
دندان پزشـک دارد و تـا رمشـک هیـچ پزشـکی مسـقر 
نیسـت. مـارز هم فقـط یک پزشـک عمومـی دارد که اگر 
بـه مرخصـی برود تا جایگزینی پزشـکی دیگـر بدون دکتر 
معالـج می مانـد. حتی به دلیـل جاده خرابی کـه دارد )در 
گذشـته روزنامه همشـهری به آسـفالت نبودن 8 کیلومتر 
از جـاده مـارز پرداختـه اسـت( پزشـکی بـه آن سـمت 
نمـی رود. ایـن فعـال اجتماعی ادامه می دهد: بیمارسـتان 
مثـال  طـور  بـه  نـدارد؛  را  امکانـات  از  خیلـی  قلعه گنـج 
حـدود 21 بیمـار کلیـوی در ایـن منطقـه وجـود دارد، امـا 
یـک دسـتگاه دیالیـز و دسـتگاه سـونوگرافی و تجهیـزات 

آزمایشـگاهی هم نـدارد.

زنان مارزی همه دردمند هستند
دهیـار روسـتای مـارز هم بـه همشـهری می گویـد: زنان 
در روسـتای مـارز دچـار بیماری هـای زیـادی هسـتند؛ از 
کمـردرد گرفتـه تـا عفونـت و مشـکات زنانگـی. امـا بـا 
ایـن حـال یـک پزشـک متخصـص زنـان در ایـن منطقه 
حضـور نـدارد. هرچنـد در گذشـته یـک پزشـک ماهـر به 
مشـکات زنـان رسـیدگی می کـرد، در حـال حاضـر فقط 

یـک پزشـک عمومـی و مامـا در مرکـز سـامت در حـال 
فعالیت اسـت. »فرخنـده کامرانی« می افزایـد: زنان این 
منطقـه مشـکاتی دارنـد که به گذشـته آن هـا برمی گردد؛ 
بـه طـور مثـال تـا قبـل از لوله کشـی، زنـان مجبـور بودند 
بـرای آوردن آب یـا شست وشـوی لباس یـک کیلومتر تا 
رودخانـه پیـاده روی کننـد و سـبد لباس را هم بـه همراه 
داشـته باشـند. خیلـی از زنـان هـم بهداشـت را رعایـت 

نمی کردنـد و اآلن دچـار بیمـاری هسـتند.
وی ادامـه می دهـد: یکـی از اصلی ترین مشـکات ما نبود 
یک جاده آسـفالت اسـت. همین 8 کیلومتر عاملی شـده 
کـه پزشـک از آمـدن بـه ایـن منطقـه صـرف نظر کنـد. با 
مسـئوالن کـه این موضـوع را در میان می گـذارم می گویند 
اگـر تا بـه حال می خواسـتند کاری کنند، انجـام می دادند؛ 
خودتـان بایـد دسـت بـه کار شـوید. در مـارز درمانـگاه و 
آمبوالنـس وجـود دارد ولـی هیـچ پزشـک متخصصـی 
حضـور نـدارد. اگر مشـکل فـوری پیـش بیایـد و در مرکز 
سـامت نتواننـد کاری بـرای شـخص انجـام دهنـد آن 

شـخص بایـد بـه قلعه گنـج مراجعـه کند.

پاسخ رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
به مشکالت

چرایـی  جیرفـت،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس  از 
در  را  پزشـکی  امکانـات  و  متخصـص  پزشـک  نبـود 
می دهـد:  پاسـخ  می شـویم کـه  جویـا  قلعه گنـج  شـهر 
بیمارسـتان قلعه گنـج یـک بیمارسـتان 32 تخت خوابـی 
اسـت کـه طبـق قانـون بایـد ۴ الـی 5 متخصـص اصلی 
آن  در  مختلـف  تخصص هـای  ولـی  باشـد  داشـته 
پیش بینی نشـده اسـت. ما درصدد توسـعه آن هسـتیم. 

بـرای  اسـت  قـرار  می دهـد:  ادامـه  مـکارم«   »اصغـر 
بیمـاران کلیـوی هـم یـک دسـتگاه دیالیز بـه کمک یکی 

از خیـران تهیـه شـود.
ایـن بیمارسـتان رادیولوژی و سـونوگرافی هـم دارد و اگر 
متخصص باشـد سـونوگرافی هـم انجام می شـود. به هر 
حـال هـر آنچـه الزمـه یـک بیمارسـتان 32 تخت خوابـی 
اتـاق  تازگـی  بـه  حتـی  گذاشـتیم.  اختیـار  در  را  اسـت 
عمـل آن هـم تجهیـز شـده و عمـل جراحـی هـم در این 
بیمارسـتان انجـام می شـود. وی اضافـه می کنـد:  امیـد 
مـا ایـن اسـت کـه ایـن بیمارسـتان کم کـم توسـعه پیدا 
هـم  آن  امکانـات  آن  تخت هـای  افزایـش  بـا  و  کنـد 

یابد. افزایـش 
از مـکارم می پرسـیم چـرا اطـراف قلعه گنـج از امکانـات 
پزشـکی بی بهـره اسـت کـه پاسـخ می دهـد: بایـد توجـه 

داشـت قلعه گنـج از صفـر بـه ایـن مرحله رسـیده اسـت. 
در هـر صـورت قلعه گنـج جـزو مناطـق محـروم بـوده کـه 
بـه مـرور زمـان بهتـر می شـود.  وی در خصـوص نبـود 
پزشـک عمومـی نیـز می گویـد: خانـه بهداشـت ها نبایـد 
پزشـک داشـته باشـند، بلکـه مراکـز جامـع سـامت باید 
یـک پزشـک عمومـی داشـته باشـند کـه همه ایـن مراکز 
دارنـد. همـه پزشـکان در ماه یـک هفته مرخصـی دارند و 
روزهایـی هـم کـه پزشـکان نیسـتند، مراکز به صـورت هر 
2 مرکـز یـک پزشـک منطقـه را پوشـش می دهنـد. امـا 

مشـکل پزشـک متخصـص داریـم.

ساخت زایشگاه در بیمارستان قلعه گنج
از  علـوم پزشـکی جیرفـت می گویـد:  دانشـگاه  رئیـس 
بیمارسـتان 32 تخت خوابـی قلعه گنـج نمی تـوان توقـع 
داشـت همـه پزشـکان متخصـص را داشـته باشـد، بلکـه 
فقـط پزشـک زنـان، اطفـال، جـراح عمومـی، بیهوشـی و 
یـک متخصـص دیگـر را دارد. زایشـگاه ایـن بیمارسـتان 
هـم در حـال سـاخت اسـت تا پزشـک زنـان بهتـر بتواند 
در حـوزه کاری خـود فعالیـت کنـد. همـه امکانـات به حد 
نیـاز هسـت، امـا آنچـه مـا می خواهیـم نیسـت.   »اصغر 
مـکارم« در خصـوص مارز هم می افزایـد: طبق قانون مارز 
ماننـد دیگـر روسـتاها نباید پزشـک زنان داشـته باشـد و 
فقـط مرکـز جامـع سـامت دارد؛ زیرا متخصـص فقط در 

بیمارسـتان حضـور دارد.

کفه سبک ترازوی جنوب کرمان 
در امکانات پزشکی 

بـا توجـه بـه این کـه جنـوب کرمان جـز مناطـق محروم 
بـه حسـاب می آیـد عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمان 
بعضـی  بـودن  پاییـن  هـم  اسـامی  شـورای  مجلـس 
و  کنـد  مـی  تاییـد  را  کرمـان  جنـوب  شـاخص های 
می گویـد: پاییـن بـودن بعضـی از شـاخص های درمانی، 
بهداشـتی جنـوب و همچنین شـرق اسـتان مانند فهرج 
باعـث شـده میانگیـن کلـی شـاخص هـای  ریـگان  و 
اسـتان پاییـن بیایـد. ایـن سـرانه در جنوب کرمـان برابر 

بـا نیـم)0/5( اسـت.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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 رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی:
مکان دائمی برای فروش 

صنایع دستی در کرمان وجود ندارد

چالـش هـای صنایـع دسـتی اسـتان و راهکارهـای رفـع آنهـا در نشسـت کمیسـیون 
گردشـگری، فـرش و صنایـع دسـتی اتاق کرمان به مناسـبت روز جهانی صنایع دسـتی و 

بـا حضـور فعـاالن ایـن حوزه بررسـی شـد.
بـه گـزارش ایسـنا رضـا بهرامـی رییـس کمیسـیون گردشـگری، فـرش و صنایع دسـتی 
اتـاق کرمـان در ایـن نشسـت ضمـن قدردانـی از تـاش های فخـری هللا توکلـی، رییس 
کمیسـیون قالـی و صنایع دسـتی اتاق در دوره هشـتم، بـه بیان تاریخچـه ای از نامگذاری 

روز صنایـع دسـتی پرداخت.
وی افـزود: در ایـن کمیسـیون چهار کمیته گردشـگری، فرش و صنایع دسـتی، آموزش و 
تحقیقات، بازاریابی و تبلیغات تشـکیل شـده که مسـائل و مشـکات مختلف مربوط به 

فعـاالن ایـن بخـش در کمیته هـای مذکور پیگیری خواهد شـد.
بهرامـی تصریـح کـرد: در حال حاضـر مکان دائمی بـرای فروش صنایع دسـتی در کرمان 
وجـود نـدارد کـه در ایـن رابطـه موضـوع اختصاص بـازار قلعه محمـود به صنایع دسـتی و 
هماهنگـی با راهنمایان گردشـگری بـرای بازدید گردشـگران از غرفه های صنایع دسـتی را 

پیگیـری خواهیم کرد.
رییـس کمیسـیون گردشـگری، فرش و صنایع دسـتی اتـاق کرمان در ادامه این نشسـت 
در رابطـه بـا فـرش کرمـان گفـت: تامیـن مـواد اولیه و کنتـرل کیفیت ایـن مـواد در تولید 
فـرش اسـتان بسـیار مهم اسـت که پیگیـری هـای الزم برای رفع مشـکات فعـاالن این 

حـوزه انجام خواهد شـد.
وی به برپایی بیسـت و هشتمین نمایشـگاه بین المللی فرش دستباف تهران در شهریور 
سـال جاری اشـاره کـرد و افزود: کمیته تخصصـی ویژه این رویداد تشـکیل و برای حضور 

موثـر فعاالن ایـن حوزه در نمایشـگاه برنامه ریزی های الزم صـورت می گیرد.
در ادامـه فعـاالن صنایـع دسـتی به وجـود برخی مشـکات در این حـوزه اشـاره کردند که 
وجـود نداشـتن دفتر فـروش مس باهنر در کرمـان برای تامین مواد اولیه صنایع دسـتی 
مربـوط بـه این صنعت، بروکراسـی اداری برای دریافت مجوزهای برپایی نمایشـگاه، عدم 
تبلیغات الزم و کافی برای صنایع دسـتی اسـتان، خریداری نکردن دسـتگاه های مختلف 
اسـتان از تولیدات صنایع دسـتی هنرمندان بومی، ناشـناخته ماندن برخی صنایع دسـتی 
اسـتان مانند کاشـی و تامین دشـوار مواد اولیه تولید گلیم از جمله این مشـکات اسـت.
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از رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، چرایی 
نبـود پزشـک متخصـص و امکانـات پزشـکی را 
پاسـخ  در شـهر قلعه گنـج جویـا می شـویم کـه 
می دهـد: بیمارسـتان قلعه گنـج یک بیمارسـتان 
3۲ تخت خوابـی اسـت کـه طبـق قانـون بایـد 
۴ الـی ۵ متخصـص اصلـی داشـته باشـد ولـی 
تخصص هـای مختلـف در آن پیش بینـی نشـده 
اسـت. مـا درصـدد توسـعه آن هسـتیم. »اصغر 
بـرای  اسـت  قـرار  می دهـد:  ادامـه  مـکارم«  
بیمـاران کلیـوی هـم یـک دسـتگاه دیالیـز بـه 

کمـک یکـی از خیـران تهیـه شـود.


