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رییس اداره دامپزشکی کهنوج گفت: 
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مدیرکل محیط زیست استان: جازموریان هنوز هم در انتظار گامی عملی برای احیاء است

فرماندار جیرفت گفت:

 افزایش کیفیت امور اداری
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کمبود معلم مرد در شهربابک
آموزش پرورش استان: شهربابک برای اول مهر مشکلی 
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سوء استفاده 
از انسانیت انسان ها

مهدی بذرافکن
یادداشت مهمان

اسـب حیـوان نجیبـی اسـت. سـگ هـم حیوان 
باوفایـی اسـت. همـان طـور کـه گاو هـم حیـوان 
حیـوان  هـم  االغ  البتـه کـه  و  اسـت  مفیـدی 
زحمت کشـی اسـت. از میـان حیوانات ذکر شـده 
می گوینـد  اسـت.  متفـاوت  سـگ ها  ماجـرای 
سـگ ها با وجـود باوفایـی اما نه نجابت اسـب را 
دارنـد -بـه شـخصه معتقـدم حیوان هایی چنین 
باوفـا نجیـب هـم هسـتند- نـه مثـل گاو مفیدند 
و نـه چـون االغ زحمـت کـش، در نتیجـه بایـد یا 
کشـته شـوند یا عقیم تا نسلشـان برچیده شـود 

یـا ایـن کـه کم تر شـود.
حـاال امـا ماجرایـی جدیـد بـه معضـل سـگ هـا 
اضافـه شـده کـه بسـیار دردناک اسـت. پـس از 
مدتـی کـه بـه کمـک فضـای مجـازی و انسـان 
هـای مهربـان حمایـت از حیوانـات و خصوصـا 
سـگ هـای ولگرد در دسـتور کار قـرار گرفت حاال 
عـده ای ایـن فرصـت را به تهدید تبدیـل کرده اند 
و بـه راحتـی پول هـای خوبی به جیـب می زنند.

در حالـی کـه فضـای مجـازی کمـک کـرده تـا 
انسـان هایی مهربان، بدون هیچ چشـم داشـتی 
بـه یـاری حیوانات بی پناه بشـتابند حـاال این فاز 
مثبـت توسـط عـده ای به فـاز منفی تبدیل شـده 

و جوالنـگاه افراد سـودجو شـده اسـت.
نحـوه کارشـان بدیـن شـکل اسـت که پیجـی در 
اینسـتاگرام مـی سـازند و نامـش را »حمایـت 
از حیوانـات« مـی نهنـد. آنهـا ابتـدا با غذارسـانی 
بـه چنـد سـگ و گربـه فالوورهـای خوبـی جذب 
مـی کننـد و پـس از رسـیدن فالوورهایشـان بـه 
مقـدار قابـل قبـول، شـماره کارت اعالم مـی کنند 
تـا ملـت از همـه جـا بی خبر پـول به حسابشـان 
واریـز کننـد غافـل از ایـن کـه تنها بخـش کمی از 
ایـن پـول هـا -آن هـم بـه خاطـر فیلـم بـرداری 
غذارسـانی  صـرف  اینسـتاگرام-  در  نمایـش  و 
حیوانـات مـی شـود و بابقـی بـه جیـب حامـی 

قالبـی حیوانـات مـی رود.
بعضـی از ایـن حامـی نماهـا یـا حامیـان قالبـی 
مـی  حـد  باالتریـن  بـه  را  وقاحـت  حیوانـات، 
رسـانند. کار زشتشـان ایـن گونـه اسـت که سـگ 
هـا و گربـه هـا را مـی گیرنـد آنهـا را زخمـی مـی 
کننـد و بـا فیلـم بـرداری از حیوانـات زبان بسـته 
زخمـی و نمایـش آن در پیـج اینستاگرامشـان 
ضمـن بـازی بـا احساسـات مـردم پـول هـای 

خـوب و بیشـتری بـه جیـب مـی زننـد.
حـال  در  روز  بـه  روز  افـراد  ایـن  متاسـفانه 
و  وسـواس  بـا  بایـد  مـردم  و  ازدیـاد هسـتند 
را  حیوانـات  واقعـی  حامیـان  بیشـتری  دقـت 

کننـد شناسـایی 

کهنوججیرفت

هوا
 و 
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برخی بانک ها کارت ملی قدیمی را نمی پذیرند 

ملـی  کارت هـای  امـروز  از  بانکـی  شـعب  برخـی 
قدیمـی را بـرای انجـام عملیات بانکـی نمی پذیرند و 
مشـتریان فاقد کارت ملی هوشـمند بایـد کارت ملی 
قدیمـی به همراه رسـید ثبت نام کارت هوشـمند خود 
را بـه همـراه داشـته باشـند.به گـزارش ایسـنا، دولت 

از دو سـال پیـش، طـرح کارت هـای ملـی هوشـمند 
را در دسـتور کار قـرار داد و بـر ایـن اسـاس پایـان 
اعتبـار کارت هـای ملی قدیمـی تا پایان سـال 139۷ 
تعییـن شـد، امـا ایـن در حالـی اسـت کـه بـه دلیل 
تأخیـر در فرآینـد صدور این کارت ها، بسـیاری از افراد 

هنـوز موفـق بـه دریافـت کارت ملـی خود نشـده اند.
سـخنگوی سـازمان ثبت احوال کشـور از عـدم اعتبار 
کارت هـای ملی قدیمـی از اول فروردیـن 1398 خبر 
داد و اعـالم کـرد کسـانی که هنوز نسـبت بـه ثبت نام 
و دریافـت کارت ملـی هوشـمند اقـدام نکرده انـد تـا 
پایـان سـال جاری فرصـت دارند در ایـن زمینه اقدام 

. کنند
بـه گفتـه ابوترابـی، بـا توجـه به برخـی از تسـت های 
موردنظـر و آمـاده نشـدن مراحـل تولیـد، متأسـفانه 
فراینـد صـدور اینگونـه کارت هـا بـا کمی تأخیـر روبرو 
شـده کـه تـالش می شـود ایـن بـازه زمانـی در آینده 

شـود. جبران 
اعتبـار کارت هـای ملـی قدیمـی سـال گذشـته تمام 
شـد.طبق آنچـه سـازمان ثبـت احـوال اعـالم کـرده 
زمـان اسـتفاده از کارت هـای قدیمـی به هیـچ عنوان 
تمدیـد نخواهـد شـد و ایـن کارت هـا تـا پایان سـال 
139۷ اعتبـار دارنـد و از اول فروردیـن امسـال فاقـد 
اعتبـار خواهند بود و در هیچ یـک از ادارت مورد قبول 
نیسـت؛ لـذا افـرادی کـه بـرای کارت ملـی هوشـمند 

ثبت نـام کرده انـد امـا هنـوز کارت خـود را دریافـت 
نکرده انـد، نگـران نباشـند چـرا کـه مشـخصات آنهـا 
در سـامانه بـه عنـوان افـراد دارنـده کارت جدید ثبت 
شـده و به محض اینکـه تولید کارت هـای جدید آغاز 

شـود، کارت هـای آنهـا نیـز صادر می شـود.
ایـن در حالـی اسـت که از صبـح دیـروز )2۷ خرداد( 
بـرای  خدمـات  انجـام  از  بانکـی  شـعب  از  برخـی 
مشـتریانی کـه کارت ملـی قدیمـی دارنـد و کارت 

می کننـد. خـودداری  ندارنـد،  جدیـد 

بخش نامه بانک مرکزی برای استفاده از 
کارت های ملی هوشمند

گفتـه می شـود ایـن اقـدام در پی بخش نامـه بانک 
مرکـزی مبنـی بـر نپذیرفتن کارت هـای ملی قدیمی 
انجـام شـده و این در حالی اسـت که تعـداد زیادی 
از مـردم بـه دلیـل تأخیـر در صـدور کارت هـای ملی 
هوشـمند، موفـق بـه دریافـت ایـن کارت نشـده اند.

ایـن شـعب بانکـی از انجـام فعالیت هـای بانکـی 
حتـی بـا وجـود کارت ملـی قدیمـی، شناسـنامه و 
سـایر مـدارک شناسـایی معتبـر خـودداری می کنند 
و تنهـا کارت هـای ملـی هوشـمند یـا رسـید دریافت 
شـده توسـط مشـتری زمـان ثبت نـام کارت ملـی را 
می پذیرند.ایـن اقدام شـعب بانکـی در حالی انجام 

نپذیرفتـن  از  دقیقـی  اطالع رسـانی  کـه  می شـود 
کارت هـای ملـی قدیمـی انجـام نشـده و طبیعتـًا 
بسـیاری از مشـتریان، رسـید کارت ملـی هوشـمند 
در  تأخیـر  دیگـر،  ندارنـد.از سـوی  را همـراه  خـود 
فرآینـد صـدور کارت های ملـی هوشـمند، موضوعی 
اسـت کـه مربـوط بـه دولت بـوده و افرادی هسـتند 
کـه بـا وجـود گذشـت حـدود شـش مـاه از زمـان 
ثبت نـام، هنـوز کارت ملی هوشـمند خـود را دریافت 

نکرده انـد.

مردم رسید کارت هوشمند خود را همراه 
داشته باشند

بـه ایـن ترتیـب، خـودداری از انجـام عملیـات بانکی 
می شـود  انجـام  حالـی  در  شـعب  برخـی  توسـط 
نداشـتن  درخصـوص  تقصیـری  مشـتریان،  کـه 
کارت هـای ملی هوشـمند ندارند و ممکن اسـت این 
موضـوع مشـکالتی را بـرای افـرادی کـه نیـاز فـوری 
ایجـاد کـرده  داشـته اند،  بانکـی  بـه سـرویس های 
باشـد.با ایـن حـال، الزم اسـت مشـتریان بانکـی که 
تاکنـون موفـق به دریافـت کارت ملی هوشـمند خود 
نشـده اند، بـرای انجـام خدمـات بانکـی، کارت ملـی 
قدیمـی به همراه رسـید ثبت نام کارت ملی هوشـمند 

خـود را همـراه داشـته باشـند.

یک صد روستایی قلعه گنج صاحب شناسنامه شدند

پـس از پیگیـری هـای مسـئوالن شهرسـتان قلعه 
گنـج از نماینـده مـردم ایـن منطقـه در مجلـس 
گرفتـه تـا فرمانـدار و دیگـر متولیان امـر باالخره با 
مصوبه شـورای تامین طی یک سـال گذشـته برای 
یکصـد نفـر از افـراد بـاالی یکسـال و گاهـا مسـن 
روسـتاهای دور افتـاده این شهرسـتان شناسـنامه 
صـادر شـد. بـه گـزارش ایرنـا، یکـی از مهمتریـن 

مشـکالت مـردم در روسـتاهای دورافتـاده قلعـه 
گنـج وجـود افـرادی اسـت که بـه دالیـل مختلف، 
بـدون شناسـنامه و اسـناد هویتـی مانده انـد کـه 
اتفاقـًا بیشـتر ایـن افـراد بـر اثـر فقـر، تنگدسـتی 
و نـا آگاهـی اقـدام بـه ثبـت شناسـنامه نکـرده و 
حـاال بـدون داشـتن اسـناد هویتـی و شناسـنامه 
آنهـا  تبـع  بـه  و  روزگار می گذراندنـد  بـه سـختی، 

زندگـی  امـورات  و  تحصیـل  از  هـم  فرزندانشـان 
ازدواج،  قانونـی  نشـدن  بودند.ثبـت  مانـده  عقـب 
چالش هـای بـی پایـان در انجـام سـاده ترین امور 
اداری و البتـه برخـوردار نبـودن از یارانـه نقـدی، از 
مهمتریـن مسـائل و مشـکالتی بود که افـراِد بدون 
شناسـنامه در این شهرسـتان با آنهـا مواجه بودند.

بـی بهـره مانـدن ایـن افـراد نیازمنـد از یارانـه که با 
حیـات آنـان گـره خـورده بـود موجـب گردیـد کـه 
بـرای رفـع این معضـل مسـدوالن پـای کار بیایند.

افراد بدون شناسنامه ساکن 
روستاهای دور افتاده اند

فرمانـدار قلعـه گنـج گفـت: طـی یکسـال گذشـته 
در ایـن شهرسـتان بـه یکصـد نفـر از افـراد بـدون 
شناسـنامه و بـاالی یکسـال شناسـنامه و اسـناد 
هویتـی تعلـق گرفـت که بیشـتر ایـن افراد سـاکن 
گنـج  قلعـه  شهرسـتان  افتـاده  دور  روسـتاهای 
هسـتند.عطا ناوکـی افـزود: ثبـت احوال بـه عنوان 
یـک دسـتگاه حاکمیتـی وابسـته به وزارت کشـور 
بر اسـاس قوانیـن حکومتی، وظیفـه برنامه ریزی، 
هدایـت، حمایـت و نظـارت بـر اسـناد هویتـی در 

چارچـوب وظایـف تعییـن شـده را بـر عهـده دارد 
قانـون  مـاده ۴۶  بنـد )د(  اجـرای  راسـتای  در  و 
برنامـه پنـج سـاله پنجـم توسـعه و اسـتمرار در 
عالـی  و مصوبـه شـورای  توسـعه  برنامـه ششـم 
اداری ابـالغ ریاسـت جمهـوری مبنـی بـر رعایـت 
شناسـایی  مـردم،  تکریـم  و  شـهروندی  حقـوق 
افـراد بدون شناسـنامه در دسـتور کار قـرار گرفت و 

آنـان صـادر شـد. شناسـنامه های 
در  افـراد  ایـن  اینکـه  از  پـس  داد:  ادامـه  وی 
روسـتاهای شهرسـتان قلعه گنج شناسـایی شدند 
مشـکالت اسـناد هویتـی آنها مـورد پیگیـری قرار 
گرفـت و نماینـده مـردم پیگیری هـا و تالش هایی 
را در ایـن خصـوص انجـام داد و نهادهـای امنیتی 
هـم همـکاری الزم را بـا ما در رابطه با حل مسـاله 
ایـن افـراد انجـام دادند.رئیـس شـورای تأمیـن 
احـوال  ثبـت  اداره کل  عنـوان کـرد:  قلعـه گنـج 
اسـتان کرمـان و مسـئوالن و کارکنـان اداره ثبـت 
روسـتاها  در  حضـور  بـا  نیـز  قلعـه گنـج  احـوال 
اقدامـات اولیـه و بررسـی های الزم را انجام دادند 
و تابعیـت ایـن افـراد از دسـتگاه های امنیتـی و 
انتظامـی مـورد تائیـد قـرار گرفت.ناوکـی تصریـح 
کـرد: بنـا بـه مصوبـه شـورای تأمین شهرسـتان و 
موافقـت آنهـا مشـخصات افـراد بدون شناسـنامه 

ثبـت و شناسـنامه های  احـوال  ثبـت  در سـامانه 
آنهـا صادر شـد.

۷۰ ساله هایی که هویت دار شدند
رئیـس اداره ثبـت احـوال قلعـه گنـج نیـز گفـت: 
قالـب  در  شناسـنامه  فاقـد  افـراد  ایـن  تمامـی 
طـرح ده گردشـی اداره ثبـت احـوال کـه ماهیانـه 
می شـود  انجـام  شهرسـتان  ایـن  روسـتاهای  در 
شناسـایی شـدند و در بین آنها یک فرد ۶5 سـاله 

و ۷0 سـاله هـم وجـود داشـت.
جـواد اقتـدار نـژاد افـزود: بیـش از 15 نفـر آنهـا 
و فرزندانشـان هـم  نداشـتند  وقایـع  ثبـت  سـند 
بـه تبـع آنهـا سـند نداشـتند و مجموعـًا 30 نفـر 
بودنـد.وی ادامـه داد: فرزنـدان آنهـا بـزرگ بوده و 
حتـی ازدواج هـم کـرده بودنـد امـا مابقـی افـراد، 
سـند ثبـت وقایـع داشـتند و جلـد شناسـنامه بـه 
آنهـا تحویـل داده شـد.اقتدار نـژاد افـزود: فرآینـد 
شناسـنامه دار کـردن برخـی از ایـن افراد کـه فاقد 
سـند سـجلی نیـز بودنـد حـدود 2 یا سـه سـال به 
طـول انجامید.نـرخ موالید در شهرسـتان قلعه گنج 
طـی ۶ ماهـه گذشـته رشـد داشـته و ماهیانـه 200 
نفـر در ایـن شهرسـتان متولد می شـوند امـا برخی 
از مـردم شهرسـتان همچنـان به ثبت امـوات خود 

نمی کننـد. اقـدام 

26 تا 2۸46 تا 45

سنا
 ای

س:
عک

سنا
 ای

س:
عک

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و 
حمـل ونقـل جـاده ای جنـوب کرمـان ، صبـح 
امـروز بـا حضور معاون توسـعه ومنابـع و معاون 
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  اداره کل  راهـداری 
جـاده ای جنـوب کرمـان و جمعـی از مسـوالن 
سـاردوئیه،  محمـد رضایـی بعنـوان سرپرسـت 
اداره راهـداری و حمل و نقل جاده ای سـاردوئیه 

شـد. معرفی 
و  راهـداری  اداره کل  منابـع  و  توسـعه  معـاون 
حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان با تشـکر 
از خدمـات سـه سـاله قاسـم مقبلـی سرپرسـت 
اداره راهـداری و حمـل ونقـل جاده ای سـاردوئیه 
ابـراز امیـدواری کـرد با معرفـی محمـد رضایی از 
نیروهـای جـوان و متخصـص اداره کل بعنـوان 
سرپرسـت جدیـد اداره راهـداری و حمـل ونقـل 
جاده ای سـاردوئیه شـاهد تغییرات چشـمگیری 
در راسـتای حفـظ حریم قانونی راههـا ، رفع نقاط 
حادثـه خیـز و کاهـش تلفـات و تصادفـات جاده 

ای را در پـی داشـته باشـد.
سـاردوئیه در 80 کیلومتـری شـهر جیرفـت قـرار 
داردو در مسـیر محـور ارتباطی جیرفت – کرمان و 

جیرفت –سـیرجان قـرار دارد.

سرپرست اداره راهداری 
و حمل ونقل جاده ای 

ساردوئیه معرفی شد
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند 
رسـمی برابر رای شـماره1398۶031901۴000۴29 -98/02/1۴ 
هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضی شـورای سیاسـت گـذاری ائمه جمعه بـه نمایندگی 
دفتر امام جمعه شهرسـتان جیرفت  درششـدانگ یک باب 
خانـه دو طبقـه به مسـاحت501/35متر مربع پالک - فرعی 
از 5۷۷- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 59 فرعـی 
از5۷۷- اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی زرکوبـی جیرفـت 
بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـید 
حسـین رضـوی ابراهیمی  محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/28- تاریـخ 

انتشـار نوبت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱4۱

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی   و سـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
برابـر رای شـمارره 1398۶031901۴00003 – 98/01/0۶ هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی مسـتقر در واحدثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
اقای جواد کمالی فرزند محمدعلی بشـماره شناسـنامه 1۶9 
صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بر 
باغچـه بـه مسـاحت ۶90/۶2 متـر مربـع پـالک 0 فرعـی از 
120۴ – اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی از 
1۴0۴ – اصلـی قطعـه ۶ واقـع در ارضی گربـه دلفارد جیرفت 
بخـش 3۴ کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای حبیب 
هللا ناصـری محـرز گردیده اسـت لـذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صورت انقضـای مذکور و عدم 
وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 
شـد .-تاریـخ انتشـار نوبـت اول 98/03/28 تاریـخ انتشـار 

نوبـت دوم 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـالک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت  اصلـی   -535 از  فرعـی   1۴۷
و  بخش3۴کرمـان  در  واقـع  2011مترمربـع 
آدرس :واقـع دراراضـی صاحـب آبـاد سـربیژن سـاردوئیه 
جیرفت مورد تقاضای آقای مسـلم صالحی نیا  با سـتناد 
رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفـت بشـما

ره139۷۶031901۴003589-9۷/0۶/21 درمالکیـت نامبرده 
قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده13- آییـن نامه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد 
لذا حسـب درخواسـت مورخـه 383۷-98/03/13مالک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره 
مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از 
سـاعت 8صبح روزشـنبه مـورخ 98/0۴/22شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لـذا به مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبه 
مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن 
بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجام و 
چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده 20قانـون ثبت و 
مـاده 8۶- اصالحـی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبا ظرف مدت 30روز به ایـن اداره اعالم 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصالح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت 
مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. 
م الـف:1۴5- تاریـخ انتشـار :98/03/28-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـالک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت  اصلـی   -593 از  فرعـی   3۶
و  در بخش3۴کرمـان  واقـع  2۷3مترمربـع 
آدرس :واقـع دراراضـی گنزیـر سـاردوئیه جیرفـت مـورد 
تقاضـای آقـای علیرضـا بیـگ زاده بحرآسـمان  با سـتناد 
رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفـت بشـما

نامبـرده  درمالکیـت  ره9۷/12/12-139۷۶031901۴00۷010 
قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده13- آییـن نامه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد 
لـذا حسـب درخواسـت مورخـه ۴08۴-98/03/20مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره 
مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از 
سـاعت 8صبح روزشـنبه مـورخ 98/0۴/29شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لـذا به مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبه 
مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن 
بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده 20قانـون ثبت و 
مـاده 8۶- اصالحـی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبا ظرف مدت 30روز به ایـن اداره اعالم 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصالح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت 
مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. 
م الـف:151- تاریـخ انتشـار :98/03/28-روز : سـه شـنبه
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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

شهر عنبر آباد
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
موضــوع  آگهــی  رســمی-  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی 
تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه  13آئیــن  مــاده  و  قانــون  مــاده3 
ــررای  ــمی براب ــند رس ــاختمانهای فاقدس ــی و س ــی واراض ــت ثبت وضعی
شــماره1398۶031909100039۶هیات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقردرواحد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهر عنبــر آبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای ناصرافشــارفرزند حبیــب الــه  بشــماره شناســنامه 15بــا 
ــه  ــک قطع ــدانگ یس ــت درشش ــادره ازجیرف ــی 3031530251ص ــد مل ک
ــی  ــالک - فرع ــع پ ــاحت 523۶2/۷3مترمرب ــه مس ــی ب ــن مزروع زمی
ــه  ــی قطع ــی از ۶29 اصل ــده – فرع ــزی ش ــروز و مج ــی مف از۶29- اصل
ــیرازخریداری  ــل ش ــاد ت ــود آب ــه محم ــع در مزرع ــک بخش۴5کرمانواق ی
ــت.لذا  ــده اس ــی محرزگردی ــاالر کریم ــم س ــای رحی ــمی آق ــک رس از مال
ــی  ــه 15روزآگه ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک مــی شــود در صورت
ــاراولین  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــدت مذکوروع ــای م ــورت انقض ــت در ص اس
ــخ  ــف:21۴8- تاری ــد ./م ال ــادر خواهدش ــت ص ــند مالکی ــررا ت س مق
انتشــار نوبــت اول:98/03/28 – تاریــخ انتشــارنوبت دوم :98/0۴/1۶
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

حصر وراثت 
خاتـون  خواهـان  اسـت  مقتضـی 
دادخواسـتی  ده گـودال   پهلوانـی 
کـه  نمـوده  ارائـه  شـورا  ایـن  بـه 
مرحـوم حسـین پهلوانـی ده گـودال  در مـورخ 
9۷/01/21فـوت نمـوده کـه ورثـه حیـن فـوت 

: از  عبارتنـد 
1- علـی اکبـر پهلوانی ده گودال  به شـماره ملی 

 53۶0238151
شـماره  بـه  ده گـودال   پهلوانـی  -حدیثـه   2

ملـی53۶01۶۴20۴
3- محدثـه  پهلوانـی ده گـودال  بـه شـماره 

ملـی53۶029۴90۶
۴- خاطـره  پهلوانـی ده گـودال  به شـماره ملی 

53۶0089301
5- رقیـه پهلوانـی ده گـودال  بـه شـماره ملـی 

53۶0۴351۷1
۶- نازنیـن پهلوانـی ده گـودال  بـه شـماره ملی 

53۶00582332
۷- نغمـه پهلوانـی ده گـودال  بـه شـماره ملـی 

) مرحـوم  53۶0۷8285۴)فرزنـدان 
8 –خاتون پهلوانی ده گودال –همسر مرحوم 

کـه در یـک نوبت در روزنامه کثیر انتشـار محلی 
چـاپ ونتیجـه بـه ایـن مرجـع اعالم نمایـد –م 

۶1۶: الف 
رئیس شورای حل اختالف شماره ۱بخش 
جازموریان 

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی  ثبتـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره1398۶031901۴000009 -98/01/0۶ 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای  سـید حمـزه حسـینی کهنـوج فرزند سـید 
یوسف بشـماره شناسـنامه 13صادره از جیرفت درششدانگ 
یـک بـاب خانه به مسـاحت295/20متر مربع پالک - فرعی 
از 5۷۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی 
از5۷۴- اصلـی قطعـه پنـج واقـع درخیابـان آزادی اراضـی 
بـاب سـواران سـاردوئیه جیرفت بخش3۴کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای جـان هللا مشـایخی  محـرز گردیـده 
اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/03/28- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـالک  مغـازه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت  اصلـی   -3۷۴ از  فرعـی   25۴
بخش۴5کرمـان  در  واقـع  52/10مترمربـع 
جیرفـت  بلـوک   اسـماعیلیه  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و 
رای  سـتناد  بـا  مرسـلپور  هللا  امـر  آقـای  تقاضـای  مـورد 
بشـما جیرفـت  ثبـت  اختـالف  حـل  محتـرم  هیـات 

نامبـرده  درمالکیـت  ره9۷/0۶/01-1395۶031901۴00۷1۶2 
قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد 
لـذا حسـب درخواسـت مورخـه ۴23۶-98/03/22مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصـره ماده 
13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 
8صبح روزدوشـنبه مـورخ 98/0۴/31شـروع وبعمل خواهد 
آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن بـه محل 
وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن 
عملیـات تحدیـد ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی 
از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته 
باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 8۶- اصالحی 
پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را 
کتبـا ظرف مـدت 30روز به ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این 
اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه 
ادعایی مسـموع نخواهد بـود./. م الف:15۶- تاریخ انتشـار 

:98/03/28-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـالک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت  اصلـی   -5۶5 از  فرعـی   113
280/۷۶مترمربـع واقـع در بخش۴5کرمـان 
مـورد  جیرفـت  بهجـرد  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و 
بـا سـتناد رای  اکبـری نسـب  تقاضـای خانـم مرضیـه 
بشـما جیرفـت  ثبـت  اختـالف  حـل  محتـرم  هیـات 

ره139۷۶031901۴00۷090-9۷/12/1۴ درمالکیـت نامبـرده 
قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده13- آییـن نامه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد 
لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 330۴-98/03/0۴مالک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره 
مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از 
سـاعت 8صبح روزشـنبه مـورخ 98/0۴/22شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لـذا به مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبه 
مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن 
بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجام و 
چنانچـه کسـی از مجاوریـن بر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبـت و ماده 
8۶- اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی 
اعتـراض خـود را کتبا ظرف مدت 30روز به ایـن اداره اعالم 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصالح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت 
مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. 
م الـف:118- تاریـخ انتشـار :98/03/28-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـالک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت  اصلـی   -55۶ از  398فرعـی 
590/23مترمربـع واقـع در بخش3۴کرمـان 
و آدرس :واقـع دراراضـی پیـر زارچ  سـاردوئیه جیرفـت 
مـورد تقاضـای آقـای صابـر شـریف پـور بـا سـتناد رای 
بشـما جیرفـت  ثبـت  اختـالف  حـل  محتـرم  هیـات 

ره139۷۶031901۴00۷023-9۷/12/12 درمالکیـت نامبرده 
قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده13- آییـن نامه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد 
لـذا حسـب درخواسـت مورخـه ۴085-98/03/20مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره 
مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از 
سـاعت 8صبح روزشـنبه مـورخ 98/0۴/29شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لـذا به مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبه 
مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن 
بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده 20قانـون ثبت و 
مـاده 8۶- اصالحـی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبا ظرف مدت 30روز به ایـن اداره اعالم 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصالح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت 
مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. 
م الـف:15۴- تاریـخ انتشـار :98/03/28-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تجدید مناقصه
شـهرداری ماهان به اسـتناد مجوز شـماره 5/2۰ مورخ ۹۸/2/۱۷ شورای اسالمی 

شـهر در نظـر دارد نسـبت بـه خرید ،نصـب و راه انـدازی تعـداد ۱5 پایه و 5۳ دسـتگاه 
دوربین ترافیکی امنیتی و پالک خوان با مشـخصات فنی در سـطح شـهر ماهان اقدام 
نمایـد، تامبـن اعتبـار از طریـق واگـذاری زمیـن می باشـد. لـذا از کلیه افـراد حقیقی و 
حقوقی واجد شـرایط دارای تاییدیه و صالحیت از دسـتگاههای امنیتی از تاریخ ۹۸/4/۱ 
لغایـت و ۹۸/4/6 جهـت دریافت اسـناد مناقصـه و جهت تنظیم پیشـنهادات تا پایان 

وقـت اداری مـورخ ۹۸/4/۹ بـه امور مالی شـهرداری مراجعه نمایند.

عبدالمهدی رنجبرنژاد – شهردار ماهان

نوبت اول

۱-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
2-شـرکت کننـدگان بایـد سـپرده شـرکت در مناقصـه را به صـورت ضمانت نامـه بانکی یا 
وجه نقد واریزی به شـماره حسـاب ، شـهرداری ماهان مندرج در اسـناد مناقصه به همراه 
سـایر اسـناد تحویل نمایند. بازگشایی پیشـنهادات مورخ ۹۸/4/۱۰ صورت خواهد پذیرفت .
۳-برنـدگان اول دوم سـوم مزایـده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند سـپرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شـد.
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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دبیـر سـتاد اجرایی کمپین بسـیج ملی کنترل فشـارخون 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت از مشـارکت ۴۴ درصدی 
جامعـه هـدف طرح ملی کنترل فشـار خون بـاال در هفت 
شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان خبـر داد. علـی اصغـر 
خیرخواه روز دوشـنبه در گفـت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
از ابتـدای آغـاز طـرح کنترل فشـار خون تاکنـون 12۷ هزار 
و 5۶9 نفـر موفـق بـه سـنجش و آمـوزش فشـار خـون و 
ثبـت و تکمیـل پرسشـنامه شـده اندمرحله نخسـت ایـن 
طرح که اطالع رسـانی و آگاه سـازی بود از 2۷ اردیبهشـت 
مـاه آغـاز شـد و اجرای مرحلـه دوم نیز تـا 15 تیرماه برای 
سـه گروه حسـاس جامعه از جملـه افراد باالی 30 سـال، 
زنـان بـاردار و بیمـاران کلیـوی به عنوان گروههـای پر خطر 

جامعه ادامـه دارد.
وی ادامـه داد: جمعیـت بـاالی 30 سـال و همچنین زنان 
بـاردار در هـر رده سـنی و بیمـاران کلیوی که دچـار افزایش 
فشـار خـون هسـتند، جامعـه هـدف طـرح کنترل فشـار 

خـون را تشـکیل می دهند.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت اظهار 
داشـت: غربالگـری فشـارخون افـراد در جنـوب کرمـان 
بـا فعالیـت 519 مرکـز خدمـات، پایـگاه سـالمت، خانـه 
بهداشـت و 50 پایـگاه سـیار طـرح بسـیج ملـی کنتـرل 

فشـارخون در حـال اجـرا اسـت.
وی آمـار واجـدان شـرایط شـرکت در طـرح کنتـرل فشـار 
خـون در جنـوب کرمان را بیـش از 290 هزار نفـر اعالم کرد 
و گفـت: آمارهـا نشـان داده کـه در ایـن طـرح و تـا امروز، 
بیـش از 12 درصـد از جمعیـت غربالگـری شـده، مبتال به 
فشـارخون بـاال هسـتند و غربالگری تـا پایان طـرح ادامه 
دارد.خیرخـواه بـا بیـان اینکه طرح ملی کنترل فشـارخون 
بـرای خانوارهـا بـه صـورت رایـگان اجـرا مـی شـود اظهار 
داشـت: این بیمـاری خاموش اسـت زیرا ۴0 درصـد افراد 
مبتـال از بیمـاری خود مطلع نیسـتند و درمان نشـدن این 
افـراد موجـب مـرگ و میـر و معلولیـت ناشـی از سـکته 
می شود.دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت مسـتقل از مرکز 
اسـتان کرمان هفت شهرسـتان جنوبـی را با جمعیت یک 

میلیون نفـر تحت پوشـش دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
چهارمیـن  اجرایـی  سـتاد  جنـوب کرمـان،  اسـالمی 
و  کـودک  کتابخوانـی  باشـگاه های  جـام  جشـنواره 
نوجـوان جنـوب کرمـان بـا حضـور حسـین اسـحاقی 
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان، 
روسـای ادارات شهرستانی و اعضای این ستاد تشکیل 
جلسـه داد .حسـین اسـحاقی" مدیـرکل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی جنوب کرمـان، در این نشسـت، گفت: 
جـام باشـگاه های کتابخوانـی یک طرح پیشـرو و پویا 
بـرای راه انـدازی و فعال کردن باشـگاه هـای کتابخوانی 
کودک و نوجوان است.حسـین اسـحاقی، خاطرنشـان 
بـه  نوجوانـان  بـه منظـور دسـتیابی کـودکان و  کـرد: 
شـناختی از روش هـا و عالیـق فـردی و اجتماعی آنان 
در جامعـه برگـزار مـی شـود.مدیر کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی جنـوب  کرمـان، اضافـه کـرد: هـدف اصلـی 
باشـگاه هـا، توسـعه و ترویـج کتابخوانـی اسـت کـه 
از طریـق معاونـت فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی بـا همـکاری دسـتگاه هـای دولتـی، بخـش 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  ادارات کل  و  خصوصـی 
برگـزار مـی شـود.وی، در ادامـه ابراز داشـت: تشـکیل 
سـتادهای شهرسـتانی در راستای گسـترش همکاری 
و مشـارکت، بـاال مـی توانـد به هـم افزایی ایـن طرح 
کمـک کنـد. اسـحاقی، افـزود: شناسـایی افـراد فعال 
در مـدارس، مسـاجد، کتابخانـه هـا، مراکز بهزیسـتی، 
برگـزاری کارگاهای آموزشـی و فراهم کردن مشـارکت 
از وظایـف  کتابفروشـی ها در سـطح جنـوب کرمـان 

سـتاد اجرایـی در شهرسـتان هاسـت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
جنـوب کرمـان، " حسـین اسـحاقی" مدیـر کل فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان در نشسـت برنامـه ریزی 
جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب و پایتخـت 
کتـاب ایـران، گفت:  از امسـال می توانیم بـا بهره مندی از 
ظرفیت جنوب کرمان، زیر سـاخت هـای پایتخت کتاب را 
فراهـم کرده و  یکی از شهرسـتان های جنـوب را به عنوان 

کاندیـدای پایتخت کتـاب معرفی کنیم.
حسـین اسـحاقی، افزود:  در این شهرستان به شکل ویژه 
بـه ارایه طـرح پرداخته میشـود، در میان شهرسـتان های 
جنوبـی، شهرسـتان کهنـوج به لحاظ پتانسـیل هـای باال، 
مـی توانـد در سـال جـاری یکـی از کاندیداهـای پایتخت 

کتاب معرفی شـود.
مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی  جنـوب کرمـان، 
خاطرنشـان کرد: انجام این  مهم، نیازمند مشـارکت باالی 
شـهرداری هاسـت و در زمینـه ایجـاد بسـتر مناسـب می 

توانیـم از ظرفیـت معیـن هـای اقتصـادی بهـره ببریم.
وی، در پایـان بـا اشـاره بـه جشـنواره روسـتاها و عشـایر 
دوسـتدار کتـاب، تصریـح کـرد: سـال گذشـته ۶0 دهیاری 
در ایـن زمینـه مشـارکت داشـتند و امیدواریـم امسـال بـا 
برنامـه ریـزی، بـه کیفیـت اجرایی بهتـر برنامه هـا در این 

زمینـه دسـت یابیم.
شـایان ذکـر اسـت؛ در پایـان این نشسـت اعضا بـه تبادل 
نظر و ارائه پشنهاد در خصوص فعالیت ها در زمینه ترویج 
و توسـعه  فرهنگ  مطالعه از طریق جشـنواره های موجود 

به آسـیب شناسـی برنامه ها در ادوار گذشـته پرداختند.

بـار  بـا  11 هـزار و 398 کیلوگـرم مـرغ منجمـد فاسـد 
میکروبـی بـاال در پی شـکایات مردمـی و بازدیـد چند روز 
اخیر کارشناسـان واحد نظارت اداره دامپزشکی شهرستان 
کهنـوج از مراکـز تولیـد و عرضـه مـواد خـام دامـی ایـن 

شهرسـتان کشـف و معـدوم سـازی شـد
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، مرتضـی وزیـری 
رییـس اداره دامپزشـکی کهنـوج گفـت:  بیـش از 11هزار و 
398 کیلوگرم مرغ منجمد فاسـد توسـط اداره دامپزشکی 
کهنـوج کشـف و پـس از هماهنگـی هـای الزم بـا مقـام 

قضایـی معدوم شـد
وی افـزود : بـا انجام نظـارت های مسـتمر از مراکز تولید، 
توزیـع و عرضه فـراورده های خام دامـی، با هرگونه تخلف 

بهداشـتی در این خصوص بشـدت برخورد می شـود
وی با بیان اینکه شـهروندان شهرسـتان کهنـوج برای تهیه 
گوشـت قرمـز  و سـفید مـورد نیـاز خـود بـه مراکـز تحت 
نظارت اداره دامپزشـکی مراجعه نمایند ،افزود: شـهروندان 
مـی تواننـد بـرای هرگونـه انتقـاد، پیشـنهاد و شـکایت به 

شـماره 03۴۴3231212 تمـاس بگیرند.
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یکم تیرماه آخرین مهلت تسلیم 
اظهارنامه اشخاص حقیقی است

افزایش کیفیت امور اداری 
با مطالعه کارکنان

افتتاح 25طرح کشاورزی 
و دامی در کهنوج

مدیریــت  سرپرســت 
شهرســتان  امورمالیاتــی 
دلیــل  بــه  گفــت:  جیرفــت 
اینکــه امســال 31 خــرداد مــاه 
روز جمعــه اســت یکــم تیرمــاه اخریــن 
اشــخاص  اظهارنامــه  تســلیم  مهلــت 

اســت.  حقیقــی 
محمــود رســتمی پور در گفــت و گــو بــا 
ــق تبصــره یــک  ــا افــزود: طب ــگار ایرن خبرن
ــتقیم  ــای مس ــون مالیات ه ــاده 1۷۷ قان م
هــرگاه آخریــن روز مهلــت یــا موعــد مقــرر 
تســلیم اظهارنامــه مصــادف بــا روز تعطیــل 
ــتین روز  ــود نخس ــی ش ــا عموم ــمی ی رس
از تعطیلــی جــزو آخریــن مهلــت  بعــد 
اظهارنامــه  تســلیم  منظــور  بــه  مقــرر 

می شــود. محســوب 

ــه  ــا توجــه ب وی ادامــه داد: امســال هــم ب
اینکــه 31 خــرداد مــاه مصــادف بــا روز 
جمعــه اســت، طبــق قانــون روز بعــد از آن 
ــلیم  ــت تس ــن مهل ــر آخری ــم تی ــی یک یعن

ــت. ــی اس ــه مالیات اظهارنام
جیرفــت  مالیاتــی  مدیریــت  سرپرســت 
ــان مشــاغل هرچــه  ــان اینکــه صاحب ــا بی ب
ســریع تر و در چنــد روز باقیمانــده بــرای 
اقــدام کننــد،  خــود  اظهارنامــه  تســلیم 
اظهــار داشــت: مودیــان قبــل از تســلیم 
اظهارنامــه بایــد نســبت بــه تکمیــل بخشــی 
ــود  ــادی خ ــد اقتص ــام ک ــت ن ــش ثب از پی
افــزود: کارکنــان  اقــدام کننــد.وی  نیــز 
ــر  ــح و عص ــورت صب ــه ص ــی ب اداره مالیات
ــه  ــی الزم و خدمت رســانی ب آمــاده راهنمای

همشــهریان عزیــز هســتند.

سرپرســت فرمانــداری جیرفــت 
بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد 
ــه  ــرای مطالع ــب ب ــتر مناس بس
اعتقــاد  گفــت:  کارمنــدان 
ــا مطالعــه  ــور اداری ب ــت ام ــه کیفی ــم ک داری
کارکنــان افزایــش مــی یابــد. ابــوذر عطاپــور 
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــری در گف وزی
ــه کــردن  ــان در نهادین حرکــت اســتاندار کرم
ــت و  ــمند دانس ــی را ارزش ــگ کتابخوان فرهن
افــزود: مدیــران ادارات و نهادهــا بایــد توجــه 
داشــته باشــند کــه مطالعــه، در کیفیــت 
تاثیرگــذار  بســیار  اداری  امــورات  انجــام 
خواهــد بــود و نبایــد از ایــن امــر مهــم غافــل 
ــه  ــرای زمین ــد ب ــرد: بای ــح ک ــد.وی تصری ش
ــش  ــه پژوه ــت روحی ــاد و تقوی ــازی ایج س
و مطالعــه در ادارات دولتــی برنامه ریــزی 

کنیــم و ایــن اتفــاق را در شهرســتان جیرفــت 
پیگیــری و عملیاتــی می کنیم.سرپرســت 
ــرد  ــن رویک ــت: ای ــت گف ــداری جیرف فرمان
را در فرمانــداری و تمــام ادارات جیرفــت 
پیــاده خواهیــم کــرد و بــه اثــرات مثبــت آن 
ــه  ــان اینک ــا بی ــود.وی ب ــم ب ــدوار خواهی امی
هیچکــس نبایــد خــود را کامــل بدانــد عنــوان 
ــم و  ــاز داری ــه نی ــه مطالع ــا ب ــه م ــرد: هم ک
بایــد کتابخانه هــا را از حالــت متروکــه بــودن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــری ب ــور وزی ــارج کنیم.عطاپ خ
اینکــه مطالعــه کارمنــدان بایــد بــه گونــه ای 
انجــام شــود کــه خدمــت بــه مــردم و اربــاب 
ــران  ــزود: مدی ــد اف ــق نیافت ــه تعوی ــوع ب رج
ــو باشــند و  ــان، الگ ــرای ســایر کارکن ــد ب بای
ــدا از  ــه را ابت ــِت پژوهــش محوران ــن حرک ای

ــد. ــروع کنن ــود ش خ

از  روز  ششـمین  بـا  همزمـان 
هفته جهاد کشـاورزی 25 طرح 
کشـاورزی و دامـی بـا اعتباری 
و  ریـال  میلیـارد   ۷3 بـر  بالـغ 
بـا حضـور فرمانـدار، معاونیـن، بخشـداران 
و اعضـای شـورای اداری شهرسـتان کهنـوج 
حیـدری  علیرضـا  شـد.مهندس  افتتـاح 
بـه  جهادکشـاورزی  هفتـه  تبریـک  ضمـن 
جملـه  از  دولتمـردان، گفـت:  و  کشـاورزان 
بـا  وزارت  عالـی  مقـام  مدنظـر  برنامه هـای 
معظـم  مقـام  فرمایشـات  نمـودن  منظـور 
رهبـری، رونـق تولیـد بـا حفـظ منابـع آبی و 
 خاکـی و حداکثر بهره وری اقتصادی اسـت. 
اجـرای  منظـور  همیـن  بـه  افـزود:  وی 
فشـار،  آبیـاری  نویـن  سیسـتم های 
سـطح  افزایـش  گوشـت،  و  شـیر  تولیـد 

بـه  کاشـت  الگـوی  تغییـر  گلخانه هـا، 
آب  کـم  و  اقتصـادی  محصـوالت  سـمت 
بربـا پیشـرفت مطلوبـی همـراه بوده اسـت.

در  گفـت:  کهنـوج  مدیرجهادکشـاورزی 
همیـن راسـتا از ابتـدای سـال 98 تاکنـون، 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار در ۴85 
هکتـار از اراضـی کشـاورزی این شهرسـتان 
اسـت. شـده  مؤقـت  تحویـل  و   انجـام 

پرواربنـدی  واحـد   ۶ کـرد:  اضافـه  وی 
میلیـارد  ده  بـر  بالـغ  اعتبـار  بـا  دام 
شـد.  افتتـاح  مراسـم  ایـن  در  نیـز   ریـال 
قابـل  طرح هـای  گفـت:  حیـدری 
هـا،  گلخانـه  حـوزه  در  نیـز  توجهـی 
در  نیـز  تکمیلـی  و  تبدیلـی  صنایـع 
زمسـتان  و  پاییـز  در  اجراسـت کـه  حـال 
رسـید. خواهنـد  بهره بـرداری  بـه   امسـال 

حالـی  در  کرمـان  آبریـز  حوضـه  بزرگتریـن  جازموریـان 
روزهـا  ایـن  شـود کـه  مـی  خشـک  هـوا  دلیـل گرمـای  بـه 
گیاهـی  گونه هـای  از  بسـیاری  شـبانه روزی  سم پاشـی 
اسـت.  داده  قـرار  تهدیـد  مـورد  نیـز  را  منطقـه  جانـوری  و 
کشـور  خشـک  نیمـه  اسـتان های  از  یکـی  کرمـان   – مهـر 
ایـن  در  بارندگـی  مـدت  بلنـد  متوسـط  می شـود،  محسـوب 
اسـتان 128 میلیمتـر اسـت کـه در اکثـر سـال هـای دو دهـه 
اخیـر ایـن میـزان بارندگـی نیـز محقـق نشـده، وجـود هـزاران 
هکتـار بـاغ و مزرعـه و توسـعه اسـتان بـر مبنـای کشـاورزی نیز 
موجـب شـده اسـت مـردم و مسـووالن اسـتان کرمـان فشـار 
بیـش از حـدی را بـر روی منابـع آب سـطحی بسـیار محـدود 
اسـتان و منابـع آب زیـر زمینـی بـه صـورت گسـترده تر وارد کنند.

هـر دو ایـن مـوارد در کنـار عـدم بارندگـی موجب شـده اسـت که 
ایـن تـاالب باشـکوه ایـن روزهـای بـه بیابانـی تبدیـل شـود کـه 
گاهـی بارندگی هـای محـدود باعث آبگیری بخشـی از آن شـود.

سـال  دو  از  پـس  و  داد  روی  قبـل  مـاه  دو  اتفـاق   همیـن 
از  بخشـی  آبگیـری  موجـب  بارندگـی  مطلـق،  خشکسـالی 
ایـن تـاالب شـد، از آن زمـان تاکنـون هنـوز هـم جازموریـان 
بـه عنـوان تیتـر داغ رسـانه ها مطـرح بـوده اسـت امـا نـه بـه 
دلیـل وضعیـت نـه چنـدان مناسـب ایـن تـاالب بلکـه هجـوم 
ملخ هـای صحرایـی بـه ایـن عرصـه موجـب شـده اسـت عمـاًل 
جازموریـان در معـرض خطـری جـدی قـرار گیـرد و گونه هـای 
گیاهـی نـادر موجـود در ایـن عرصـه در حـال نابـودی هسـتند.

سم پاشـی های مکـرر و بـی وقفـه شـبانه روزی در جازموریـان 
موجـود  جانـوری  و  گیاهـی  گونـه  صدهـا  شـده  موجـب 

ایـن  و  برونـد  بیـن  از  سمپاشـی ها  ایـن  اثـر  بـر  منطقـه  در 
می کنـد توجـه  آن  بـه  مسـوولی  کمتـر  کـه  اسـت  نکتـه ای 

سم پاشـی هـای مکـرر و بی وقفـه شـبانه روزی در جازموریـان 
موجـود  جانـوری  و  گیاهـی  گونـه  صدهـا  شـده  موجـب 
ایـن  و  برونـد  بیـن  از  سمپاشـی ها  ایـن  اثـر  بـر  منطقـه  در 
می کنـد. توجـه  آن  بـه  مسـوولی  اسـت کـه کمتـر  نکتـه ای 

در ابتـدای آغـاز سـم پاشـی بـه عشـایر و کشـاورزان نیـز هشـدار 
داده شـد کـه دام هـا و کندوهـای عسـل را از ایـن منطقـه دور 
کننـد و بـه همیـن دلیـل بـا وجـود احیـای مجـدد جازموریـان 
امـا ایـن منطقـه هنـوز نتوانسـته نقشـش را در زمینـه حمایـت 

کنـد. ایفـا  منطقـه  محلـی  و  بومـی  جوامـع  از  اقتصـادی 
محمـد ارزنـده یکـی از فعـاالن محیـط زیسـت اظهارداشـت: بـا 
گرم تر شـدن هـوا جازموریان کـه به صورت محدود آبگیری شـده 
بـود خشـک شـده اسـت و تنها یک پوشـش گیاهـی در برخی از 

مناطـق جازموریـان باقی مانده اسـت که آن هم از دو ماه گذشـته 
تاکنـون مـورد تهاجـم ملخ هـای صحرایـی قـرار گرفتـه اسـت.

سم پاشی گونه های در معرض انقراض جازموریان 
را تهدید می کند

وی افـزود: دغدغـه قابـل قبولـی در خصـوص مبـارزه بـا ایـن 
آفـت بـرای جلوگیـری از نفـوذ بـه بخـش کشـاورزی وجـود 
دارد امـا سـوال ایـن اسـت ایـن نـوع مبـارزه کـه بـا سـم و بـه 
صـورت شـبانه روزی از طریق سمپاشـی هوایـی و زمینی انجام 
می شـود تـا چـه حـد بـر گونه هـای گیاهـی و جانـوری موجـود 
در ایـن تـاالب اثـر مـی گـذارد. ارزنـده ادامـه داد: گونه هـای 
دلیـل خشکسـالی در  بـه  تـاالب سـال هـا  ایـن  در  موجـود 
معرض بدترین شـرایط بوده اند و بسـیار آسـیب پذیر هسـتند 
و شـاهد هسـتیم ایـن روزهـا صدهـا خـودروی سـم پاش و 
معدوم سـازی  حـال  در  سـبک  هواپیمایـی  چنـد  و  تراکتـور 
ملخ   هـا هسـتند کـه خسـارت های بسـیار زیـادی بـه محیـط 
زیسـت وارد می کننـد.وی گفـت: خطـر هجوم ملخ ها بـه مزارع 
موجب شـده اسـت هیـچ دغدغـه زیسـت محیطی در خصوص 
اسـتفاده انبـوه از سـموم مختلـف بـرای معـدوم کـردن ملخ ها 
مطـرح نشـود و بـه سـادگی صدهـا گونـه کـه گاه کمیـاب و در 
معـرض انقـراض در معـرض سـموم شـیمیایی قـرار گیرنـد.

هیـچ  اسـت  موجـب شـده  مـزارع  بـه  ملخ هـا  خطـر هجـوم 
از  انبـوه  اسـتفاده  خصـوص  در  زیسـت محیطی  دغدغـه 
نشـود بـرای معـدوم کـردن ملخ هـا مطـرح  سـموم مختلـف 

ارزنـده همچنیـن در خصـوص خشکسـالی و وضعیـت فعلـی 
جازموریـان  در  ترسـالی  نـوع  هیـچ  مـا  گفـت:  تـاالب  ایـن 
اسـت  نشـده  احیـا  تنهـا  نـه  تـاالب  ایـن  نیسـتیم  شـاهد  را 
و  یازدهـم  دهـم،  دولـت  در  دارد،  نامناسـب  وضعیتـی  بلکـه 
دوازدهـم شـعارهای بسـیاری در خصـوص احیـای ایـن تـاالب 
نپوشـید. خـود  بـه  عمـل  جامعـه  هیچ یـک  امـا  شـد  داده 

وی تصریح کرد: 25 درصد از ریزگردهای کشـور ناشـی از خشـک 
شـدن جازموریـان اسـت امـا سـوال این اسـت چه اقدامـی برای 
احیاء این تاالب انجام شـده اسـت، در سـال 9۷ حتی یک قطره 
آب از رودخانه هـای هلیـل رود و بمپـور به جازموریان وارد نشـد و 
در سـال جـاری نیـز به دلیـل بارندگی هـای متوالـی رودخانه های 
محلـی منطقـه پـر آب شـده و بخشـی از تـاالب آبگیـری شـد.

ارزنـده گفـت: ایـن آبگیـری موجـب شـد اکوسیسـتم منطقـه 
بـرای  مجالـی  سم پاشـی  امـا  یابـد  بـاز  را  خـود  حـدودی  تـا 
حشـره،  گونـه  هـزاران  اسـت،  نگذاشـته  جانـوری  گونه هـای 

حیـوان و پرنـده کنـار آبـزی و خشـک زی سرنوشـتی نـا معلوم 
در ایـن سـم پاشـی هـا دارنـد امـا تاکنـون حتـی یـک بـار هـم 
هیـچ دغدغه ای از سـوی مسـئوالن مربوط مطرح نشـده اسـت.

وی گفت: مناطق جنوبی کرمان بسـیار گرم اسـت و آب هایی که 

در جازموریان وجود داشـت نیز در حال تبخیر هسـتند و به زودی 
جازموریان همین رطوبت نسـبی موجود را نیز از دسـت می دهد.

وی گفـت: در گذشـته جازموریـان شـامل دریاچـه مرکـزی، 
منطقـه باتالقـی پیرامـون دریاچـه و منطقـه ای بـا پوشـش 

نفس های جازموریان به شماره افتاد
مدیرکل محیط زیست استان: جازموریان هنوز هم در انتظار گامی عملی برای احیاء است

جازموریـان بزرگتریـن حوضـه آبریـز کرمـان در حالـی بـه دلیـل گرمـای هـوا خشـک می شـود کـه ایـن روزها سم پاشـی 
شـبانه روزی بسـیاری از گونه هـای گیاهـی و جانـوری منطقـه را نیز مورد تهدید قرار داده اسـت. پس از دو سـال خشکسـالی 
مطلـق، بارندگـی موجـب آبگیـری بخشـی از ایـن تـاالب شـد، از آن زمان تاکنـون هنوز هـم جازموریـان به عنـوان تیتر داغ 
رسـانه ها مطـرح بـوده اسـت امـا نـه به دلیـل وضعیت نـه چندان مناسـب ایـن تاالب بلکـه هجـوم ملخ هـای صحرایی به 
ایـن عرصـه موجب شـده اسـت عماًل جازموریـان در معرض خطری جـدی قرار گیرد و گونه هـای گیاهی نادر موجـود در این 
عرصه در حال نابودی هسـتند.مرجان شـاکری مدیرکل محیط زیسـت اسـتان از تدوین طرحی 5سـاله برای احیا جازموریان 
بـه منظـور کاهـش و کنتـرل ریزگردها خبر می دهـدو معتقد اسـت جازموریان هنـوز هم در انتظـار گامی عملی بـرای احیاء 
اسـت و دغدغه هـای زیسـت محیطـی بـه دلیـل حمله ملخ هـای و سمپاشـی های مکرر نیز بـه صـورت فزاینده وجـود دارد.

مرجـان شـاکری اظهارداشـت: احیاء اکوسیسـتم 
جازموریـان یکی از ضروری ترین نیازهای اسـتان 
کرمـان بـرای مقابلـه بـا ریزگردهـا می باشـد و به 
همیـن دلیـل طرحـی 5 سـاله بـرای احیـای این 
تـاالب تدوین شـده اسـت.ردیف اعتبـار این طرح 
نیـز اختصـاص یافته اسـت و به صـورت تخصصی 
در زمینـه احیـاء ایـن تـاالب تالش خواهیـم کرد.
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روزنامه های دیروز

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
رسـمی- آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه  13آئیـن 
واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای اصالحی 
دوم   هیـات   9۷/12/01- شـماره139۷۶031901۴00۶۶۴8 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
شناسـنامه  بشـماره  فرزندکرامـت  فاریابـی  محمـد  آقـای 
2۷۶صـادره از جیرفـت درششـدانگ یک بـاب خانه وباغچه  
به مسـاحت۴98/39 متر مربع پـالک908۴ فرعی از 5۷۴- 
اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک  13۴۷ فرعی از5۷۴- 
اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی جیرفـت بخش۴5کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی محـرز گردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دریـک  نوبـت 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/3/28
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱25

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 
شـماره1398۶031901۴000۴31  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   98/02/1۴-
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم میتـرا سـادات قرشـی 
فرزنـد سـیدکاظم بشـماره شناسـنامه ۶8صـادره از جیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت۷02/3متر مربع 
پـالک - فرعـی از 1۴88- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک -فرعـی از1۴88- اصلـی قطعـه ۶واقـع دراراضی ماغ 
دلفـارد جیرفـت بخش3۴کرمان خریداری از مالک رسـمی 
خـود متقاضـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 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 به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/28- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱۱4

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند 
رسـمی برابر رای شـماره1398۶031901۴000۴29 -98/02/1۴ 
هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضی شـورای سیاسـت گـذاری ائمه جمعه بـه نمایندگی 
دفتر امام جمعه شهرسـتان جیرفت  درششـدانگ یک باب 
خانـه دو طبقـه به مسـاحت501/35متر مربع پالک - فرعی 
از 5۷۷- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 59 فرعـی 
از5۷۷- اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی زرکوبـی جیرفـت 
بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـید 
حسـین رضـوی ابراهیمی  محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/28- تاریـخ 

انتشـار نوبت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱4۱

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده 

اجرایی کالسه ۹6۰۱4۰۱ 
نظـر به اینکه بدهـکار ) محمدرضا معین الدینی( 
و راهـن ) صديقـه واعظی ( نسـبت به پرداخت بدهـی خود در 
مهلـت تعییـن شـده اقـدام ننموده انـد لـذا در اجـرای مقررات 
مـاده واحـده قانـون اصـالح مـاده 3۴ اصالحـی قانـون ثبـت 
مصـوب سـال 138۶ و بنـا به درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ 
از 15 اصلـی واقـع در بخـش  پـالک شـماره 3۴۶۷ فرعـی 
۴کرمـان بـه آدرس کرمـان بلوار جمهـوری بلوار الغدیـر خیابان 
بعثـت خیابـان یـاس کوچه 11 آخرین منزل سـمت راسـت کد 
پسـتی ۷۶189۶۷18۶ کـه سـند مالکیـت آن در صفحـه 25۶ 
دفتر 92 امالک ثبت و صادر شـده اسـت به مسـاحت 2۶0 متر 
مربـع شـماال : دیـوار بـه دیـوار بطـول )10/00(ده متر به شـماره 
سـه هـزار و چهارصـد و هشـت فرعـی از پانـزده اصلـی شـرقا: 
دیـوار بـه دیـوار بطـول )2۶/00(بیسـت و شـش متر به شـماره 
سـه هـزار و چهارصد و شـصت و هشـت فرعی از پانـزده اصلی 
جنوبـا: درب و دیـوار بطـول ) 10/00(ده متر به کوچـه غربا: دیوار 
بـه دیوار بطول )2۶/00(بیسـت و شـش متر به راه شـماره سـه 
هزار و چهارصد و شـصت و شـش فرعی از پانزده اصلی. حدود 

اربعـه فعلـی ملک با سـند مالکیـت تطبیق مـی نماید. 
مشـخصات کامـل ثبتـی ملـک : طبق سـند مالکیـت ثبتی به 

شـرح ذیل میباشـد: 
ملـک مذکـور دارای سـند مالکیـت شـش دانـگ بـه شـماره 
ثبـت 21251 شـماره دفتـر 92 صفحـه 25۶ بخـش ۴ کرمـان 

باشـد. می 
 عرصـه و اعیـان ملـک طلـق اسـت. وضعیـت فعلـی ملـک 

بصـورت یـک بـاب منـزل ویالیـی اسـت. 
مشـخصات سـاختمان : سـازه اسـکلت بنایی نیمه مسـلح با 
سـقف تیرچـه بلـوک ، کـف حـال سـرامیک و دیوار حـال کاغذ 
دیـواری، اتاقهـا کـف موزاییـک ، دیـوار گـچ و رنگ ، آشـپزخانه 
اپـن، دیوارهـا کاشـی، کف سـرامیک، حیـاط با نمای سـفال و 

کـف موزاییک .
 - عمـر تقریبـی بنا بیش از 20 سـال می باشـد باقیمانده عمر 

مفیـد بنا 20 سـال پیش بینی می شـود 
- سیسـتم گرمایشـی شـوفاژ و بخاری ، سـرمایش کولر آبی با 

امتیـاز آب و برق تکفاز و گاز و تلفن میباشـد
 - ملـک در رهـن اسـت مبلـغ رهـن یـک میلیـارد ریـال مـی 

باشد.
 - ارزش ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکر به شـرح 

ذیـل تعیین می شـود
 ارزش 2۶0 متـر زمیـن از قـرار هـر مترمربـع 2۶/000/000ریـال 

۶/۷۶0/000/000 جمعـا 
مترمربـع  هـر  قـرار  از  زمیـن  زیـر  مربـع  متـر   12 ارزش 

۷2/000/000 جمعـا  ۶/000/000ریـال 
ارزش 1۶5 متـر مربـع اعیـان همکـف از قـرار هـر متـر مربـع 

1/0۷2/500/000ریـال ۶/500/000جمعـا 
تلفـن  و  و گاز  بـرق  و  آب  امتیـاز  و  سـازی  حیـاط  ارزش   

250/000/000ریـال 
- نظریه ارزیاب 

ارزش ملـک اعـم از عرصـه و اعیـان و تاسیسـات و ملحقـات 
بـا در نظـر گرفتـن قیمـت روز ملک بـا توجه به امـکان فروش 
) خـوب ( بـه میـزان بـه عـدد 8/15۴/500/000ریال بـه حروف 
هشـت میلیـارد و یکصد و پنجـاه و چهار میلیـون و پانصد هزار 

ریـال تعییـن وتائید مـی گردد
ملـک فـوق در مالکیت خانم صدیقه واعظی طبق اسـتاد رهنی 
شـماره 9۷۷۴ -139۴/۷/5 و 100۶1 – 139۴/8/20 دفتـر خانه 
195 کرمـان در رهـن بانـک سـامان واقع میباشـد از سـاعت 9 
الـی 12 ظهـر روز سـه شـنبه مورخـه 1398/۴/18اداره اجـرای 

اسـناد رسمی
مزایـده  طریـق  از  نشـاط  پـارک  شـمالی  ضلـع  در  کرمـان 
کارشناسـی  پایـه  مبلـغ  از  مزایـده  و  میرسـد  بفـروش 
و  8/15۴/500/000ریـال کـه قطعـی گردیـده اسـت شـروع 
بـه باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهدشـد فـروش 
کالنقـدی اسـت الزم بـه ذکر اسـت طالبيـن وخریـداران می 
تواننـد در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلـغ پایـه 
در جلسـه مزایـده شـرکت کننـد پرداخت بدهی هـای مربوط 
بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق اشـتراک 
و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده از ایـن بابـت بدهـی 
داشـته باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری 
و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعـی آن معلوم 
شـده یـا نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایـده اسـت ضمـن 
آنکـه پـس از انجـام مزایـده در صـورت وجـود مازادوجـوه 
پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنده 
مزایـده مسـترد میگـردد ضمناچنانچـه روز مزایده بـا تعطیل 
رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده 
انجـام خواهد شـد طالبيـن می توانند جهت کسـب اطالعات 
بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد مراجعـه نماینـد. 

تاریخ انتشار: 1398/3/28
علیرضا محمدی کیا رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
م.الف 4۱۱

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره1398۶031901۴0009۴ 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   98/01/21-
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای  سـید محمد حسـینی 
تبـار فرزند سـید حاجی بشـماره شناسـنامه 1۴۷9صـادره از 
جیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مساحت310/۷۴متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 120۴- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک - فرعـی از120۴- اصلـی قطعـه ۶واقـع دراراضـی 
گربـه دلفـارد جیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای سـید حاجـی روند)حسـینی ( محـرز گردیده 
اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/03/28- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱۳5

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسند 
رسـمی برابر رای شـماره1398۶031901۴000۷20 -98/02/23 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای روح الـه موحـدی نیافرزند محمد حسـین 
بشـماره شناسـنامه 2055صـادره از یـزد درششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت۴92/۷۶متر مربـع پـالک- فرعـی 
از 950- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی 
از950- اصلـی قطعـه ۶واقع دراراضی کالکی بنسـتان دلفارد 
جیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای 
غالمحسـین ناصـری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/28-تاریـخ 

انتشـار دوم :98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱2۸

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 
شـماره1393۶031901۴023۴۷3  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقای  ایمان رئیسـی نسـب فرزند احمد  بشـماره 
شناسـنامه ۶3۴8صـادره از کرمـان  درششـدانگ یـک باب 
خانه به مسـاحت101/55متر مربع پالک 18۷فرعی از 581- 
اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک - فرعی از581- اصلی 
قطعـه دوواقـع درخیابـان ذوالفقار –کوچه 1۷اراضی حسـین 
آبـاد جیرفـت بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای ابراهیـم سـیدیان محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/28- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱۱۳

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی  ثبتـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره1398۶031901۴000009 -98/01/0۶ 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای  سـید حمـزه حسـینی کهنـوج فرزند سـید 
یوسف بشـماره شناسـنامه 13صادره از جیرفت درششدانگ 
یـک بـاب خانه به مسـاحت295/20متر مربع پالک - فرعی 
از 5۷۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی 
از5۷۴- اصلـی قطعـه پنـج واقـع درخیابـان آزادی اراضـی 
بـاب سـواران سـاردوئیه جیرفت بخش3۴کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای جـان هللا مشـایخی  محـرز گردیـده 
اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/03/28- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  
فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره1398۶031901۴000105 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   98/01/21-
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
شهرسـتان  علمیـه  حـوزه  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه 
بـه  علمیـه   حـوزه  سـاختمان  درششـدانگ  جیرفـت  
مسـاحت11۷۷/۶0متر مربع پـالک - فرعی از 5۷۷- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 31فرعـی از5۷۷- اصلـی 
قطعـه دوواقـع دراراضـی زرکوبـی جیرفـت بخش۴5کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی حـوزه علمیـه  محـرز گردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 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 صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . 
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/28- تاریـخ انتشـار نوبت 

98/0۴/11 دوم: 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱4۰

بنـا بـه دسـتور مـاده 1۴ قانـون ثبـت اسـناد و امـالک 
آگهـی هـای تعـدادی ازامـالک واقـع در بخـش هـای 
3۴ و ۴۴ و ۴5 کرمـان حـوزه ثبتـی جیرفـت منتشـر 
شـده و عملیـات تحدیـد حـدود آنهـا به شـرح ذیل به 

عمـل مـی آید:| 
از قطعه یک واقع در بخش 3۴ کرمان

پـالک 5۷۴ فرعـی از 1- اصلـی آقای علی شهسـواری 
ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت 1۶۶/8۴مترمربـع 
واقـع در اراضـی محمد آبـاد مسـکون جبالبارزجیرفت

پـالک 580فرعـی از 1- اصلـی اقـای فردیـن کمالـی 
ششـدانگ یکبابخانه به مساحت 210 مترمربع واقع در 

اراضـی محمـد اباد مسـکون جبالبـارز جیرفت 
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/0۴/18در محـل وقـوع 

ملـک شـروع و عمـل خواهـد آمـد 
پـالک 3۶ فرعـی از 53- اصلـی آقای محمـود امیری 
دومـاری و غیـره در ششـدانگ زمیـن کلبنـد خیموکی 

اراضـی پابره دومـار جبالبـارز جیرفت .
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/0۴/19مـورخ در محـل 

وقـوع ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد
 پـالک 3 فرعـی از 59- اصلـی آقـای محمـد امیـری 
دومـاری و غیـره ششـدانگ زمیـن سـنگ واقـع در 

اراضـی پیدینگوئيـه عليـا جبالبـارز جیرفـت
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/0۴/22در محـل وقـوع 

ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد
 پـالک ۶9 فرعـی از ۶۷- اصلی آقای حسـین بهروزی 
ششـدانگ باغچـه به مسـاحت تقریبـی ۷50مترمربع 
واقـع در اراضی بـاب حمزه کوهسـتان جبالبارزجیرفت  
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/0۴/23مـورخ در محـل 

وقـوع ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمد
اردوان  اقـای  اصلـی  از۷9-  31و32فرعـی  پـالک 
افتخـاری  ششـدانگ زمیـن مزروعـی  بـه مسـاحت 
5۶۶5 مترمربـع واقـع در اراضـی پاگدارمغـک جبالبارز 

جیرفـت  
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/0۴/2۴در محـل وقـوع 

ملـک شـروع و عمـل خواهـد آمـد 
پـالک 11۴فرعـی از 10۴- اصلـی آقـای احمـد  امیری 
دربیـد و غیـره در ششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچـه 
بـه مسـاحت تقریبـی 300متـر مربـع واقـع در اراضـی 
میجـان جبالبارزجیرفـت از سـاعت 8 صبـح مـورخ 
98/0۴/25مـورخ در محـل وقـوع ملـک شـروع و بـه 

عمـل خواهـد آمد
از قطعه ۴واقع در بخش 3۴کرمان

پـالک 10 فرعـی از 53۴- اصلـی آقـای ابراهیـم پـور 

سـاالری ششـدانگ یک قطعه زمین مشتمل برباغچه 
گردوئـی  بـه مسـاحت ۶100مترمربـع واقـع در اراضـی 

کرکنـی سـاردوئیه جیرفت 
از سـاعت 8صبـح مـورخ 98/0۴/2۶در محـل وقـوع 

ملـک شـروع وبـه عمـل خواهـد آمـد 
از قطعه 5بخش 3۴کرمان 

پـالک - فرعـی از 59۴- اصلـی اقـای محمـد فاریابی 
وغیره ششـدانگ اراضی باغ سـاوند واقع در سـاردوئیه 

جیرفت   
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/0۴/29در محـل وقـوع 

ملـک شـروع و عمـل خواهـد آمـد 
پـالک - فرعـی از ۶3۷- اصلـی اقـای سـید جـالل 
در  فرندرواقـع  مزرعـه  وغیـره  ششـدانگ  حسـینی 

جیرفـت    سـاردوئیه 
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/0۴/30درمحـل وقـوع 

ملـک شـروع و عمـل خواهـد آمـد
از قطعه ۶ واقع در بخش 3۴ کرمان

پـالک 1 فرعـی از 9۶0- اصلـی خانـم صغـری بنـی 
مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ  اسـدی 
۴۷9/۷۷متـر مربـع در اراضی موسـوم به ابول فراشـی 
دلفـارد جيرفـت از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/0۴/31 
در محـل وقـوع ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد 
پـالک - فرعـی از 11۶9 - اصلـی آقـای بختیـار کمالی 
دلفارد وغیره ششـدانگ زمین سـرگدار واقـع در اراضی 

دلفـارد جیرفت
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/05/01 درمحـل وقـوع 

ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد 
پـالک – فرعـی از 1502 - اصلـی آقـای محمد خزاعی 
واقـع  مـاغ  بـاغ  مزرعـه  وغیـره ششـدانگ  مگسـی 

دراراضـی مـاغ دلفـارد جيرفـت
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/05/02در محـل وقـوع 

ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد
 پـالک - فرعـی از 1503 - اصلی آقای موسـی خزاعی 
مگسـی و غیره ششـدانگ باغ ماغ واقع در اراضی ماغ 
دلفارد جیرفت از سـاعت 8 صبح مـورخ 98/05/05 در 

محـل وقوع ملک شـروع و به عمـل خواهد آمد 
پـالک 3 فرعـی از 1512- اصلـی خانـم نیـره سـاالری 
ششـدانگ خانه به مسـاحت 283/38متر مربع واقع 

در اراضـی ماغ دلفـارد جیرفت
از سـاعت 8صبح مورخ 98/05/0۶در محل وقوع ملک 

شـروع و به عمـل خواهد آمد
سـعدهللا  اقـای  اصلـی   -221۶ از  فرعـی   - پـالک 
مسـاحت  بـه  بـاغ  قطعـه  یـک  ششـدانگ  کمالـی 

دراراضـی کـت خـرس  واقـع  2531۴/۶9متـر مربـع 
جبالبارزجیرفـت    مسـکون 

پـالک 1 فرعـی از 221۶- اصلـی آقای سـعدهللا کمالی 
ششـدانگ یک قطعه بـاغ به مسـاحت 21۶۴مترمربع 
در واقـع اراضـی کت خرس مسـکون جبالبـارز جيرفت 
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/05/0۷ درمحـل وقـوع 

ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد 
پـالک - فرعـی از 2223-  اصلـی آقـای جـواد درینی 
ششـدانگ خانه به مسـاحت 2019/۴5متـر مربع واقع 

در اراضـی جگان جبالبـارز جیرفت
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/05/08 در محـل وقـوع 

ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمد 
از قطعه یک واقع در بخش ۴۴ کرمان

پـالک5۷ فرعـی از 80 - اصلـی آقـای حامد محمدی 
سـلیمانی و غیره ششـدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
واقـع  بـه مسـاحت ۶332/2۷مترمربـع  بـر درخـت 

دراراضـی مزرعـه گلـی گز سـفلی اسـفندقه جيرفت
پـالک58 فرعـی از 80 - اصلـی آقـای حامد محمدی 
سـلیمانی وغیره ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل 
واقـع  ۴58۴/18مترمربـع  مسـاحت  بـه  بردرخـت 

دراراضـی گلـی گزسـفلی اسـفندقه جیـر فت
 پالک59فرعـی از 80 - اصلـی آقـای محمود محمدی 
سـلیمانی و غیره ششـدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
واقـع  مسـاحت ۴093/39مترمربـع  بـه  درخـت  بـر 

دراراضـی مزرعـه گلی گزسـفلی اسـفندقه جيرفت
 از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/05/09 در محـل وقـوع 

ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمد 
پالک۶9فرعـی از 80 - اصلـی ورثـه حسـن محمـدی 
سـلیمانی ششـدانگ یک قطعه باغ مشـتمل برزمین 
دراراضـی گلـی  واقـع  مسـاحت 5۷9۴مترمربـع  بـه 

جیرفت  گزاسـفندقه 
پـالک ۷1 فرعـی از 80- اصلـی آقـای افضـل محمدی 
سـلیمانی ششـدانگ یک قطعه زمین زراعی مشـتمل 
بردرخـت به مسـاحت 10۴۶/5مترمربع واقـع دراراضی 

گلی گزاسـفندقه جیرفت
پـالک ۷2 فرعـی از 80- اصلـی آقـای عنایـت هللا بـی 
بـاک وغیره ششـدانگ یـک قطعه زمین به مسـاحت 
دراراضـی گلـی گزاسـفندقه  واقـع  2۶۴/19مترمربـع 

جیرفت
از سـاعت 8صبح مورخ 98/05/12در محل وقوع ملک 

شـروع و به عمـل خواهد آمد
پـالک ۷3فرعـی از 80- اصلـی اقـای عنایـت هللا بـی 
باک وغیره  ششـدانگ یکقطعه زمین زراعی مشـتمل 
بـر درخت بـه مسـاحت 90/02مترمربع واقـع در اراضی 

گلـی گز اسـفندقه جیرفت 

پـالک ۷9فرعـی از80- اصلـی اقای حسـین محمدی 
سـلیمانی ششـدانگ یک قطعه زمین زراعی مشـتمل 
بـر درخـت  بـه مسـاحت ۴1۶۴/۷مترمربـع واقـع در 

اراضـی گلی گـز اسـفندقه جیرفت  
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/05/13در محـل وقـوع 

ملـک شـروع و عمـل خواهـد آمـد 
پـالک 1128 فرعـی از 5۴9- اصلـی آقـای محسـن 
مسـاحت  بـه  یکبابخانـه  ششـدانگ  سـلیمانی  
جیرفـت کلـرود  اراضـی  در  واقـع  281/20مترمربـع 

پالک 1131فرعی از 5۴9- اصلی اقای عیسـی ساالری 
ده شـیخ ششـدانگ کارگاه بلـوک زنـی بـه مسـاحت 
از  اراضـی کلرودجیرفـت  در  واقـع  ۴99/93مترمربـع 
سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/05/1۴در محل وقوع ملک 

شـروع و عمـل خواهـد آمد 
مسـلم  آقـای  اصلـی  از 5۴9-  فرعـی  پـالک 1139 
مقبلـی گردین ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 
39۷/18متـر مربـع واقـع در اراضـی کلـرود جیرفـت .

 پـالک11۴0 فرعی از 5۴9- اصلی آقای مسـلم امیری 
ششـدانگ خانـه ۴5۴/9۷متـر مربـع  واقـع در اراضی 

جیرفت   کلرود 
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/05/15در محـل وقـوع 

ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد
پـالک 11۴2 فرعـی از 5۴9- اصلـی خانم توران افشـار 
منش ششـدانگ خانه  به مساحت ۷۴۴/۷۷مترمربع 

واقـع در اراضـی کلرود جیرفت .

 پـالک11۴۴ فرعـی از 5۴9- اصلـی آقـای اسـماعیل 
امیـری کچمـی ششـدانگ یـک بـاب مغازه مشـتمل 
بـر زمین به مسـاحت 1۶8/39مترمربع واقـع دراراضی 

کلـرود جیرفت 
پـالک 11۴5فرعـی از 5۴9- اصلـی اقـای اسـماعیل 
امیـری کچمـی  ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت 
293/۶8 مترمربـع واقـع دراراضـی کلـرود جیرفـت 

از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/05/1۶در محـل وقـوع 
ملـک شـروع و عمـل خواهـد آمـد 

مهـدی  سـید  اصلـی   -5۴9 از  11۴۶فرعـی  پـالک 
حسـینی کهنوج ششـدانگ یک باب خانه به مساحت 

۴/ 1221مترمربـع واقـع دراراضـی کلـرود  جیرفـت .

 پـالک 11۴۷ فرعـی از 5۴9- اصلـی آقـای علـی اکبر 
امیـری ششـدانگ خانه به مسـاحت 298/8متر مربع 

واقـع دراراضی کلـرود جیرفت

عنایـت  آقـای  اصلـی  از 5۴9-  فرعـی   1151 پـالک 
مسـاحت  بـه  خانـه  ششـدانگ  پورتزگـو  سـلیمانی 

جیرفـت دراراضـی کلـرود  واقـع  مربـع  32۴متـر 
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/05/19در محـل وقـوع 

ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد
نجمـه  خانـم  اصلـی  از 5۷۴-  فرعـی  پـالک 9118 
قاسـمی دهبکـری  ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
جیرفـت دراراضـی  واقـع  99/80مترمربـع  مسـاحت 

از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/05/20در محـل وقـوع 
ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد

امیـن  آقـای  اصلـی   -5۷9 از  فرعـی   32۶0 پـالک 
بـه  بینـی ششـدانگ خانـه  بـاب  محمدرضـا خانـی 
مسـاحت 2۷۶/25مترمربـع واقـع دراراضـی رهجـرد 

جیرفـت
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 98/05/22در محـل وقـوع 

ملـک شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد
پـالک ۶5 فـردی از 582 اصلـی آقـای امیر سـاردوئی  
ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 2۶۴/۷9متـر مربـع در 

اراضـی خالـق آبـاد جیرفت
زهـرا  خانـم  اصلـی    -582 از  ۶8فرعـی  پـالک 
امیرشـکاری ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت2۴۶/25 

جیرفـت آبـاد  خالـق  دراراضـی  واقـع 
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 05/23/درمحـل وقوع ملک 

شـروع و بـه عمـل خواهد آمد
آقـای کاووس  اصلـی   -  582 از  ۷0فرعـی  پـالک   
رودبـاري ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 3۴0/32متر 
مربـع اراضـی خالـق آبـاد جیرفـت خالـق آبـاد جیرفـت

پـالک ۷1 فرعـی از 582 - اصلـی آقـای نـادر بـدرود 
ششـدانگ خانه به مسـاحت 293/92متـر مربع واقع 

در اراضـی خالـق آبـاد جیرفت
از سـاعت 8صبح مـورخ98/05/2۶ درمحل وقوع ملک 

شـروع و به عمـل خواهد آمد 
لـذا بـه مالكيـن مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار مـی گردد 
کـه در موعـد مقـرر در این اعـالن به محـل وقوع ملک 
حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام چنانچه کسـی بر 
حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر 
طبـق مـاده 20 قانـون ثبت حداکثر ظرف مـدت 30 روز 
پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتـراض خود را 
کتبـا بـه این اداره اعـالم و جهت تقدیم دادخواسـت به 
مرجـع ذیصـالح قضایی مراجعـه نمایند بدیهی اسـت 
پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی 

مسـموع نخواهد بود.تاریـخ انتشـار:98/03/28
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان جیرفت –م الف :۱4۹

پل جیرفت-اسفندقه
 مسدود شد

معــاون راهــداری، اداره کل راهــداری حمــل ونقل 
ــزی در  ــل فل ــت: پ ــان گف ــوب کرم جــاده ای جن
محــور جیرفــت بــه اســفندقه بــه علــت تعمیرات 
فنــی از امــروز بــه مــدت 10 روز مســدود اســت. 
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان های باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان از کرمــان، احســان شــاهرخی 
معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل 
ونقــل جــاده ای جنــوب کرمــان گفــت: بــا توجــه 
ــر روی پــل فلــزی  ــه انجــام تعمیــرات فنــی ب ب
ــل از  ــن پ ــفندقه ای ــه اس ــت ب ــور جیرف در مح
امــروز دوشــنبه 2۷ خــرداد 98 بــه مــدت 10 روز 
مســدود اســت.وی افــزود: پــل فلــزی اســفندقه 
ــه  ــه دارای دو دهان ــه ۶0 احــداث شــده ک در ده
35 متــری و بــه طــول ۷0 متــر، در کیلومتــر 25 
ــه  ــروی رودخان ــه اســفندقه ب ــت ب ــور جیرف مح

هلیــل قــرار گرفتــه است.شــاهرخی تصریــح 
کــرد: اصــالح عرشــه و تیرهــا، ایمنــی ورودی و 
خروجــی پــل، بندکشــی و رادیــه بریــد، از جملــه 
ــر ۶  ــغ ب ــار بال ــا اعتب ــه ب ــای اســت ک عملیاتی ه
ــفندقه در  ــزی اس ــل فل ــرای پ ــال ب ــارد ری میلی
نظــر گرفتــه شــده اســت.وی افــزود: رانندگانــی 
کــه قصــد تــردد از ایــن محــور را دارنــد خواســته 
ــردد  ــذر احــداث شــده ت ــار گ شــده اســت از کن
ــم نصــب  ــه عالئ ــا توجــه ب ــی را ب ــکات ایمن و ن
ــل  ــداری و حم ــاون راه ــت کنند.مع ــده رعای ش
ونقــل جــاده ای جنــوب کرمــان گفــت: بــا توجــه 
ــی در  ــه بتن ــذر و نصــب لول ــار گ ــه احــداث کن ب
بســتر رودخانــه بــرای عبــور آب، حداقــل میــزان 
بــار مجــاز بــرای عبــور از ایــن کنــاره گــذر 30 تــن 

اســت.

آگهی تحدید حدود عمومی سال ۱۳۹۸ حوزه ثبتی جیرفت
اق

اتف

ک
مال

ا افتتاح 25طرح کشاورزی 
و دامی در کهنوج

در سال گذشته 2۹6نفر 
در جاده های جنوب کشته شدند

بازگشت رکود 
به بازار مسکن کرمان

بـه  کاشـت  الگـوی  تغییـر  گلخانه هـا، 
آب  کـم  و  اقتصـادی  محصـوالت  سـمت 
بربـا پیشـرفت مطلوبـی همـراه بوده اسـت.

در  گفـت:  کهنـوج  مدیرجهادکشـاورزی 
همیـن راسـتا از ابتـدای سـال 98 تاکنـون، 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار در ۴85 
هکتـار از اراضـی کشـاورزی این شهرسـتان 
اسـت. شـده  مؤقـت  تحویـل  و   انجـام 

پرواربنـدی  واحـد   ۶ کـرد:  اضافـه  وی 
میلیـارد  ده  بـر  بالـغ  اعتبـار  بـا  دام 
شـد.  افتتـاح  مراسـم  ایـن  در  نیـز   ریـال 
قابـل  طرح هـای  گفـت:  حیـدری 
هـا،  گلخانـه  حـوزه  در  نیـز  توجهـی 
در  نیـز  تکمیلـی  و  تبدیلـی  صنایـع 
زمسـتان  و  پاییـز  در  اجراسـت کـه  حـال 
رسـید. خواهنـد  بهره بـرداری  بـه   امسـال 

راهنمایـی  پلیـس  رییـس 
کرمـان  اسـتان  رانندگـی  و 
شهرسـتان های  بیـن  در  گفـت: 
تلفـات  آمـار  کرمـان،  اسـتان 
رفسـنجان  شهرسـتان  در  موتورسـیکلت ها 
باالسـت کـه بایـد در ایـن زمینـه اقـدام جـدی 
صورت گیرد.به گزارش ایسـنا، سـرهنگ یوسف 
نجفـی امـروز 2۷ خرداد ماه در جلسـه شـورای 
ترافیـک و کمیسـیون ایمنـی و حمـل و نقـل 
اسـتان کرمـان اظهـار کرد: یـک هـزار و ۷۴ نفر 
در سـال گذشـته در حوادث رانندگی در اسـتان 
جـان خـود را در تصادفـات از دسـت داده انـد 
کـه 539 نفـر در جاده هـای شـمال اسـتان، 
29۶ نفـر در جاده هـای جنـوب و 239 نفـر در 
معابـر درون شـهری بـوده اسـت.وی بـا اشـاره 
بـه اینکـه در مجمـوع اسـتان یک نفـر افزایش 

تلفات در سـال گذشـته داشـته ایم، افـزود: 110 
نقطـه حادثه خیـز در اسـتان احصـاء شـده کـه 
28 مـورد اصـالح شـده اسـت و بایـد بـه ایـن 
نقـاط توجـه داشـت.نجفی در ادامـه بیـان کرد: 
بیشـترین علـت تصادفـات عدم توجـه به جلو 
اسـت کـه دالیـل مختلفـی دارد، عـدم رعایـت 
حـق تقدم عامـل 2۶ درصد حـوادث و تجاوز از 
سـرعت مجـاز 11 درصد علت حوادث را شـامل 
می شـود.رییس پلیـس راهور اسـتان کرمان با 
بیـان اینکـه در 11 درصـد حـوادث علـت نهایـی 
تصـادف، سـرعت بوده اما نکته مهم این اسـت 
کـه در بخـش عمـده ای از تصادفـات سـرعت 
در  متوفیـان  درصـد   28 دارد، گفـت:  نقـش 
صحنـه تصادف جـان خود را از دسـت داده اند، 
۶ درصـد حیـن انتقـال به مراکـز درمانـی و ۶۶ 

درصـد در مراکـز درمانـی فـوت شـده اند.

مشــاوران  اتحادیــه  رییــس 
خبــر  کرمــان  امــالک شــهر 
رایــج  نشــینی  کانکــس 
ــایل  ــل مس ــه دلی ــا ب کرمانی ه
و مشــکالت مالــی را تکذیــب کــرد و گفــت: 
تاکنــون گزارشــی مبنــی بــر درخواســت 
ــی  ــت برپای ــن جه ــاره زمی ــرای اج ــردم ب م
ــته ایم و  ــا نداش ــادر در آنه ــا چ ــس ی کانک
اگــر چنیــن مــوردی وجــود داشــته باشــد، 
ــتند  ــمار هس ــت ش ــدود و انگش ــیار مح بس
زیــرا اگــر ایــن موضــوع همه گیــر و معضــل 
بــود قطعــا بــه مــا گــزارش می شد."محســن 
خبرنــگار  بــا  گفت و گــو  در  شــهریاری" 
ایســنا منطقــه کویــر، دربــاره بحــث حاشــیه 
نشــینی و ادعــای یکــی از اعضــای اتحادیــه 
مشــاوران امــالک  شــهر کرمــان مبنــی بــر 

ــار  ــس اظه ــراد در کانک ــی اف ــکان برخ اس
ــرح  ــوع را مط ــن موض ــه ای ــردی ک ــرد: ف ک
کــرده، هیــچ مســوولیتی در اتحادیــه نــدارد.

ــی  ــج کرمان ــینی رای ــس نش ــر کانک وی خب
ــی  ــکالت مال ــایل و مش ــل مس ــه دلی ــا ب ه
ــون گزارشــی  ــت: تاکن ــرد و گف ــب ک را تکذی
ــاره  ــرای اج ــردم ب ــت م ــر درخواس ــی ب مبن
ــادر  ــا چ ــس ی ــی کانک ــت برپای ــن جه زمی
ــوردی  ــن م ــر چنی ــته ایم و اگ ــا نداش در آنه
وجــود داشــته باشــد، بســیار محــدود و 
انگشــت شــمار هســتند زیــرا اگــر ایــن 
موضــوع همه گیــر و معضــل بــود قطعــا 
بــه مــا گــزارش می شــد.مدتی خریــد و 
ــود  ــرده ب ــدا ک ــق پی ــان رون ــروش در کرم ف
امــا از حــدود ســه مــاه قبــل رکــود بــه بــازار 

ــت ــته اس ــکن بازگش مس

روزنامه پیام ما
به افزایش دوبرابری کارخانجات دخانیات پرداخت.

سراسری

در جازموریان وجود داشـت نیز در حال تبخیر هسـتند و به زودی 
جازموریان همین رطوبت نسـبی موجود را نیز از دسـت می دهد.

وی گفـت: در گذشـته جازموریـان شـامل دریاچـه مرکـزی، 
منطقـه باتالقـی پیرامـون دریاچـه و منطقـه ای بـا پوشـش 

باتالقـی  منطقـه  تابسـتان  در  کـه  بـود  اطـراف  در  گیاهـی 
وجـود  همیشـه  مرکـزی  دریاچـه  امـا  شـد  مـی  خشـک 
داشـت و یـا کـم آب مـی شـد و بـا بارندگـی هـای پاییـز و 
زمسـتان و بهـار مجـدد آبگیـری مـی شـد امـا هـم اکنـون 

آبگیـری  محـدود  صـورت  بـه  بارندگـی  ایـام  در  جازموریـان 
بـه صـورت کلـی خشـک می شـود. تابسـتان  می شـود و در 

مناطـق جنوبـی کرمـان بسـیار گـرم اسـت و آب هایـی کـه در 
جازموریـان وجـود داشـت نیز در حال تبخیر هسـتند و بـه زودی 

جازموریـان همین رطوبت نسـبی موجود را نیز از دسـت می دهد
ارزنـده افـزود: آبگیـری جازموریـان در سـال جـاری بـه صـورت 
عمـده ناشـی از جاری شـدن رودخانـه بمپـور و ورود آب از بخش 
سیسـتان و بلوچستان اسـت هر چند بارندگی موجب ورود آب از 
رودخانه های محلی اسـتان کرمان به جازموریان نیز شـده اسـت.

وی همچنیـن بـه احـداث صدهـا چـاه در بسـتر این تـاالب برای 
تامیـن آب کشـاورزی نیـز اشـاره کـرد و گفـت: متاسـفانه ایـن 
چاه هـا رطوبـت نسـبی موجـود در خـاک را نیز از بین برده اسـت.

این در حالی است که در آخرین اظهار نظر مسووالن استان کرمان 
طرح جامع مقابله با ریزگردها در اسـتان کرمان به تصویب رسیده 
و احیاء جازموریان به عنوان بخشی از این طرح مد نظر قرار دارد.

اسـتان  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت  سـازمان  رییـس  رودری، 
کرمـان در ماه هـای انتهایـی سـال گذشـته ابـراز امیـدواری کـرده 
بـود کـه بـا اختصـاص اعتبـار مـورد نیاز ایـن تـاالب احیاء شـود.

بـا ایـن وجـود اگـر نگاهـی بـه تیتـر رسـانه ها طـی ده سـال 
اخیـر بکنیـد بارهـا چنیـن خبرهایی در رسـانه ها منتشـر شـده 
امـا هنـوز گامـی عملـی بـرای رفـع ایـن مشـکل انجام نشـده 
و اگـر اعتبـاری نیـز بـه جازموریـان اختصـاص یافتـه در زمینه 
کارهـای تئـوری و مطالعاتـی بـی حاصـل هزینه شـده اسـت.

اما یک بار دیگر روز گذشـته وعده ای در خصوص رفع مشـکالت 
جازموریان از سوی مدیرکل محیط زیست استان کرمان داده شد 
و آن اختصـاص ردیف اعتباری برای احیای تاالب جازموریان بود.

طرح 5 ساله برای جازموریان
مرجـان شـاکری اظهارداشـت: احیـاء اکوسیسـتم جازموریـان 
بـرای  کرمـان  اسـتان  نیازهـای  ضروری تریـن  از  یکـی 
طرحـی  دلیـل  همیـن  بـه  و  اسـت  ریزگردهـا  بـا  مقابلـه 
اسـت. شـده  تدویـن  تـاالب  ایـن  احیـی  بـرای  سـاله   5

وی گفـت: ردیـف اعتبـار این طرح نیز اختصاص یافته اسـت و به 
صـورت تخصصی در زمینـه احیاء این تاالب تـالش خواهیم کرد.

شـاکری افـزود: این طرح با مشـارکت مردم سـاکن اطـراف این 
تاالب اجرا می شـود و امیدواریم بتوانیم در راستای بهبود وضعیت 
اثرگـذار باشـیم.یکی از ضروریـات جازموریـان اختصـاص حق آبه 
تاالب، بهره برداری مناسـب از آب های موجود در منطقه و آموزش 
به جوامع محلی اسـت ضمن اینکه وجود چاه های آب غیر مجاز 
در اطـراف و بسـتر ایـن تـاالب نیز بسـیار چالـش برانگیز اسـت.

جازموریـان هنـوز هـم در انتظـار گامـی عملی بـرای احیاء اسـت 
ملخ هـای  حملـه  دلیـل  بـه  محیطـی  زیسـت  دغدغه هـای  و 
دارد. وجـود  فزاینـده  بـه صـورت  نیـز  مکـرر  و سمپاشـی های 

وی همچنین به احداث صدها چاه در بستر 
این تاالب برای تامین آب کشاورزی نیز 

اشاره کرد و گفت: متاسفانه این چاه ها 
رطوبت نسبی موجود در خاک را نیز از بین 
برده است.این در حالی است که در آخرین 

اظهار نظر مسووالن استان کرمان طرح 
جامع مقابله با ریزگردها در استان کرمان به 
تصویب رسیده و احیاء جازموریان به عنوان 

بخشی از این طرح مد نظر قرار دارد.
رودری، رییس سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی استان کرمان در ماه های انتهایی 
سال گذشته ابراز امیدواری کرده بود که 
با اختصاص اعتبار مورد نیاز این تاالب 
احیاء شود.با این وجود اگر نگاهی به 

تیتر رسانه ها طی ده سال اخیر بکنید بارها 
چنین خبرهایی در رسانه ها منتشر شده 

اما هنوز گامی عملی برای رفع این مشکل 
انجام نشده و اگر اعتباری نیز به جازموریان 

اختصاص یافته در زمینه کارهای تئوری و 
مطالعاتی بی حاصل هزینه شده است.

نفس های جازموریان به شماره افتاد
مدیرکل محیط زیست استان: جازموریان هنوز هم در انتظار گامی عملی برای احیاء است
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برگزاری جشنواره زردآلو در زرند

خبر خوش

آوای محلی           

 َبسی که  خاطری  ِبی  ما  عزیزه
 َب َدستی َغمزه َور َسر ما  َاریزِه
 َاَرم  َور  خاِطری ُسمسیل ایاُرم
 که  چاشِت   ِدلَبروم پیما ِبریزه

شاعر :  سعیده فیروزی

 َتکدیرِ  َسُرم  به  درد  دنیا   کَفِته
 رسوایِی  ُغرصه َور دُلم جا کفته
 َابروِی  َخمی  به آسمون دوَلنده
 امشو  دل  مو به یاد لیال   کفته

شاعر :  مهدی جاللی

 ِخیالوم ِای  گَِلت  ُدم شاِپه  امشو
 ِمیوِن     سیَنه ِم چُوچاِپه   امشو
 ِاُطو  سازِ  دلوم کوِکن که   َدرُدن
 َرَهز  گَشِتن ُو َسرُشن کاِپه  امشو

شاعر :  مهدی جاللی

 ُعمِریه بُو  شیرِِک کوله ی  ُم  بارِ خاطرت
 پرده ِی اشکُم بسی درد ای ُتوارِ  خاطرت
 َبخت و اکباُلم سیاهی َرنگ میالک تو ُبو
 َبس که ِنشتوم ُظهر گرما تُو ُلوارِ خاطرت

شاعر :  مهدی جاللی

 ُم  ِمث  چورِی  تو  َمهتُوم   دالله
 ُو  َسر تا پا   ُپر  ای َنهتوم   دالله
 َنوادا  َور  َسُرم  جیخی ِدهی که

 َادیدی    َتهکی    ِاشکَهتوم  دالله

شاعر :  سعیده فیروزی

برگــزاری  دبیــر 
زرنــد  جشــنواره ای 
دومیــن  برگــزاری  از 
در  زردآلــو  جشــنواره 
خبــرداد.  زرنــد  تنــگل  بــاب  روســتای 
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
ــالمی  ــد اس ــان،  محم ــوان از کرم ــگاران ج خبرن
دبیــر برگــزاری جشــنواره های زرنــد بــا اشــاره 
بــه اهمیــت جشــنواره های زرنــد در معرفــی 
قابلیت هــای متعــدد شهرســتان جذب گردشــگران 
و رونــق تولیــدات محلــی و پویایی اقتصــاد جوامع 
ــتان  ــت شهرس ــرد مدیری ــت: رویک ــتایی گف روس
حمایــت قاطــع از برگــزاری تقویــم جشــنواره های 
زرنــد اســت و خوشــحالیم کــه زرنــد بعنــوان شــهر 
ــوری  ــاد حض ــام ابع ــران در تم ــنواره های ای جش
چشــمگیر دارد و ایــن موضــوع توانســته نظــر 
بســیاری از گردشــگران را بــه خــود جلــب و جــذب 

کنــد.
ــورت  ــه ص ــنواره ب ــن جش ــه ای ــر چ ــزود: گ وی اف
ــام  ــکاری تم ــرورت هم ــا ض ــت، ام ــی اس مردم
دســتگاه های اجرایــی شهرســتان بــا متولیــان 
جشــنواره های زرنــد مــورد تأکیــد اســت و حضــور 
مدیــران در جشــنواره ها فرصتــی اســت تــا از 
ــای  ــکالت و ظرفیت ه ــائل و مش ــا مس ــک ب نزدی

ــوند. ــنا ش ــتر آش ــتا ها بیش روس
ــد گفــت: تمــام  دبیــر برگــزاری جشــنواره های زرن
ــه اســت  ــق ایــن جمل هــدف جشــنواره هــا، تزری
کــه زرنــد می توانمــد خاســتگاه گردشــگران تمــام 
حوزه هــا اعــم از تاریخــی، طبیعــی، معنــوی و 
ژئوتوریســتی باشــد؛ و ماقابلیــت تبدیــل شــدن به 

قطــب نوظهــور گردشــگری اســتان را داریــم.
وی یــادآور شــد: در ایــن راســتا دومیــن جشــنواره 
زردآلــو در روســتای بــاب تنــگل زرنــد برگــزار 

می شــود.

کمبود معلم مرد در شهربابک 
آموزش پرورش استان: شهربابک برای اول مهر مشکلی نخواهد داشت

آمـوزش و پـرورش شـهربابک بـا کمبود نیروی انسـانی 
مـرد مواجهـه اسـت، ایـن موضوعـی اسـت کـه رییـس 
آمـوزش پـرورش این شهرسـتان  اعالم کرده،امـا با این 
وجـود  آمـوزش و پـرورش کل اسـتان  خبـر از حـل این 

مشـکل داده است.
نبود نیروی کار در مدارس اسـتان، خبر خوشـایندی نیسـت 
زیـرا با وجـود این کـه بسـیاری از فارغ التحصیـالن کرمانی، 
بیـکار هسـتند مدارس اسـتان، از داشـتن معلـم بی بهره اند.

28درصد معلم مرد در مدارس شهربابک
نیـروی  28درصـد  تنهـا  بخشـوده  محمـود  گفتـه  بـه 
آمـوزش پـرورش ایـن شهرسـتان مـرد بـوده و ماباقـی 
آن خانـم هسـتند، ایـن عدم تـوازن، سـاماندهی نیروی 
انسـانی شـهربابک را دچار مشـکل کرده اسـت. امسـال 
اکثـر نیروهـای مـا در حـال بازنشسـتگی هسـتند و بـه 
همیـن دلیل برای سـاماندهی کادر و نیروهای آموزشـی 
مـدارس بـه ویـژه در دوره متوسـطه اول و دوم نیـروی 

داریم. کمـی 
تعـداد  اگـر  بـود:  گفتـه  بخشـوده  ایرنـا  گـزارش  بـه 
نیروهایـی کـه شـهربابکی هسـتند و در دیگـر شـهرهای 
اسـتان مشـغول به کار هسـتند بـه شـهربابک بیایند باز 
هـم نیـاز مـدارس تامیـن نمی شـود، زیـرا فقـط 10نفـر 

هسـتند.
بخشـوده در ایـن جلسـه اعـالم کـرده بـود: امیدواریـم 
آمـوزش و پـرورش که هر سـاله از طریق مـاده 28 نیرو 
می گیـرد شـهربابک را پررنگ تـر دیـده و در رشـته های 

مـورد نیـاز ما نیـز نیروهـای جدیـد اسـتخدام کند.
میانگیـن سـنوات همـکاران مـا در شـهربابک بـاالی 2۷ 
سـال اسـت و در دو تا سـه سـال آینده بسـیاری از آنان 
فرهنگیـان  دانشـگاه  امیدواریـم  بازنشسـته می شـوند، 
سـهمیه پذیـرش از شـهربابک را در رشـته های مورد نیاز 

مـا را بیشـتر کند.

تجمیع مدارس مناطق کم جمعیت
ایـن مقـام مسـئول از ادغـام مـدارس و کالس هـای کم 
جمعیـت زیـر ۷0 نفـر در دوره متوسـطه یاد کـرده و گفته 
بـود: ناچار هسـتیم مـدارس کم جمعیتی نظیـر مدارس 
دهـج، جـوزم و خبـر را تجمیـع کنیـم.در مقطـع ابتدایی 
مـدارس کـم جمعیـت که حتـی دارای یک یـا دو دانش 
آمـوزش هسـتند را بـرای اینکه پوشـش تحصیلـی ما به 
صـد در صـد برسـد و از بی سـوادی پیشـگیری شـود را 

می کنیم. حفـظ 

مشکل شهربابک حل می شود
پـس از انتشـار ایـن خبـر بـه سـراغ آمـوزش پـرورش 
کل اسـتان رفتیـم تـا ببینیـم این نهـاد چه فکـری برای 
کمبـود نیـروی معلم مرد شهرسـتان شـهربابک کرده که 
مدیـر روابـط عمومـی ایـن اداره گفـت: سـعی می کنیـم 

مشـکل ایـن شهرسـتان را در بحـث نقـل و انتقـاالت و 
همچنیـن سـاماندهی نیروهـای انسـانی  حـل کنیم.

بخشـی از کمبـود نیروی شهرسـتان شـهربابک از طریق 
افـراد حـق التدریـس شـاغل تامیـن می شـود. در کل 
مشـکل مدارس شـهربابک در اول مهرماه حل می شـود.

امیـد سـالجقه در خصـوص مـاده 28 می گویـد: جـذب 
کـه  اسـت   اسـتخدامی  آزمون هـای  طریـق  از  نیـرو 
هرسـاله برگزار می شـود و امسـال هم شـهربابک در این 

خصـوص سـهمیه داشـته و توزیـع می شـود. 

ابالغ فرهنگیان تا آخر خرداد
تکمیـل  حـال  در  مهرمـاه  پـروژه  می گویـد:  سـالجقه 
اسـت بـه طـوری کـه همه مـوارد تعمیـر، تجهیـز و تبلیغ 
و توزیـع  مربـوط بـه آمـوزش و پـرورش و نیروهایـش 
در حـال انجام اسـت. همچنیـن ابالغ فرهنگیان اسـتان 
کرمـان  تـا پایـان خرداد ماه مشـخص می شـود در این 
ابـالغ محـل و سـاعت تدریـس معلمـان هر شهرسـتان 

مشـخص می شـود.

ادغام مدارس سمپاد
مدیـر روابـط عمومـی اداره آموزش و پرورش اسـتان در 
خصـوص ادغام و کوچک سـازی مدارس سـمپاد شـهر 
کرمـان گفـت:  ایـن مـدارس  کوچک سـازی نشـده اند 
بلکـه  ادغـام شـده اند دلیـل آن هـم  اسـتفاده بهینـه 
از فضـای آموزشـی اسـت، در حـال حاضـر کرمـان بـا 
کمبـود مدرسـه مواجهـه هسـتند .از آنجایـی کـه تعـداد 
دانش آمـوزان مـدارس سـمپاد پاییـن بـود، دو مدرسـه 
ناحیـه یـک و دو  ادغـام و در حـال حاضـر در جایـی 
مناسـب دو ناحیـه )چهـارراه احمدی(قرار گرفته اسـت.

 نیـروی انسـانی موجـود در آموزش و پـرورش در پنج 
گـروه معلمـان، مدیریـت، کیفیـت بخشـی، سـرایدار و 
و  می شـود  بنـدی  تقسـیم  اداری  و گـروه  خدمتگـزار 
طبـق آمـار اعالمـی اواخر سـال گذشـته شـمار کارکنان 
ایـن وزارتخانـه بـه بیـش از 928 هـزار نفر می رسـد که 
از ایـن تعـداد، 5۴ درصـد زن و مابقـی مـرد هسـتند.

و  آمـوزش  مجمـوع کارکنـان  از   ایسـنا،  بـه گـزارش 
پـرورش، 5۷5 هـزار نفـر در گـروه معلمـان قـرار دارند 
کارکنـان  نفـر  هـزار   52 مشـغولند،  تدریـس  بـه  کـه 
اداری، بیـش از 1۶0 هـزار نیـروی خدماتـی و سـرایدار، 
مشـاور،  قالـب  در  تخصصـی  نیـروی  نفـر  هـزار   1۷0
مربـی پرورشـی، تربیـت بدنی و ... و 1۴0 هـزار نفر نیز 
در گـروه مدیـران قـرار دارنـد که شـامل مدیـر، معاون 

و... می شـوند. فنـاوری   ، پرورشـی  آموزشـی، 

ایـن در حالی اسـت که طی 10 سـال آتـی حجم باالیی 
از کارکنـان این وزارتخانه به سـن بازنشسـتگی رسـیده 
و از سیسـتم خارج می شـوند. رقم بازنشسـتگان در 10 
سـال آینـده به ۶۴0 هـزار نفر می رسـد و اگـر وزارتخانه 
برنامـه ای مـدون و بـه موقع بـرای جـذب و جایگزینی 
نیـرو نداشـته باشـد، بـا چالـش نیـروی انسـانی در 

سـال های آینـده رو بـه رو خواهد شـد.
هرچنـد در ایـن سـال ها جذب نیـرو از طریق دانشـگاه 
شـده  انجـام  اسـتخدامی  آزمون هـای  و  فرهنگیـان 
را  پـرورش  و  آمـوزش  نیـاز  تکافـوی  ارقـام  ایـن  امـا 
منابـع  مرکـز  رئیـس  چهاربنـد،  بـه گفتـه  و  نمی کنـد 
از آسـتانه  از مهـر 9۷  انسـانی آمـوزش و پـرورش » 
تحمـل عبـور مـی کنیـم«. وی بـه ایـن واقعیت اشـاره 
می کنـد کـه بایـد سـاالنه 50 هـزار نفـر وارد سیسـتم 
کنیـم تـا جبـران بازنشسـته ها را کننـد و می گویـد: در 
مهـر 9۷ در مجمـوع بـا توجـه بـه شـاخص ها 300هـزار 
فـارغ  از  نفـر   9200 حـدود  مـاه  مهـر  داریـم.  کمبـود 
می شـوند.  مـدارس  وارد  دبیـری  تعهـد  التحصیـالن 
ماموریـن خدمـت به سـایر دسـتگاه ها و یا مشـغولین 
بـه تحصیـل حـدود 15 هـزار نفرند کـه در چرخـه تولید 
خدمـت مـا نیسـتند امـا در آمـار نیروهـای مـا قـرار 
دارنـد. در سـال9۷ از 300هـزار کمبـود نیـرو، 19۴ هزار 
نفـر را از طریـق تعدیـل شـاخص ها و نـدادن معلـم بـه 
مـدارس و 10۶ هـزار نفـر را از محـل حـق التدریـس، 
و  سـربازمعلم ها  و  بازنشسـته ها  خدمـت  اسـتمرار 
برون سـپاری در شـاخه کاردانـش تامیـن می کنیم.این 
در حالـی اسـت کـه طبـق نرم ها بایـد به ازای هـر چهار 
دانـش آمـوز یـک سـاعت مربـی پرورشـی به مدرسـه 
بدهیـم. یعنـی هـر 9۶ دانـش آمـوز یـک مربـی؛ امـا 
فقـط 18 هـزار مربـی بـه مـدارس اعـزام می کنیـم، در 
حالـی کـه نیـاز واقعـی 123 هـزار مربـی اسـت.  اگـر 
ایـن رونـد ادامه یابـد باید دوسـال دیگـر بخصوص در 
حـوزه آمـوزش ابتدایـی و پرورشـی بنـای یادبـود برای 

آمـوزش و پـرورش بسـازیم.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

نا 
کا

 ای
س:

عک

نماینده مردم کرمان در خانه ملت خواستار شد:

لزوم تسریع در اجرای پروژه 
الستیک شهرستان راور

ــریع در  ــر تس ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــرد.   ــد ک ــتان رارور تاکی ــتیک شهرس ــروژه الس ــرای پ اج

بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، دکتــر "محمدرضــا پورابراهیمــی" در نشســت 
ــو  ــدار راور، عض ــان، فرمان ــتان کرم ــی اس ــک مل ــت بان ــا سرپرس ــترک ب مش
هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی کرمــان و نماینــده ســرمایه گــذار در خصــوص 
پــروژه الســتیک شهرســتان راور بــا توجــه بــه لــزوم طرح هــای توســعه 
ــروژه  ــژه پ ــورت وی ــه ص ــرد ب ــت ک ــی درخواس ــک مل ــتان راور از بان در شهرس
ــتغال و  ــکل اش ــل مش ــرای ح ــد و ب ــر باش ــتان مدنظ ــن شهرس ــتیک ای الس

ــود. ــی ش ــریعتر عملیات ــتان راور س ــای شهرس ــت ه ــع محرومی رف
وی افــزود: ایــن پــروژه از توجیــه بســیار خــوب و باالیــی برخــوردار اســت و 
بــا توجــه بــه تغییــر نــرخ ارز و افزایــش بســیار بــاالی قیمــت الســتیک های 
ماشــین هــای صنعتــی و لــزوم اســتفاده از ظرفیت هــای تولیــد داخــل، 
میتوانــد انتفــاع خوبــی بــرای ســرمایه گــذار و ایجــاد اشــتغال داشــته باشــد.

ــای  ــری ه ــکر از پیگی ــا تش ــت ب ــن نشس ــدار راور در ای ــک اژدری فرمان مال
شــورای  مجلــس  در  راور  و  مــردم کرمــان  نماینــده  پورابراهیمــی  دکتــر 
ــا ســرمایه  ــکاری ب ــرای هم ــان را ب ــوان خودم ــام ت ــرد: تم ــوان ک اســالمی عن
ــه کار  ــروژه الســتیک راور ب ــات اجــرای پ ــاز عملی ــت تســریع در آغ ــذار جه گ

ــت. ــم گرف خواهی
ــرد:  ــالم ک ــه اع ــن جلس ــز در ای ــان نی ــتان کرم ــی اس ــک مل ــل بان مدیرعام
بررســی های اولیــه در مــورد ایــن طــرح انجــام شــده و بــا توجــه بــه حجــم 
منابعــی کــه نیــاز دارد و از ســقف مجوزهــای اســتانی باالتــر اســت الزم اســت 
کــه از طریــق نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی ایــن موضــوع بــه 

صــورت ویــژه از تهــران پیگیــری شــود.
ــده  ــه آین ــرر شــد طــی یــک هفت ــن جلســه مق ــن گــزارش در ای براســاس ای
ــا نظــر  ــل شــود و ب ــان تکمی ــی کرم ــک مل ــروژه در بان مــدارک و اطالعــات پ
ــران  ــه ته ــت پرداخــت تســهیالت ب ــرای اخــذ مجــوز جه ــت ب ــی مثب و ارزیاب

ارســال گــردد.

رییس اتاق اصناف:

 شکر 5تا 6هزار تومانی در بازار
رییـس اتاق اصنـاف کرمان گفت: اکنـون قیمت هر 
کیلوگـرم شـکر 5 تا ۶ هزار تومان اسـت که بـا ادامه 

توزیـع، تا هفتـه آینده وضعیت بهتر خواهد شـد.
یوسـف جعفـری در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایسـنا منطقـه کویـر، دربـاره 
موجـودی و قیمـت شـکر در کرمـان اظهار کـرد: حـدود 10 هزار تن شـکر در 
کارخانـه سـیرجان وجـود دارد امـا کارخانه مـی گوید باید ابتدا شـکر خام به 

آنهـا بدهنـد تـا این شـکر ترخیص شـود.
وی افـزود: از وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت خواسـتیم زودتر  این مشـکل 
حـل شـود تا شـکر بـه بـازار بیاید.رییس اتـاق اصنـاف کرمان با بیـان اینکه 
متاسـفانه اوضـاع شـکر در کرمـان خـوب نبوده و قیمـت هرکیلو تـا 10 هزار 
تومـان رسـید بیـان کـرد: در حـال حاضر حوالـه شـکر از کارخانه میبـد داده 
شـده و توزیـع صنفی، صنعتـی و مردمی در حال انجام اسـت که اگر همین 
روال ادامـه داشـته و وقفـه ایجـاد نشـود، کاهش قیمت شـکر ادامه خواهد 

داشت.
وی افـزود: اکنـون قیمـت هر کیلوگرم شـکر 5 تـا ۶ هزار تومان اسـت که با 

ادامـه توزیـع، تا هفتـه آینده وضعیت بهتر خواهد شـد.

سیرجان میزبان 6۸تنیسور 
از ۸ استان 

رقابت هـای تنیـس آزاد بانـوان سـطح B+ کشـور بـا حضـور 
3۶ شـرکت کننده از سراسـر کشـور به میزبانی سـیرجان در 

باشـگاه داریـوش ایـن شهرسـتان در حال برگزاریسـت. 
علیرضـا درآگاهـی، دبیـر هیئت تنیس شهرسـتان سـیرجان در گفت و گـو با خبرنگار 
گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از کرمـان، گفت: رقابت هـای تنیس آزاد 
بانـوان سـطح B+ کشـور بـا حضور 3۶ شـرکت کننـده از کرمان، تهـران، البـرز، فارس، 
اصفهـان، هرمـزگان، یـزد و خراسـان رضـوی بـه میزبانی هیئت سـیرجان در باشـگاه 

تنیـس داریـوش ایـن شهرسـتان با برگـزاری جـدول مقدماتـی از دیروز آغاز شـد.
وی افـزود: هـم اکنـون رقابت هـای تنیـس آزاد سـطح B+ بانـوان کشـور در حـال 
پیگیریسـت و چهـره ی بازیکنـان راه یافتـه بـه جـدول اصلـی ایـن دوره از مسـابقات 

مشـخص شـده اسـت.
 درآگاهـی تصریـح کرد: جدول اصلی این دوره از مسـابقات امروز بـا برگزاری 1۶ دیدار 

کار خـود را در سـیرجان آغاز می کند.
وی یـادآور شـد: در پایـان ایـن رقابـت هـا، 10 میلیـون تومـان جایـزه بیـن 8 نفربرتـر 
مسـابقات توزیع می شـود.رقابت های تنیس آزاد بانوان سـطح B+ کشـور با سرداوری 

اعظـم میرشـاهی تا یکـم تیرماه در سـیرجان ادامـه دارد.
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ابالغ فرهنگیان تا آخر خرداد
سـالجقه در ادامـه گفـت: پـروژه مهرمـاه در حال 
تکمیـل اسـت به طـوری که همـه مـوارد تعمیر، 
تجهیـز و تبلیـغ و توزیـع  مربـوط بـه آمـوزش و 
پـرورش و نیروهایـش در حـال انجـام اسـت.
ابـالغ فرهنگیان اسـتان کرمـان  تا پایـان خرداد 
مـاه مشـخص مـی شـود در ایـن ابـالغ محـل و 
سـاعت تدریس معلمان هر شهرسـتان مشخص 

می شـود.

ریئـس اورژانـس اجتماعـی کرمان گفـت: حـدود 12 هزار و 
۶01 نفر در سـال 9۷ با 18 خط 123 در سراسـر این اسـتان 
تمـاس گرفتـه انـد و طبق ایـن آمار کـودک آزاری بـا 2 هزار 

و 55۶ تمـاس تلفنـی رتبه نخسـت تماس هـا در اورژانس 
اجتماعـی را به خـود اختصاص داده اسـت. 

بـه گـزارش روز دوشـنبه روابط عمومـی اداره کل بهزیسـتی 

اسـتان کرمـان لیال اسـماعیلی افـزود: غفلت و بـی توجهی 
بـه فرزندان بیشـترین نـوع از انواع کـودک آزاری در اسـتان 

کرمان اسـت.
وی بیـان کـرد: اختالفـات خانوادگـی بـا یـک هـزار و 29۷ 
مـورد تمـاس در رتبـه دوم تماس هـای 123 قـرار گرفتـه که 
اغلب این اختالفات ناشـی از اعتیاد، مشـکالت اقتصادی و 

نداشـتن مهارتهـای زندگی اسـت.
رئیـس اورژانـس اجتماعی کرمان با بیان اینکـه کودکان کار 
بـا 129 هـزار و 29۴ تمـاس تلفنـی بـا خـط 123 در جایگاه 
سـوم تماس هـای این نهاد قـرار دارند تصریح کـرد: کودکان 
کار و خیابـان اغلـب بـرای تأمین معیشـت خـود و خانواده 
به خیابان ها سـرازیر می شـوند که در اسـتان کرمـان در یک 
اقـدام بیـن بخشـی حضور این کـودکان به طور محسوسـی 

در خیابان هـا کاهش یافته اسـت.
وی گفت: همسـر آزاری با 528، افکار خودکشـی و اقدام به 
آن بـا ۴2۶، فـرار از منـزل دختـران بـا 13۷، زنـان و دختران 
آسـیب دیده بـا 129، زوجین متقاضی طالق بـا 11۶، معلول 
آزاری بـا 53، اختـالل هویت جنسـی با 1۴ تماس به ترتیب 

در رتبـه هـای چهار تا 11 قـرار گرفته اند.

 رئیس اورژانس اجتماعی کرمان:
بیشترین تماس 123 مرتبط با کودک آزاری
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