
مدیرآب منطقه ای استان: پروژه انتقال آب به کرمان در حال انجام است 
و انتقال آب از سرشاخه های هلیل نیز همین مسیر انجام می شود

سرپرست فرمانداری عنبرآباد:

 اعتبارات عمرانی عنبرآباد
۲۲ درصد افزایش یافت

شناسایی ۴۷۰ اصله درخت خرما 
آلوده به آفت در منوجان

حق آبه زمن نستان

خرس آسیایی در معرض خطر انقراض
مدیرکل محیط زیست استان: تعرض به زیستگاه خرس  بوسیله انسان از طریق  معدن کاوی 

و ایجاد باغ های جدید، محدوده برای زیستگاه  حیوان تنگ کرده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

 جشنواره شعر رضوی از بطن شعر
و ادب کرمان برخاسته است

3

3

3

2

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت:

برداشت ۵۴ هزار تن محصول 
سردرختی در کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 تیــر   16 یکشــنبه         525 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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و2

چالش ها و ظرفیت های 
صادرات هنر

سیدمحسن هاشمی
یادداشت مهمان

پایـدار  ی  توسـعه  ی  پیشـرانه  صـادرات 
اسـت. هـا  کشـور  اقتصـادی 

هرچه اقتصاد پیشـرفته تـر، قدرت بهره وری 
آن باالتـر و توانمنـدی اش در عرصـه بیـن 
المللـی کـم رقیب تـر خواهد بـود. بر همین 
اسـاس تمامـی دولـت هـای دنیـا، خـود را 
متعهـد مـی دانند تـا از صـادرات محصوالت  
)کاال و  خدمـات( کشـور خود حمایت کنند.

صـادرات محصـول عالوه بر ایجـاد قدرت در 
سـپهر بین المللـی موجب افزایـش کیفیت 
کاال و خدمـات در مواجـه بـا صحنـه رقابـت 
جهانـی نیـز مـی شـود.چرا کـه تـا زمانی که 
محصـول در گردونـه ی بسـته بـازار داخلـی 
اسـت نیـازی بـه بهبـود کیفیـت محصـول 

خـود احسـاس نمـی کند.
انقـالب  از  پـس  هـای  سـال  تمامـی  در 
افزایـش  هفـت  و  پنجـاه  سـال  اسـالمی 
صـادرات غیـر نفتـی و رهـا شـدن از اقتصاد 
تـک محصولی فـروش نفـت خـام، آرزوی 
حاکمیـت  مقامـات  و  دولتمـردان  دیریـن 

بـوده اسـت.
توسـعه  هـای  چالـش  و  هـا  آسـیب  امـا 
در  کشـورمان  در  نفتـی  غیـر  صـادرات 

: از  عبارتنـد  هنـر  عرصـه ی 
-  تحدیـد آفرینشـگری بـا وضـع مقـررات 

سـلیقه ای بـدل از قوانیـن موضوعـه
- ایجـاد محدودیـت برای صـدور آثار هنری 
و  فرهنـگ  وزارت  سـوی  مسـافراز  همـراه 
ارشـاد اسـالمی با اعمـال ضـرورت دریافت 

ز مجو
کشـورهای  بـا  سیاسـی  تنـش  وجـود   -
همسـایه و نبـود روابط دیپلماتیک مناسـب 

بـا کشـورهای دارای اقتصـاد مقتـدر
- تصمیـم گیـری های جزیـره ای در دولت 

حاکمیت و 
در مقابـل امـا توانایـی هـا و ظرفیـت هـای 

کنونـی ایـران عبارتنـد از :
- نیروی خالق و جوان

- پیشـینه هنـری دراز دامـن کـه مـی تواند 
بـه عنـوان پشـتوانه برنـد ملی قـرار بگیرد

- وجـود دانـش آموختـگان فـراوان عرصـه 
هنر

- نابرابـری فاحـش ریـال با ارزهـای معتبر 
نی جها

حـال کـه توسـعه صـادرات نـه انتخـاب کـه 
گزینـه ی ناگزیـر ماسـت، بیـش و پیـش 
از هـر چیـز نیازمنـد وحـدت اراده در اجـزای 
کالن حاکمیـت به ویـژه برای مقررات زدایی 
و ایجـاد ثبات در مقررات هسـتیم. سـپس 
وظیفـه دولـت  طراحـی سـبد حمایتـی)و 
نـه مشـوق( نظیـر؛ اعطـای معافیـت هـای 
مالیاتـی، بازپرداخـت حقـوق گمرکـی مـواد 
اولیـه ای که بعد از تولید صادر شـده اسـت، 
تامیـن نیمـی از هزینـه اجـاره غرفـه هـای 
نمایشـگاهی بیـن المللـی بـرای حضـور و 
معرفـی آثـار ایرانـی در جهان، اعطـای یارانه 
بـرای حمـل و نقـل آثـار صادراتـی و  برنـد 

سـازی ملی اسـت.
رقابـت  سراسـر  دنیـای  در  شـک  بـدون 
امروزیـن، پیـروزی و سـربلندی هـر ملتـی 
و  محـدودش  امکانـات  شـناخت  مرهـون 
بهـره گیـری بهینـه از آن هـا اسـت . در یـک 
کالم، گشـودگی در خلـق، نمایـش و عرضـه 
ی آثـار هنـری کلیـد توسـعه صـادرات هنـر 

ایـران اسـت.

کهنوججیرفت
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رئیس کمیته آموزش هیات فوتبال استان کرمان خبر داد:

مربیان کرمانی آموزش های مربیگری 
حرفه ای را فرا می گیرند

دوره دانـش افزایـی ویـژه مربیـان A, B و حرفـه ای 
فوتبـال آسـیایی اسـتان کرمان با هدف صـدور مجوز 
مربیگـری با اعتبار سـه سـاله طبق الزام کنوانسـیون 
مربیگـری AFC در ایـن اسـتان برگـزار مـی شـود و 
مربیـان کرمانـی با شـرکت در ایـن دوره هـا آموزش 

هـای مربیگـری را فـرا می گیرند.
بنـا بـه گفتـه رئیـس کمیتـه آمـوزش هیـات فوتبـال 
 2019 سـال  ژانویـه  نخسـت  روز  از  اسـتان کرمـان، 
میـالدی، فدراسـیون فوتبال و تمامـی مربیان فوتبال 
 AFC کشـور مشـمول مقررات کنوانسـیون مربیگری

شـده و بایـد از ایـن مقـررات تبعیـت کنند.
کنوانسـیون  ایـن  در  داد:  ادامـه  دادگـر  علیرضـا 
هـای  دوره  شـده  پذیرفتـه  مربیـان  شـده  مقـرر 
از  پـس  و  میـالدی   2019 از سـال  قبـل  مربیگـری 
آن بـرای فعالیـت مربیگـری بایـد مجـوز مربیگـری 

کننـد. دریافـت   )COACHING LICENCE(
وی ادامـه داد: کمیتـه آمـوزش فدراسـیون فوتبال به 
عنـوان مجـری کنوانسـیون مربیگـری AFC موظـف 
شـده حداکثر تا روز هشـتم مردادماه امسـال نسبت 
بـه برگـزاری دوره هـای دانش افزایـی و صدور مجوز 
ای  حرفـه  و   A,B درجـه  مربیـان  بـرای  مربیگـری 

فوتبـال واجـد شـرایط اقـدام کند.
رئیـس کمیتـه آمـوزش هیـات فوتبال اسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: طبـق برنامه ریزی صـورت گرفته، دوره 
دانـش افزایـی مربیـان A,B و حرفه ای این اسـتان 
در روز سـه شـنبه اول مردادماه امسـال سـاعت 10 تا 

1۷ برگـزار خواهد شـد.
مربیـان  بـرای  صرفـًا  مربیگـری  مجـوز  وی گفـت: 
اسـتانها  آسـیای  فوتبـال  ای  حرفـه  و   A,B درجـه 
کـه در کـد یونیـک ۴115 سـامانه بانـک اطالعاتـی 
فدراسـیون فوتبـال ثبـت نـام شـده و در دوره دانش 

افزایـی شـرکت کننـد، صـادر خواهـد شـد.
دادگـر افـزود: مربیان درجه A,B و حرفـه ای فوتبال 
آسـیایی اسـتان کرمان بـرای ثبت نام در کـد یونیک 
۴115 سـامانه بانـک اطالعاتـی فدراسـیون فوتبـال و 

شـرکت در دوره دانـش افزایـی بایـد اصـل و اسـکن 
یـک  و  ملـی  مربیگـری، کارت  آخریـن گواهینامـه 
قطعـه عکـس رنگی خـود را همراه با شـهریه ورودی 
دوره بـه میـزان چهـار میلیـون ریـال )از جملـه مبلـغ 
2 میلیـون و 550 هـزار ریال به حسـاب سـامانه یک 
میلیـون و ۴50 هـزار ریـال به حسـاب هیـأت فوتبال 

اسـتان کرمـان( بـه این هیـات تحویـل دهند.
وی ادامـه داد: حداکثـر 2 هفتـه پـس از خاتمه دوره 
دانـش افزایـی مردادمـاه امسـال، مجـوز مربیگـری 
مربیـان شـرکت کننـده بـا اعتبار سـه سـاله صـادر و 
بـه هیـأت فوتبال اسـتان کرمان تحویل خواهد شـد.

رئیـس کمیتـه آمـوزش هیـات فوتبال اسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: پـس از صـدور مجـوز مربیگـری برای 
افزایـی  دانـش  دوره  در  کننـده  شـرکت  مربیـان 
بهـره  بـرای  آنهـا  مشـخصات  و  اسـامی  مربیـان، 
بـرداری باشـگاهها، هیأتهـای شهرسـتانی، اسـتانی، 
سـازمان لیـگ فوتبال ایـران و غیره در سـامانه بانک 
DB.FFIRI. اطالعاتـی فدراسـیون فوتبال به نشـانی

IR قابـل مشـاهده خواهـد بـود.
مجوزهـای  اعتبـار  تمدیـد  و  حفـظ  افـزود:  وی 
مربیگـری منـوط بـه رعایت اخـالق حرفـه ای، واریز 
مبلـغ تعییـن شـده بـرای تمدیـد مجـوز مربیگـری 
و شـرکت در فعالیتهـای پیـش بینـی شـده توسـط 
کمیتـه آموزش فدراسـیون فوتبال )شـامل جلسـات 
آموزشـی یـک روزه در ماههـای اردیبهشـت و آبـان 

هـر سـال( اسـت.
دادگـر بیان کرد: مربیـان دارای مجـوز مربیگری باید 
در حداقـل چهـار جلسـه از 6 جلسـه هـم اندیشـی و 
دانـش افزایـی کـه در طول سـه سـال برگـزار خواهد 

شـد حضور داشـته باشند.
مجـوز  دارای  مربـی  کـه  صورتـی  در  افـزود:  وی 
مربیگـری معتبـر، 2 دوره متوالـی در برنامـه هـای 
نکنـد،  آمـوزش شـرکت  بینـی شـده کمیتـه  پیـش 
مجـوز مربیگری وی تا شـرکت در دوره هم اندیشـی 

و دانـش افزایـی بعـدی تعلیـق خواهـد شـد.

۲9 تا ۲948 تا 46

)518949( 

آگهی تجدید مزایده عمومی 
شماره 1م-98-57

آگهی تجدید مزایده عمومی  
شماره 3م-98-57

1-موضـوع مزایـده: بهـره بـرداری از غرفـه عرضـه موادغذایـی و 
سـوغات ایسـتگاه راه آهـن زرنـد بـه صـورت اجاره

۲-مـدت و محـل اجرا: مـدت اجرا 1۲ ماه بـوده و محل اجرا مطابق 
اسـناد مزایده می باشد.

3-مهلـت و محل دریافت اسـناد مزایده: متقاضیـان می توانند از 
روز سـه شـنبه مورخ 98/04/18 حداکثر تا سـاعت 13 روز دوشـنبه 
مـورخ 98/04/۲4 با در دسـت داشـتن معرفـی نامه کتبی و فیش 
واریـز بـه مبلـغ 300/000 ریـال بـه حسـاب 4001064004005747 
بـا شـماره شـبا IR710100004001064004005747  یا شـماره کارت 
درآمـد  وجـوه  تمرکـز  نـام  بـه  مجـازی 63679570۲80600۲3 
شـرکت راه آهـن جمهـوری اسـامی ایـران واریـز گردد، به نشـانی 
کرمان-جـاده تهـران-اداره کل راه آهـن کرمـان-اداره تـدارکات و 
پشـتیبانی- واحـد امـور قراردادهـا مراجعه و یک نسـخه از اسـناد 
مزایـده را دریافت نمایند. ) دریافت اسـناد مزایده از طریق سـایت 

http://iets.mporg.ir نیـز امـکان پذیـر می باشـد.(
4-مهلـت و محـل تحویل اسـناد تکمیل شـده: حداکثر تا سـاعت 
13 روز پنـج شـنبه مـورخ 98/5/3 نسـبت بـه تکمیـل و تحویـل 

اسـتاد به آدرس: کرمان-جاده تهران- اداره کل راه آهن کرمان-
اداره منابـع انسـانی و رفاه اقـدام نمایند.

پـاکات سـاعت10 صبـح روز شـنبه مـورخ  بازگشـایی  5-زمـان 
باشـد. مـی   98/5/5

6-مـدت اعتبـار ضمانـت نامه شـرکت در فرآیند ارجاع کار سـه ماه 
مـی باشـد و بـه درخواسـت کارفرما به مدت سـه ماه قابـل تمدید 

می باشـد.
7-مـدت اعتبـار ضمانت نامه شـرکت در فرآیند ارجاع کار سـه ماه 
مـی باشـد و بـه درخواسـت کارفرمـا بـه مدت سـه ماه دیگـر قابل 

تمدید می باشـد.
8-بهـره بردار باید دارای پروانه کسـب از اتحادیه مربوطه باشـد. در 
صورتیکه شـرکت کننده در مزایده دارای جواز کسـب مربوطه نباشد 
بـا تکمیل فرم تعهدنامـه محضری ضمیمه متعهد می گردد تا سـه 
مـاه از زمـان برندگی نسـبت به ارایه جواز کسـب معتبر بـرای مکان 

مورد نظر در اسـناد مزایـده اقدام نماید.
9-هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

/م الف: 361

-زمان انتشار در سایت: 98/۴/18 به صورت الکترونیکی برگزار می نماید.
۲- مهلت دریافت اسناد مزایده: دوشنبه 98/۴/2۴ ساعت1۴:00

3- تاریخ بازدید: 98/۴/2۴
4- آخریـن مهلـت ارسـال پیشـنهاد قیمـت: پنج شـنبه 98/5/3 سـاعت 

13:00
5- زمان بازگشایی: شنبه 98/5/5 ساعت 10:00

6- مـدت اعتبـار ضمانـت نامـه شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار سـه ماه می 
باشـد و بـه درخواسـت کارفرمـا بـه مدت سـه مـاه قابـل تمدید می باشـد.

۷- بهره بردار باید دارای پروانه کسـب از اتحادیه مربوطه باشـد در صورتیکه 
شـرکت کننـده در مزایـده دارای جواز کسـب مربوطه نباشـد بـا تکمیل فرم 
تعهـد نامـه محضری ضمیمه متعهـد می گردد تا سـه ماه از زمـان برندگی 
نسـبت بـه ارائـه جواز کسـب معتبر بـرای مکان مـورد نظر در اسـناد مزایده 

نماید. اقدام 
8- ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-9: برگـزاری مزایـده صرفـا از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
مـی باشـد و کلیـه مراحـل فرآینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافت اسـناد 

مزایـده ) در صـورت وجـود هزینـه مربوطـه( ، پرداخـت تضمیـن شـرکت 
در مزایـده ) ودیعـه(، ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطـالع از وضعیـت برنـده 
بـودن مزایـده گـران محتـرم از ایـن طریـق امـکان پذیـر مـی باشـد. ضمنا 
مـی بایسـت اصـل اسـناد بارگزاری شـده بـه صورت مهر شـده به نشـانی: 
کرمان-جـاده تهـران-اداره کل راه آهـن کرمـان اداره منابـع انسـانی و رفـاه 

تحویـل نمـوده و رسـید دریافـت نمایند.
2-9: کلیـه اطالعات موارد اجاره شـامل مشـخصات، شـرایط و نحـوه اجاره 
در بـرد اعـالن عمومـی سـامانه مزایـده، قابل مشـاهده، بررسـی و انتخاب 

می باشـد.
3-9: عالقـه منـدان بـه شـرکت در مزایـده مـی بایسـت جهت ثبـت نام و 
دریافـت گواهـی الکترونیکـی) توکـن( با شـماره های ذیل تمـاس حاصل 

نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-۴193۴

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اسـتانها، در سایت سامانه 
)www.setadiran.ir( بخش"ثبت نام/مزایده گر" موجود اسـت.

۷-هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد./ م الف:360

اداره کل راه آهن کرمان

اداره کل راه آهن کرمان

نوبت اول

ــع دســتی ایســتگاه راه آهــن  ــرداری از غرفــه عرضــه ســوغات و صنای ــره ب اداره کل راه آهــن کرمــان در نظــر دارد اجــاره به
کرمــان بــه صــورت اجــاره را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات 

ــه صــورت الکترونیکــی واگــذار نمایــد. ــا شــماره مزایــده 3م-57-98 ب الکترونیکــی دولــت ) setadiran.ir ( و ب

نوبت اول
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آگهی تحدید حدود اختصاصی  
 چـون ششـدانگ یـک بـاب مغـازه  پالک 
بمسـاحت  اصلـی   -5۴9 از  1129فرعـی 
31/90مترمربـع واقـع در بخش۴5کرمان و 
آدرس :واقـع دراراضـی کلرود جیرفت مـورد تقاضای آقای 
محمـد خزاعـی بـا سـتناد رای هیات محترم حـل اختالف 
بشـماره9۷/01/19-139۷6031901۴000100  جیرفـت  ثبـت 
مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه  نامبـرده  درمالکیـت 
اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  3قانـون 
وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامه 
قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقرر مـورد واخواهـی قرار 
نگرفتـه ونیـاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 5010-98/0۴/0۴مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید 
حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه 
مـورخ 98/06/0۴شـروع وبعمـل خواهد آمد لـذا به مالک 
یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطار میگـردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعالن بـه محل وقـوع ملک حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق 
مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحی پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبـا ظرف مدت 
30روز بـه این اداره اعالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصالح 
قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه 
نمایـد وپس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی 
انتشـار  تاریـخ  الـف:18۴-  م  بـود./.  نخواهـد  مسـموع 

:98/0۴/16-روز : یـک شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد واماک جیرفت

حصر وراثت  
توجـه  بـا  اسـت  خواهشـمند  احترامـا   
دلمـراد  تقدیمـی  دادخواسـت  بـه 
خواسـته  بـه  خالقپورفرزندعلیمـراد 
حصـر وراثـت توضیـح داده شـادروان علیمـراد خالقپـور 
تاریـخ  5369551091در  ملـی  ش  بـه  خدامـراد  فرزنـد 
1396/09/18در اثـر کهولـت فوت نمـوده ووراث حین فوت 

: از  عبارتنـد 
1-دلمراد خالقپور فرزند علیمراد به ش م 53695533۷8

2- مراد خالقپور فرزند علیمراد به ش م 5369555109         
3-اسماعیل خالقپور فرزند علیمراد به ش م 5369923639         
۴-ابراهیم خالقپور فرزند علیمراد به ش م 5369923655         
5-درنارخالقپور فرزند علیمراد به ش م 5369553386         
6-مهر ناز خالقپور فرزند علیمراد به ش م 536955339۴         
۷-شیرین خالقپور فرزند علیمراد به ش م 5369555095         
8-ایران خالقپور فرزند علیمراد به ش م  536955511۷        

م   ش  بـه  علیمـراد  فرزنـد  خالقپـور  9-رفعـت 
53699236۴۷  - خیـری خالقپـور فرزنـد علیمـراد بـه ش م 
536955508۷-11-فاطمـه خالقپـور کوههسـتان بـه ش ملی 

) متوفـی  536955۴3۷۴)همسـر 
لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلی 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت 
نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر 
آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد 

. شد
حسین کوهستانی م الف :63۲

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چـون ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی 
بمسـاحت  اصلـی   -539 از  12فرعـی  پـالک 
و  بخش۴5کرمـان  در  واقـع  102565مترمربـع 
آدرس :واقـع دراراضـی قلعـه گـز چمـن جیرفـت مـورد تقاضای 
آقای هدایت سـاالری با سـتناد رای هیات محترم حل اختالف 
بشـماره9۷/03/1۷-139۷6031901۴0012۷6  جیرفـت  ثبـت 
درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر 
موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قرار نگرفتـه ونیاز بـه تحدید حدود 
دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 5092-98/0۴/05مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 
13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح 
روزشـنبه مـورخ 98/05/19شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا به 
مالـک یـا مالکین امالک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن به محـل وقوع ملک حاضـر و در 
صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی بـا معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20قانون ثبت 
و مـاده 86- اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـالم 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیـم و گواهـی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلت 
یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بـود./. م الف:12- 

تاریـخ انتشـار :98/0۴/16-روز : یـک شـنبه
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد واماک جیرفت

آگهی اباغ ارزیابی
 در خصـوص پرونـده اجرایی کالسـه 9۷006۷3 بم 
متعهـد: معین علی توکلـی و روح اله علی توکلی و 
امامعلـی علـی توکلی و ناظم الـه توکلی و گرگعلى 
الـه توکلـی و داراب الـه توکلی و عیسـی اله توکلی و اسـماعیل 
علـی توکلـی و بختیـار علـى توکلـی و عـزت الـه الـه توکلـی و 
عبـد الـه الـه توکلی و ماشـا اله اشـله توکلی و صدیقـه طیاری 
و غفـار علـى توکلـی و یحیـی توکلـی و عنایت اله علـى توکلی 
و عیـن الـه الـه توکلـی و محمـد توکلـی و غالمحسـين علـى 
توکلـی و دادعبـاس علـی توکلـی و محمـد علی توکلـی کهنوج 
و ذولفعلـی توکلی امجز و حسـین علی توکلـی و کورش توکلی 
و علـی توکلـی و شـیخعلی توکلـی و ناصر توکلی امجـز و فريد 
علـى توكلـی و منصور الـه توکلی و محمد علـی توکلی کهنوج و 
احمـد علـی توکلـی و کرامت الـه توکلی و رمضـان توکلی امجز 
و فریـدون توکلـی امجـز و كمـال اله توکلـی و مهـدی توکلی و 
عباسـعلی علی توکلی و مختار اله توکلی و مهر دل علی توکلی 
و یـد الـه اله توکلی و عیسـی علی توکلی و عیسـی علی توکلی 
و سـیروس علـى توكلـی و علـی علـی توکلـی و محمـد رضـا 
حاجـی محمـدی و در علـى الـه توکلـی و کرامـت علـی توکلی 
و علـى علـى توکلی و عیسـی علـی توکلی و محمـد هللا توکلی 
و رحمـت الـه علـی توکلـی و امیـد علـى الـه توکلی و شـرکت 
کشـت صنعت وصنعـت حجت آباد توکلـی و ایوب على توکلی 
متعهدلـه: بانک کشـاورزی شـعبه جیرفـت به موجـب گزارش 
مـورخ 1398/3/29 کارشـناس رسـمی دادگسـتری )هیـات 
سـه نفـره( بـه شـرح تصویر پیوسـت پـالک ثبتی یـک فرعی 
3229_3199_3200 در بخـش: 29 کرمان ناحیه: ندارد واقع در 
شهرسـتان بم بلوار امـام )ره( به جمعا مبلـغ 59/620/260/000 
ریـال ارزیابـی گردیـده. مراتـب صرفا جهـت اطالع ابـالغ پیگردد
محمد امیری خواه – ریس اداره ثبت اسناد بم

آگهی اباغ اجرائیه کاسه 
1398040190700001۲7/1:

 بدینوسـیله به اکبر سـرحدی دلفارد وسـلنا سرحدی 
سـرحدی  ودایانـا  سـالخورده  وفاطمـه  دلفـاردی 
دلفـاردی وفرشـته سـتاری نیاوفاطمـه منصـور کریمـی بدهکاران 
گـزارش  برابـر  13980۴0190۷000012۷/1کـه  کالسـه  پرونـده 
98/0۴/06شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابرسـند 
فرشـته  و  شـما  91/0۷/2۷بیـن  19306مـورخ  شـماره  ازدواج 
سـتارینیا  مبلـغ 1۴/۴19/910/000 ریـال بدهکارمـی باشـید کـه 
براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده 
پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق درایـن 
اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئین نامـه اجرائی 
مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین 
آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گردد ظرف مدت 
ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهی خود اقدام ودرایـن صورت بدون 
انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقررات علیه شـما 

تعقیـب خواهد شـد .
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی 
–م الف 185

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 نظـر بـه اینکه تحدید حدود ششـدانگ مزرعه 
وقنـات مـراد آبـاد مشـتمل بر بـاغ فصیلی پال 
اراضـی  در  واقـع  615-اصلـی  از  ک –فرعـی 
مـراد آبـاد جنـب عالءالدینـی جیرفـت بخـش ۴5کرمان به 
مسـاحت --- متـر مربـع مـورد ثبـت آقـای علـی هـروی 
وغیـره از تحدیـد حـدود خـارج شـده نظـر بـه عـدم امـکان 
تحدیـد بـر طبـق تبصـره الحاقـی ذیـل مـاده 15قانـون ثبت 
حسـب تقاضـای وارده بشـماره ۴۷35-98/0۴/01مالـک /

احـدی از مالکیـن تحدیـد حـدود اختصاصـی پـالک فـوق 
از سـاعت 8صبـح روز چهارشـنبه مورخـه 98/5/16در محـل 
وقـوع ملـک شـروع وانجـام خواهـد گرفـت به موجـب این 
آگهـی بـه مالکین امـالک مجاور اخطار میشـود کـه چنانچه 
بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی ملـک مـورد آگهـی واخواهـی 
دارنـد میتواننـد از تاریـخ تنظیم صورتمجلـس تحدید حدود 
لغایـت 30روز واخواهـی خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارند 
تـا طبـق مقـررات اقـدام گردد.تاریـخ انتشـار 98/0۴/16روز 

شـنبه  :یک 
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت واسناد شهرستان جیرفت 
–م الف :169 

آگهی فقدان سند مالکیت
 چـون آقـای پرویـز شـیروانی باغباغوییـه  مالـک 
ششـدانگ  پـالک 3236فرعـی از ۷06- اصلـی 
بـرگ  دو  ارائـه  بـا  بخش۴5کرمـان  در  واقـع 
شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـالم نموده اصل سـند 
مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبال ذیـل ثبـت ۴3951صفحه 
51۷دفتـر236- امـالک محلـی جیرفت صادر وتسـلیم شـده 
اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای 
صدورسـند مالکیـت المثنـی پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنـا 
بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 
120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی 

انجـام  اشـخاصی مدعـی  یـا  تـا چنانچـه شـخص  میگـردد 
سـند  اصـل  وجـود  ویـا  مرقـوم  ملـک  بـه  نسـبت  معاملـه 
مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار 
آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظرف مـدت 10روز مراتـب را با ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله کتبـا به اداره ثبت اسـناد 
وامـالک شهرسـتان جیرفـت اعـالم نمایند بدیهی اسـت پس 
از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهی )10روز(هیچگونـه ادعایی از 
هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و 
مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک 

اقـدام خواهـد نمـود /.م الـف:182-
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد اماک جیرفت

هيـأت موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی

)) آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن 
نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـی اراضـی و 

 )) فاقـد سـند رسـمی  سـاختمان های 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  امالکـی  کـه 
برابـر آراء هيأت هـای  حـل اختـالف  موضـوع قانـون 
تعييـن تكليف وضعيـت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی  ناحیه یک  
كرمـان  تقاضـای ثبـت آن هـا پذیرفته و ادامـه عملیات 
ثبتـی آن هـا مطابق قانون مذکـور تجویز گردیده اسـت، 
بـه ترتیـب شـماره پـالک فرعـی از اصلـی  و بخـش 
محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالکیـن 
) متقاضیـان ثبـت ( واقـع در بخش هـای  )8-۴-1(  
ثبتی شهرسـتان کرمان  به شـرح ذیل آگهی  می شـود 
تـا  در صورتـی كـه  شـخص  یـا اشـخاصی  نسـبت به 
صدور سـند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشـته باشند 
بتواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ 
رسـيد، ظـرف مدت يک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايی تقديـم نمايند. 
بديهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذكـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر 
خواهـد شـد. شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سـند 
مالکیـت بر اسـاس قانـون مذکور مانـع مراجعه متضرر 

بـه دادگاه نخواهـد بود.
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

16۴56  فرعـی  از  ۴۷۷6  اصلـی مجـزی شـده از 3۴ 
فرعـی از ۴۷۷6 اصلـی –  خانـم اکـرم عـرب ناصـری 
فرزند علی  به شناسـنامه شـماره  3  صادره از  کرمان 
و آقـای سـید حسـین محسـنی پـور خبیصـی فرزنـد 
سـید عبـاس  بـه شناسـنامه شـماره  501  صـادره از  
کرمـان بالمناصفـه  در ششـدانگ یکبـاب  خانـه  بـه 
مسـاحت 1۴9/۷ متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بزرگراه 
آیـت الـه خامنـه ای کوچـه 29 کوچـه امـام سـجاد 15 
انتهـای کوچه خریـداری از محل مالکیت محمد رشـید 

فرخـی - ردیف هـای 102۴ و 1025 
16۴۷6  فرعـی  از  ۴۷۷6  اصلـی مجـزی شـده از ۴2 
فرعـی از ۴۷۷6 اصلـی –  خانـم فلـورا رشـید فرخـی 
فرزنـد محمـد  بـه شناسـنامه شـماره  1۴030  صـادره 
از  کرمـان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ پسـته ای 
غیـر محصـور  بـه مسـاحت 32555 متـر مربـع بـه 
آدرس کرمـان ابتـدای جـاده کوهپایـه اراضی سـعیدی 
 ( فرخـی  رشـید  رضـا  مالکیـت  محـل  از  خریـداری 
ضمنـًا حـق ارتفاقـی بدیـن نحـو کـه بـا حـق عبـور از 
راه هـای اشـتراکی فـی مابیـن سـایر مالکین مشـاعی 

11۷98 ردیـف   - می باشـد.( 
16۴82  فرعـی  از  ۴۷۷6  اصلـی –  آقـای محمدعلی 
بـه شناسـنامه  فرزنـد حسـین   بذرافشـان  دهاقیـن 
شـماره  8۴20  صـادره از  کرمـان در ششـدانگ یکباب 
خانـه به مسـاحت ۷16/۷5 متر مربع بـه آدرس کرمان 
جـاده قدیـم زرنـد بعـد از دانشـگاه بلداالمیـن کوچـه 
سـنگ فروشـی خریـداری از محـل مالکیت جمشـید 

آمیغـی  - ردیـف 1356
16۴99  فرعـی  از  ۴۷۷6  اصلـی –  خانـم نسـیبه 

شناسـنامه  بـه  بمانعلـی   فرزنـد  ارجاسـی  کاظمـی 
شـماره  11۴  صادره از  کرمان و آقای مهدی کافی زاده 
درختنجانـی فرزنـد غالمعبـاس  به شناسـنامه شـماره  
بالمناصفـه  در ششـدانگ  3590  صـادره از  کرمـان 
یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 265 متر مربع بـه آدرس 
کرمـان بلـوار امـام رضـا )ع( کوچه 8 سـمت چپ درب 
و شـاهرخ  مالکیـت رسـتم  از محـل  دوم خریـداری 

کیانیـان - ردیف هـای 0232 و 0233 
از  ۴۷۷6  اصلـی –  خانـم مریـم  1650۷  فرعـی  
رام فرزنـد دادالـه  بـه شناسـنامه شـماره  ۴  صـادره از  
شـهداد در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 1۷8/5 
متـر مربع بـه آدرس کرمان بلوار سـیدی کوچه بهشـت 
خریـداری از محـل مالکیـت سـید محمدرضـا عمرانی 

- ردیـف 0۷33
16508  فرعـی  از  ۴۷۷6  اصلـی مجـزی شـده از 128 
فرعـی از ۴۷۷6 اصلـی –  آقای رسـول پشـته شـیرانی 
فرزنـد حسـین  بـه شناسـنامه شـماره  15  صـادره 
از  کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
2۷6/85 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت 
الـه خامنـه ای کوچـه 39 خیابـان امـام سـجاد کوچـه 
31 خریـداری از محـل مالکیـت محمـد رشـید فرخـی 

- ردیـف 1۴91
مجتبـی  آقـای    – اصلـی    ۴82۷ از   فرعـی     26
صیفـوری طغرالجـردی فرزنـد حسـین  به شناسـنامه 
شـماره  2  صـادره از  زرنـد در ششـدانگ یکبـاب خانه 
مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 15۷/8 متـر 
مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار شـهدای خانـوک کوچـه 
26 خریـداری از محـل مالکیـت سـروش سروشـیان 

- ردیـف 1۴50
رحیـم  آقـای    – اصلـی    511۷ از   فرعـی     9۷1
حسـینخانی  فرزنـد عبـاس  بـه شناسـنامه شـماره  
1۷۴  صـادره از  رابـر در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت 1۴۷/60 متـر مربـع به آدرس کرمان شـهرک 
محـل  از  خریـداری   5 همـت کوچـه  خیابـان  جنـت 
مالکیـت محمـد مهـدی و علـی محمـد سـاالرکالنتری 

13۷0 ردیـف   -
سـید  آقـای    – اصلـی     5209 از   فرعـی     3003
محمدمهـدی امیرجهانشـاهی سیسـتانی  فرزند سـید 
محمدحسـین بـه شناسـنامه شـماره  2۷1  صـادره از  
کرمـان و خانـم مطهـره شـیخ بهائـی فرزند ابوالقاسـم  
به شناسـنامه شـماره  622  صادره از  کرمان بالمناصفه  
در ششـدانگ یکبـاب  خانه به مسـاحت 306/05  متر 
از ششـدانگ  مربـع  متـر  مـوازی 53/56  مربـع کـه 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده 
قـرار دارد بـه آدرس کرمان خیابـان مدیریت بین کوچه 
8 و 10 خریـداری از محـل مالکیـت عـزت الـه سـاالر 

کالنتـری - ردیف هـای 0822 و 0823
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

822  فرعـی  از  2  اصلـی –  خانـم کلثـوم سـادات 
طبیـب فرزنـد سـید یوسـف  بـه شناسـنامه شـماره  
59  صـادره از بردسـیر در ششـدانگ یکبـاب  خانـه  به 
مسـاحت 3۷۴/20 متـر مربـع که مـوازی 198/80 متر 
مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقف 
و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان شـرف 
آبـاد کوچـه 2۷ پالک 5۴5 خریـداری از محل مالکیت 

بهـرام نـوذری - ردیـف  1362 
۷0۷2  فرعـی  از  ۴  اصلـی –  آقـای افـراز روشـن 
پور  فرزند  سـعید  به شناسـنامه شـماره  3080111699  
صـادره از زرنـد  و  آقـای سـیروس روشـن پـور  فرزند  
سـعید  بـه شناسـنامه شـماره  30801۷3902  صـادره 
از زرنـد  و آقـای امیـن روشـن پـور  فرزنـد  سـعید  به 
شناسـنامه شـماره  30803۴5533  صـادره از زرنـد  
بالسـویه هـر کـدام  نسـبت  بـه  دو دانـگ  مشـاع  از 
ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 6۴6/50  
متـر مربـع  کـه مـوازی 109/02 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده 
قـرار دارد  بـه آدرس  کرمـان  بلوار امام حسـن شـهرک 
یاس سـفید خریداری از محل مالکیت حسـین رشـید 
فرخـی )ضمنـًا منافـع و حـق السـکون و حـق فسـخ 
ملـک فوق الذکـر مادام العمر آقای سـعید روشـن پور 
متعلـق بـه مشـارالیه می باشـد( - ردیف هـای  0988  

و 0989  و 0990
۷122  فرعـی  از  ۴  اصلـی –  آقـای مجیـد یوسـفی 
زاده ارجاسـی  فرزنـد  حسـین  بـه شناسـنامه شـماره  
251  صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب خانـه 
مشـتمل بـر طبقـات فوقانـی بـه مسـاحت 26۴  متـر 
مربـع  کـه مـوازی ۴۴/52 متـر مربـع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده 
قـرار دارد  بـه آدرس  کرمـان  بلـوار امام حسـن انتهای 
کوچـه 8 انتهـای شـرقی 2 سـمت چـپ خریـداری از 

محـل مالکیـت اسـدهللا مـوال زاده - ردیـف 0116
۷1۴۷  فرعـی  از  ۴  اصلـی –  آقـای علـی حاجـی 
زاده  فرزنـد  مسـعود  بـه شناسـنامه شـماره  1205  
صـادره از بافت  و آقای اسـماعیل مهـدوی راینی فرزند 
ناصـر  بـه شناسـنامه شـماره  2263  صـادره از  کرمان 
بالمناصفه از ششـدانگ  یکباب خانه به مسـاحت 230  
متـر مربـع  که مـوازی 38/۷8 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقف می باشـد  بـه آدرس  
کرمـان  بلوار کوثر شـهرک زیتون کوچـه اول قطعه دوم 
سـمت چپ خریـداری از محل مالکیـت یونس ذهاب 

ناظـوری - ردیف هـای 1368 و 1369
۷165  فرعی  از  ۴  اصلی –  خانم فاطمه حسـن زاده 
سـبلوئی  فرزند  حسـین  به شناسـنامه شـماره  ۷0۷  
صـادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب مغازه مشـتمل 
بـر محوطـه )کارگاه( بـه مسـاحت 18۷/58  متر مربع  
کـه مـوازی 31/63 متر مربع از ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد  به 
آدرس  کرمـان طاهرآبـاد بلـوار امـام حسـن بین کوچه 
1۴ و 16 خریـداری از محـل مالکیـت یونـس ذهـاب 

ناظـوری - ردیف 12۷۴
۷98۴  فرعی  از  ۴  اصلی –  آقای غالمرضا حسـینی 
ابارقی  فرزند  علی  به شناسـنامه شـماره  198  صادره 
از تربـت جـام  در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت 312  متـر مربع  که مـوازی 52/61 متر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در 
اجـاره نامبـرده قـرار دارد  بـه آدرس  کرمـان بلـوار امام 
حسـن کوچـه 10 قطعـه 16 پشـت منـازل دادگسـتری 
خریـداری از محـل مالکیت عبـاس مهرابیـان - ردیف 

0936
5۷2   فرعـی از  5  اصلـی –  آقـای  مجتبـی صانعـی  
فرزنـد  هوشـنگ  بـه  شناسـنامه شـماره  516  صادره 
از  سـیرجان  و آقـای  مهـدی صانعـی فرزند هوشـنگ  
به  شناسـنامه شـماره  8۴ صادره از  سـیرجان و آقای 
محمدرضـا صانعـی فرزنـد  هوشـنگ  بـه  شناسـنامه 
شـماره   113۷9  صـادره از  سـیرجان  و خانـم  مهـری 
صانعی  فرزند  هوشـنگ  به  شناسـنامه شـماره  285  

صـادره از  سـیرجان  و خانـم  مهنـاز صانعـی  فرزنـد 
از   هوشـنگ  بـه  شناسـنامه شـماره  ۴۷9  صـادره 
سـیرجان بالسـویه هـر کـدام  نسـبت  به  نوزده سـهم 
و یـک پنـج سـهم  مشـاع  از نـود و شـش  سـهم  از 
ششـدانگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت  ۴۷5 متر مربع 
بـه آدرس  کرمـان  بلـوار جمهـوری اسـالمی کوچـه 15 
غربـی 3 پـالک 5 خریـداری  از محـل مالکیـت  اختر 
کرباسـی - ردیف هـای 006۷ و 0068 و 0069 و 00۷0 

و 00۷1
5369  فرعـی  از  5  اصلـی –  آقـای حسـین کنـاری 
شـماره   شناسـنامه  بـه  غالمرضـا   فرزنـد   کرمانـی  
2980009628  صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکباب 
سـاختمان مشـتمل بر فوقانی و زیرزمین به مسـاحت 
1۴3/85  متـر مربـع بـه آدرس  کرمـان طاهرآباد بلوار 
امـام حسـن )ع( کوچـه ۷ غربی 2 خریـداری از محل 

مالکیـت اختـر کرباسـی - ردیـف 1۷0۷
5630  فرعـی از 10 اصلـی –  آقـای محمدرضـا فـرح 
بخـش  فرزنـد علـی بـه شناسـنامه شـماره  30 صادره 
از  کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
359/25  متـر مربـع کـه مـوازی 62/02 متـر مربـع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در 
اجـاره نامبـرده قرار دارد بـه آدرس  کرمان بلوار امیرکبیر 
کوچـه ۴ شـمالی 8 روبـروی شـرقی 3 خریـداری از 
محـل مالکیـت علـی محمـد جعفـری - ردیـف  0189

3538  فرعـی از 13 اصلـی –  آقـای جـالل بینـش 
نیـا فرزنـد محمدحسـین بـه شناسـنامه شـماره  ۷02 
صـادره از  کرمـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به 
مـوازی 51/۴6  مربـع کـه  متـر  مسـاحت 205/82  
متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس  کرمان 
بلـوار جمهـوری پشـت تـاالر سـرو درب پنجـم سـمت 
چـپ خریـداری از محـل مالکیـت عبـاس مهرابیان - 

ردیـف  2862
از 1۴ اصلـی –  خانـم فاطمـه کاظـم  2266  فرعـی 
زاده ارجـاس  فرزنـد غالمعباس به شناسـنامه شـماره  
110۷ صـادره از  کرمـان در ششـدانگ واحـد تجـاری به 
مسـاحت 162/85  متـر مربـع که مـوازی 13/5۷ متر 
مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و 
در اجـاره نامبـرده قـرار دارد به آدرس  کرمـان بلوار امام 
حسـن حـد فاصل کوچـه 5۷ و 59 - 1100 متر مانده به 
زیرگـذر راه آهـن خریـداری از محـل مالکیت ماشـاهللا 

ابوالحسـنی و محمـد نـژاد مالیری - ردیـف  0050
۷2۷0  فرعـی از 15 اصلـی –  شـهرداری کرمـان بـه 
جهـت  زمیـن  ششـدانگ  در   1۴002۷36620 شناسـه 
الحـاق بـه پالک هـای تفکیکـی از 15 اصلـی بخـش ۴ 
بـه مسـاحت 26۷۴/30  متـر مربـع  بـه آدرس  کرمان 
بلـوار هوانیـروز غدیـر 3 جنـب فنس هـای هوانیـروز 
مـورخ   9۷/1101/350۷ شـماره  دسـتور  )حسـب 
139۷/0۴/16 اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان 

کرمـان( - ردیـف  0582
1۴0  فرعـی  از  26  اصلـی –  آقـای حسـین حـق 
وردی  فرزنـد علـی به شناسـنامه شـماره  91۴   صادره 
از  کرمـان  در  ششـدانگ  انبـار به مسـاحت  2۷2/95 
متـر مربع بـه آدرس کرمان بلـوار هوانیـروز روبروی پل 
زیرگـذر طاهرآبـاد خیابان 18 متری خریـداری از محل 

مالکیـت احمـد پورابراهیمـی  - ردیف  1116
61  فرعـی  از  ۴۴  اصلـی مجـزی شـده از 9 فرعـی 
از ۴۴ اصلـی –  آقـای حسـن زنگـی آبـادی  فرزنـد 
مهدی به شناسـنامه شـماره  55   صادره از  کرمان  در  
ششـدانگ باغ پسـته  به مسـاحت  ۴1386 متر مربع 
بـه آدرس کرمـان زنگی آبـاد - صفی آبـاد خریداری از 

محـل مالکیـت رمضـان زنگی آبـادی - ردیـف  0۴30
۴۷  فرعـی  از  ۴6  اصلـی –  آقـای محمدحسـین 
زنگی آبادی  فرزند حسـن به شناسـنامه شـماره  ۴69   
صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ یکبـاب خانـه  بـه 
مسـاحت  2۷8/۴ متـر مربـع کـه مـوازی 1۷/۴ متـر 
مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقف 
می باشـد بـه آدرس کرمـان زنگـی آبـاد خیابان شـهید 
باهنـر روبروی بسـیج خریداری از محل مالکیت سـید 

هـادی ترابـی موسـوی - ردیـف  1۴56
۴8  فرعـی  از  ۴6  اصلـی –  آقـای محمد زنگی آبادی  
فرزنـد رمضـان بـه شناسـنامه شـماره  20   صـادره از  
کرمـان  در  ششـدانگ یکبـاب خانـه  بـه مسـاحت  
10۴۷/1 متـر مربـع کـه مـوازی 65/۴۴ متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقف می باشـد 
بـه آدرس کرمـان زنگـی آبـاد خیابـان کربـالی 5 جنب 
مالکیـت  از محـل  امـام حسـین خریـداری  مسـجد 

شـیرین نـوذری - ردیـف  0۷90
۴۷  فرعـی  از  ۴8  اصلـی –  آقـای محسـن فتـح هللا 
نـژاد زنگـی آبـادی  فرزنـد علـی به شناسـنامه شـماره  
52   صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ یکبـاب خانـه  
بـه مسـاحت  28۷/2 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان 
کمربنـدی کاظـم آباد نبـش کوچه غربـی 22 خریداری 

از محـل مالکیـت عبـاس کمالـی - ردیـف  1۴۷0
۴8  فرعـی  از  ۴8  اصلـی –  آقـای محسـن فتـح هللا 
نـژاد زنگـی آبـادی  فرزنـد علـی به شناسـنامه شـماره  
52   صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ یکبـاب خانه  به 
مسـاحت  195/9 متر مربع بـه آدرس کرمان کمربندی 
کاظـم آبـاد نبـش کوچـه غربـی 22 خریـداری از محل 

مالکیـت عبـاس کمالـی - ردیف  1۴۷1
۴9  فرعـی  از  ۴8  اصلـی –  آقـای محسـن فتـح هللا 
نـژاد زنگـی آبـادی  فرزنـد علـی به شناسـنامه شـماره  
52   صـادره از  کرمـان  در  ششـدانگ یکبـاب خانه  به 
مسـاحت  109/5 متـر مربع بـه آدرس کرمان کمربندی 
کاظـم آبـاد نبـش کوچـه غربـی 22 خریـداری از محل 

مالکیـت عبـاس کمالـی - ردیف  1۴۷2
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

2223  فرعی از 1 اصلی مجزی شـده از 553 فرعی از 
1 اصلـی –  آقای قاسـم امینائی چتـرودی فرزند کاظم 
به شناسـنامه شـماره  ۷ صادره از  کرمان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت 2522/31  متر مربع 
بـه آدرس  کرمـان چتـرود خیابـان شـهید باهنـر کوچه 
5 خریـداری از محـل مالکیـت محمـود گوکـی زاده - 

ردیف  0۷۷5
20  فرعـی از 8 اصلـی –  آقـای رحمـان شـجاع آبـادی 
تکابـی فرزند حسـین بـه شناسـنامه شـماره  6 صادره 
از  کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
225/۷5  متـر مربـع بـه آدرس  کرمـان کیلومتـر 8 
جـاده زرند روبروری مرکز آموزش کشـاورزی روسـتای 
اژدر آبـاد کوچـه 8  خریـداری از محـل مالکیـت عباس 

اژدری - ردیـف  1۴1۷
20  فرعـی از 180 اصلـی –  آقـای محمدرضـا عزیـزی 
صـادره   10 شـماره   شناسـنامه  بـه  ابراهیـم  فرزنـد 
از  بیرجنـد در ششـدانگ یکبـاب خانـه و باغچـه بـه 
آدرس  کرمـان  بـه  مسـاحت 1۴98/03  متـر مربـع 
کوهپایـه ده شـیب خریداری از محـل مالکیت محمود 

زارع فوسـکی - ردیـف  1۴۷۴
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1398/0۴/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1398/0۴/30
رییس اداره ثبت اسناد واماک  ناحیه یک شهرستان 
کرمان/ م الف:531
عیسی حافظی فر

آگهی مرحله ششم سال 1398) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و اماک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و اماک  ناحیه یک شهرستان كرمان
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بـه گـزارش ایسـنا منطقـه کویر،اتـاق بازرگانـی در مردادماه 
سـال 95 به عنوان معین اقتصادی شهرسـتان های جیرفت 
و عنبرآباد انتخاب شـد تا بسترسـاز توسـعه و پیشرفت این 
مناطـق باشـد امـا ایـن روزهـا نماینـده مـردم ایـن مناطـق 
در مجلـس شـورای اسـالمی از نارضایتـی خـود از عملکـرد 
اقتصـادی جیرفـت و عنبرآبـاد گلـه کـرده اسـت. معیـن 

"یحیـی کمالی پـور" نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در 
مجلـس شـورای اسـالمی بـه ایسـنا می گویـد: علی رغـم 
معین هـای  کرمـان  اسـتان  شـهرهای  اکثـر  در  اینکـه 
اقتصـادی کارهای بسـیار چشـمگیر و خوبی انجـام داده اند 
شـاخصی  جیرفـت کار  اقتصـادی  معیـن  متاسـفانه  امـا 
کـه در زندگـی مـردم ملمـوس باشـد، انجـام نداده اسـت.

اگـر  کـرد:  اظهـار  کرمـان  اسـتاندار  بـه  خطـاب  وی 
ادامـه  همچنـان  اقتصـادی  توسـعه  مثلـث  اسـت  قـرار 
اقتصـادی  معین هـای  خـوب  عملکـرد  شـاهد  و  یابـد 
تغییـر  بـه  نسـبت  بایـد  بنابرایـن  باشـیم،  اسـتان  در 
و  شـود  اقـدام  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  اقتصـادی  معیـن 
یابـد. منطقـه حضـور  ایـن  در  قـدرت  پـر  مجموعـه  یـک 

بـا  ملـت  خانـه  در  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  مـردم  نماینـده 
تصریـح کـرد:   عنبرآبـاد  و  جیرفـت  ظرفیت هـای  تبییـن 
بـا توجـه بـه ظرفیـت هـا و پتاسـینل هـای ایـن منطقـه، 
بایـد معیـن اقتصـادی قـوی بـرای ایـن منطقـه انتخـاب 
شـود تـا بتوانـد ظرفیت هـای بالقـوه را بـه بالفعـل تبدیـل 
کنـد تـا شـاهد کاهـش بیـکاری در ایـن مناطـق باشـیم.

"سـیدمهدی طبیـب زاده رییـس اتـاق بازرگانـی کرمـان نیز 
آوردن  فراهـم  بـه  بـه منظـور کمـک  اتـاق کرمـان  گفـت: 
همچنیـن  و  اسـتان  اقتصـاد  توسـعه  و  رشـد  موجبـات 
تبـادل افـکار، بیـان آرا و عقایـد مدیـران صنعتـی، معدنـی، 
کشـاورزی و بازرگانـی تاسـیس شـده و قانـون گـذار هیـچ 
وظیفـه اجرایـی را بـرای آن تعریـف نکـرده اسـت. وی بـا 
کار  اتـاق،  برنامه هـای  و  اقدامـات  اسـاس  اینکـه  بیـان 
اصولـی، زیربنایـی، پژوهشـی و تحقیقاتـی اسـت، افـزود: 
اقتصـادی  فعـاالن  صـدای  خصـوص،  بخـش  پارلمـان 
مانعـی  ایشـان  فعالیـت  مسـیر  در  هرکجـا کـه  و  اسـت 
وجـود داشـته باشـد، اتـاق موظـف اسـت صـدای بخـش 
خصوصی باشـد و در مسـیر حل مسـائل موجود، پیشـنهاد 
تـالش کنـد. مطلـوب  نتیجـه  بـه  رسـیدن  بـرای  و  ارائـه 

وی بـا بیـان ایـن مطلـب که بـا توجه بـه همین رسـالت به 
ایـن نتیجـه رسـیدیم که مشـکل جیرفـت بـا انجام کارهای 
ایسـنا  بـه  ادامـه  در  نمی شـود،  حـل  افتـاده  پـا  پیـش 
قـوی  بسـیار  اقتصـادی  پتانسـیل  جیرفـت  می گویـد: 
میـراث  و  گردشـگری  معدنـی،  کشـاورزی،  بخـش،  در 
پتانسـیل  آن  انسـانی  نیـروی  و همچنیـن  دارد  فرهنگـی 
فوق العـاده خوبـی اسـت کـه بایـد بـرای آن برنامه ریـزی 
بلنـد مـدت داشـت و کار زیربنایـی و اصولـی انجـام داد.

را  پتانسـیل ها  ایـن  بایـد  منطقـه  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
و  مناسـب  شـده  تمـام  قیمـت  بـا  محصوالتـی  و  فعـال 
کیفیـت بـاال بـرای عرضـه در بازارهـای جهانـی تولیـد کنـد؛ 
بنابرایـن بایـد در سـه حلقـه تولیـد محصـول خـوب و بـا 
کیفیـت و قابـل رقابـت؛ فـرآوری و تکمیـل چرخـه تولیـد 
و در نهایـت بازارسـازی یـا بازاریابـی در سـطح داخلـی و 
بین المللـی فعـال بـود کـه اتفاقـا هرسـه حلقـه نیاز بـه کار 
اسـت. زمان بـر  دارد کـه  و کارشناسـی  عمیـق  مطالعاتـی 

رییـس اتـاق کرمان بـه اقدامـات معین اقتصـادی جیرفت 
و عنبرآبـاد در بخـش معـدن اشـاره و اظهـار کـرد: توسـعه 
ایجـاد  همچنیـن  و  اسـتخراج  در  بهـره وری  اکتشـافات، 
از  پیگیری هـا  و  بـوده  کار  دسـتور  در  فـرآوری  مکانیـزم 
طریـق وزارت صمـت، ایمیـدرو و سـازمان زمیـن شناسـی 
مبیـن حرکـت اصولـی اسـت کـه در ایـن زمینـه صـورت 
گرفتـه اسـت.وی از ظرفیت هـای کشـاورزی ایـن مناطـق 
اقدامـات  بـه تشـریح  ادامـه  و در  آورد  بـه میـان  سـخن 
صـورت گرفتـه در ایـن بخـش پرداخـت و گفـت: در بخش 
کشـاورزی فعالیت هـای گسـترده و اساسـی صـورت گرفته 
اسـت و در بخـش گردشـگری نیـز اقدامات موثـری انجام 
شـده کـه در ادامـه ایـن اقدامـات را تشـریح خواهـم کـرد.

طبیـب زاده بیـان کـرد: در بحـث زیرسـاخت ها بـه  کمـک 
در  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  مـردم  نماینـده  و  مسـوولین 
صـورت  خوبـی  پیگیری هـای  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
و  توانمندسـازی  آمـوزش،  زمینـه  در  همچنیـن  گرفتـه؛ 
مهـارت آمـوزی اقدامـات زیـادی نیز صـورت گرفته اسـت.

رییـس اتـاق کرمـان بـا بیـان ایـن مطلـب کـه برنامه هـای 
بـا  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  شهرسـتان های  بـرای  را  خـود 
گام  نخسـتین  در  داد:  ادامـه  کردیـم،  آغـاز  محـور  سـه 
شناسـایی  بـرای  منطقـه  ظرفیت هـای  شـناخت  بـه 
پرداختیـم. آنهـا  رفـع  بـرای  راهـکاری  ارایـه  و  موانـع 

بـرای حـوزه بازرگانـی یـک زنجیـره تدویـن کردیم کـه این 
زنجیـره شـامل تولیـد با کیفیـت، بسـته بندی اصولی، حمل 
و نقل اصولی، ارتباط با تجار، بازار هدف و برگشـت سـرمایه 
بـود و اتـاق کرمـان روی همـه ایـن مـوارد کار کـرده اسـت.

وی از اقدامـات صـورت گرفتـه در حـوزه تولیـد باکیفیـت 
سـخن بـه میـان آورد و عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه ارتباطـی 
داشـتیم،  تولیـد  زمینـه  در  متولـی  دسـتگاه های  بـا  کـه 
. وارد کنیـم  را  اسـتاندارد  اداره  حـوزه  ایـن  در  توانسـتیم 

بـه گـزارش کهنوجـی ها وزير كشـور در حكمي محمـود قانعی 
 فرد را به سـمت فرماندار شهرستان رودبار جنوب منصوب كرد.

بـه گـزارش  پايگاه اطـالع رسـاني وزارت كشـور؛ در حكم دكتر 
رحمانـي فضلي خطـاب به محمـود قانعی فرد آمده اسـت:به 
موجـب این حکم و بنا به پیشـنهاد اسـتاندار محترم کرمان به 
 سـمت فرماندار شهرسـتان رودبـار جنوب منصوب می شـوید.

امیـد اسـت بـا اتکال به خداونـد متعـال و در چارچوب وظایف 
مصـوب در راسـتای تحقـق اهداف و آرمان هـای نظام مقدس 
جمهـوری اسـالمی ایـران و سیاسـتهای دولـت تدبیـر و امیـد 
و پیـروی از منویـات رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی حضـرت 
آیـت هللا العظمـی خامنـه ای "مدظلـه العالی" موفق باشـید.

 مشکل جیرفت با انجام 
 کارهای پیش پا افتاده 

حل نمی شود

با حكم وزير كشور 
 محمود قانعی فرد به 

سمت فرماندار شهرستان 
رودبار جنوب منصوب شد

خبر

عملیات اجرایی شیار لرزاننده 
در نقاط حادثه خیز

شناسایی 470 اصله درخت خرما 
آلوده به آفت در منوجان

مردم اجازه تجربه صندلی مجلس 
را به هرفردی نخواهند داد

منظـور  بـه  نـژادی، گفـت:  جـواد 
جنـوب  راه هـای  ایمن سـازی 
شـیار  اجرایـی  عملیـات  کرمـان، 
لرزاننـده در نقـاط حادثه خیز حوزه 

. انجـام اسـت  جنـوب کرمـان در حـال 
 جـواد نـژادی  رییـس اداره ایمنی و حریـم اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
کرمـان، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفـت: بـه منظـور 
ایمن سـازی راه هـای جنـوب کرمـان، عملیـات 
اجرایـی شـیار لرزاننـده در نقـاط حادثـه خیـز 
حـوزه جنوب کرمـان در حـال انجام اسـت.جواد 
نـژادی، افـزود: عملیـات اجرایـی شـیار لرزاننده، 
بـه طـول 15۴ کیلومتر شـیار طولـی و ۴ کیلومتر 
شـیار عرضـی آسـفالت بـا اعتبـاری بیـش از 3 
میلیـارد ریـال در نقاط حادثه خیزی کـه واژگونی 

خودرو زیاد اسـت در حال اجراسـت.رئیس اداره 
ایمنـی و حریـم اداره کل راهـداری و حمل و نقل 
جـاده ای جنـوب کرمان، ابراز داشـت: شـیارهای 
لرزاننـده طولـی و عرضـی مـی تواند راننـدگان را 
هنـگام خـواب آلودگـی و خروج از مسـیر اصلی 
هوشـیار و آگاه کنـد.وی، بیـان داشـت: عملیات 
اجرایی شـیار لرزاننده در مقاطع و مسـیرهای پر 
حادثـه ضمن کاهش سـرعت و افزایش ضریب 
هوشـیاری راننـدگان موجـب کاهـش تصادفات 
نیـز مـی شـود.نژادی، بـا اشـاره به ایـن که طبق 
آمـار حـدود ۴0 درصـد از تصادفاتـی کـه منجـر 
بـه خـروج خودروهـا از میسـر می شـود خـواب 
آلودگـی راننـده اسـت، اضافـه کـرد: امیدواریـم 
اجـرای طرح شـیار لرزاننـده در جادهـای جنوب 
کرمان سـبب آگاهی بیشـتر راننـدگان در هنگام 

خـروج از محـور صـورت گیرد.

طـی  گفـت:  فرخـی،  مجیـد 
سـرخرطومی  آفـت  ردیابـی 
شهرسـتان  در  خرمـا  حنایـی 
درخـت  اصلـه   ۴۷0 منوجـان 
آلـوده شناسـایی شـد. مجیـد فرخـی" مدیـر 
حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان، در گفـت و گو بـا خبرنـگار خبرگزاری 
شبسـتان از کرمان جنوب، گفـت: طی ردیابی 
آفت سـرخرطومی حنایی خرما در شهرسـتان 
منوجـان ۴۷0 اصلـه درخـت آلوده شناسـایی 
مجمـوع  از  افـزود:   فرخـی،  شـد.مجید 
درختـان آلـوده  3۷8 اصلـه تیمـار و 92 اصله 
نیـز امحـاء شـده انـد. مدیـر حفـظ نباتـات 
سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان، بیان 
داشـت: تشـخیص عالئم خسـارت در مراحل 
اولیـه آلودگـی بسـیار دشـوار بـوده و نیازمنـد 

ردیـاب ماهـر و بـا تجربـه اسـت.وی، اضافـه 
کـرد: خسـارت آفـت به صـورت تغذیـه الرو از 
بافـت نـرم و آبـدار داخـل تنـه درخـت، جوانه 
مرکـزی و تشـکیل کانال و ایجـاد حفره بزرگ 
اسـت کـه در صورت وزش بـاد و طوفان منجر 
به شکسـتن درختـان آلوده می شـود.فرخی، 
ابـراز داشـت: مهمتریـن علت گسـترش آفت 
سـرخرطومی حنایی خرمـا انتقـال اندام های 
آلـوده بـه خصـوص پاجوش هـای آلـوده بـه 
آفـت از مناطـق آلوده به مناطق سـالم اسـت.

مدیرحفـظ نباتـات سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان، ضمـن توصیـه بـه باغـداران 
جنوب کرمـان، هشـدار داد: از انتقال پاجوش 
شهرسـتان  از  هـای گیاهـی  انـدام  سـایر  و 
بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان  و  منوجـان 

خـودداری کنیـد.

گفـت:  جیرفـت  جمعـه  امـام 
منظومـه  از  شـاخصه  اولیـن 
فکـری رهبـری، منطـق مقاومت 
و عـزت امـروز جامعـه اسـالمی 
محصـول تفکـر مقاومـت اسـت. بـه گـزارش 
خبرگـزاری فـارس از جیرفـت، حجت االسـالم 
رضا سـعادت فراظهار داشـت: بهترین سـوغات 
پـدر و مادر به دخترشـان و زوجیـن به یکدیگر 
التفـات و حوصلـه بـه یکدیگر در زندگی اسـت 
در کانـون خانـواده، اعضـای خانـواده بـا زبـان 
مهربانـی و محبـت بـا یکدیگـر صحبـت کننـد 
و مـادر بـه عنـوان مدیـر عاطفـی خانـواده باید 
کانـون خانـواده را ُپـر از محبـت قـرار دهـد.وی 
بـا اشـاره بـه اینکـه از جملـه نـکات مهـم برای 
نیروهـای انقالبـی، آشـنایی با منظومـه فکری 
امـام خامنـه ای اسـت، بیـان داشـت: اولیـن 

شـاخصه از منظومـه فکـری رهبـری، منطـق 
مقاومـت اسـت و در منظومـه فکـری ایشـان 
مقاومـت رمـز پیـروزی اسـت و سـازش عامل 
شکست اسـت.وی با اشاره به اینکه نمایندگان 
مجلس ششـم که پیشـنهاد جام زهر را به امام 
امـت دادنـد باید بدانند کـه ایـن ناجوانمردی و 
سـاده لوحی آنهـا و اگـر نگوییـم خیانـت آنهـا 
هرگـز از حافظـه تاریخـی ملـت انقالبـی مـا 
پـاک نخواهد شـد، اظهار داشـت: ملـت غیور و 
انقالبـی در آسـتانه  اولین انتخابـات مجلس در 
چهلمین سـال پیروزی انقالب اسـالمی به این 
افـراد اجازه تجربه صندلی مجلـس را نخواهند 
داد.بـه هشـدار و شـروط رهبری توجـه نکردند 
کـه رهبـری فرمودند به آمریـکا و اروپـا اعتماد 
نکنیـد و اینهـا بعد از حـدود 1۴ ماه هنوز معطل 

هستند. اینسـتکس 

اهالـی و مسـووالن جنوب اسـتان نسـبت بـه طرح انتقـال آب از 
سـد صفـارود به شـهرهای شـمالی اسـتان اعتـراض دارنـد. آنها 
معتقدنـد که سـاخت سـد صفـارود بر سرشـاخه های هلیـل رود، 
از منابـع اصلـی تأمین کننـده آب تـاالب خشک شـده جازموریـان 
و انتقـال آب از ایـن سـد از طریـق طوالنی تریـن تونـل انتقال آب 
خاورمیانه به شـهرهای شـمالی اسـتان منجر به خشـک تر شدن 
جازموریـان و جنـوب کرمـان می شـود و در ایـن طـرح جنـوب 
اسـتان در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. ایـن فقـط صحبـت مـردم 
عـادی نیسـت و فعـاالن محیط زیسـت و برخی مسـووالن با این 
طـرح مخالف هسـتند. طرحی که عملیـات اجرایی فـاز اولش با 
پیمانـکاری قرارگاه خاتم االنبیا از آذرماه 9۴ آغاز شـد و دوم تیرماه 
سـال جـاری هـم فاز دوم این طرح آغاز شـد.هم اکنـون نیز یازده 
کیلومتـر انتهـای ایـن خـط در حـال کار اسـت کـه تـا آخـر تیرماه 
آب را بـه شـهر کرمـان برسـانند.اینکار واکنـش بسـیاری از اهالی 
جنـوب را بـه دنبال داشـته  احمد یوسـف زاده نویسـنده کتاب آن 
بیسـت و سـه نفر و مدیر مسـوول هفتـه نامه رودبارزمیـن نیز در 
واکنـش بـه ایـن طـرح در نامـه سرگشـاده ای خطاب بـه رییس 
جمهـور  نوشـت:» حضـرت حجـت االسـالم والمسـلمین جناب 
آقـای دکترحسـن روحانـی ریاسـت محتـرم جمهـوری اسـالمی 
ایـران سـالم و عـرض خسـته نباشـید؛ روزی کـه خداونـد کوه ها 
را خلـق مـی کـرد،  تقدیـر ایـن شـد کـه پـدران و اجداد مـا پایین 
دسـت کوه هـای بلنـد بافـت و بحرآسـمان زندگی کنیـم. خداوند 
مهربانـی کـه حوزه آبریـز این کوه های بلند را به سـمت جازموریان 
چرخانـد حتمـا بهتـر از حکمرانان محلی مـا و وزیر نیـروی دولت 
شـما می دانسـت و می دانـد کـه جویبارهـای زالل ایـن کـوه هـا 

بـه کـدام سـمت بایـد جـاری بشـوند. ایـن خـدای حکیـم البته 
بخیـل نیسـت و بـرای مردمـان اینطـرف هـم نعمت های فـراوان 
و چشـمه هایی خروشـان داده اسـت، امـا وقتـی رودخانـه بزرگ 
هلیـل را بـه سـمت جازموریـان جاری کـرد یحتمل می خواسـت 
عدالتـش را بـه رخ بکشـد کـه اگـر شـما تابسـتان ها، گرمـای 50 
درجـه را تحمـل می کنیـد بیاییـد ایـن رود خروشـان مـال شـما 
کـه مزارعتـان را آبیـاری کنـد و اضافـه اش در جازموریـان مرتعـی 
بـرای دام های بی شـمارتان درسـت کند و اقلیمتـان را مرطوب، تا 
گرمـا اگـر می خورید خـاک دیگر نخورید.همین لطف پـروردگار و 
تعییـن جهـت رودخانـه هلیـل و آب های باالدسـت بعدها منجر 

بـه خلـق تمـدن شـگرف هلیـل رود شـد کـه امـروز معلوم شـده 
بـه بین النهریـن هم پهلـو می زده اسـت.آقای روحانـی خدایی که 
روزگاری هلیـل را چـون آمـو دریـا، پـر آب بـه دشـت جازموریـان 
می رسـاند تـا زیسـتگاه  دراج هـا و آهوبره هـای زیبـا بشـود،چند 
سالی سـت کـه ابرهـای رحمتـش را کمتـر بـر کوه های باالدسـت 

جنـوب کرمان می فشـارد و شـوربختانه از هلیل جـز باریکه ای کم 
جـان نمانـده کـه آنهـم از سـد بـی خاصیـت جیرفـت نمـی تواند 
بگذرد.بحـث حقوقـی ما  از اینجا شـروع می شـود آقـای روحانی 
کـه از قضـا حقوقـدان هسـتید.چند سـالی اسـت که بـا حمایت 
مدیـران دولـت شـما هزاران دسـتگاه سـنگین افتاده انـد به جان 
کـوه هـای بـاال دسـت مـا و آش و الششـان کـرده انـد کـه آبریز 
هلیـل را نـه آنطـور کـه خداوند حکیـم تشـخیص داده بـود، بلکه 
بـه تشـخیص خودشـان تغییـر بدهنـد و انـدک آبـی که از سـهم 
خـداداد مـا باقـی مانـده اسـت را از دشـت های تشـنه جنـوب 
بگیرنـد و به سـمت خودشـان جاری کننـد. این نادره هـای روزگار 
دارنـد کـرور کـرور پـول خرج میکننـد که کشـاورزی هند ایـران را 
بـه خـاک سـیاه بنشـانند تـا مـا بمانیـم و زمین هـای سـوخته و 
خیـل بـی شـمار جوانـان بیـکار و کیسـه های تریـاک و مرزهـای 
شـرقی! رییـس جمهـور محتـرم و معتـدل و مدبرشـما بفرمایید 
کدام شـریعت یا مصلح اجتماعی و حقوقـدان بزرگ تجویز کرده 
کـه اگـر گرسـنه شـدی می توانی همیـان همسـایه ات را سـوراخ 
کنـی؟ کـدام قانـون بـه دولـت اجـازه داده  آب آفتاب سـوختگان 
همیشـه ورشکسـته جنـوب را بـردارد و به دیگرانی که همه سـهم 
مدیریـت اسـتان را بـرای خـود برداشـته اند بدهد؟رییس جمهور 
محترماینکـه بـه مـدد دسـتگاه های مجهـز حفاری،طوالنی ترین 
تونـل انتقـال آب خاورمیانـه را از سـد صفـا رود تـا دشـت کرمـان 
احـداث کننـد، بزرگترین افتخـار قرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیاء 
مـی توانـد باشـد،اما اینکـه  از ایـن بزرگتریـن تونـل خـاور میانه، 
اکسـیر حیـات جنـوب را بمکنـد و بـه اینطـرف کوه هـا بیاورنـد 
نـه تنهـا  افتخـاری نیسـت، بلکـه نقطـه سـیاه بزرگی سـت کـه 
در کارنامـه دولـت تدبیـر و امیـد  تـا ابـد خواهـد ماند!بنابـر ایـن 
جنـاب رییـس جمهـور محتـرم، از محضرتـان اسـتدعا داریـم 
دل چرکینـی شـدید مردمـان جنـوب اسـتان کرمـان را نادیـده 
نگیریـد و دسـت کـم اگـر ما اشـتباه مـی کنیـم و آبادانی شـمال 
اسـتان بـر جنـوب آن ارجـح هسـت یـا اصال ایـن انتقـال تاثیری 
بـر جنـوب پهناور کرمـان و تـاالب جازموریان نمی گـذارد و خاطره 
سـد سـیوند را تداعـی نمـی کنـد ، بـه پیامی مـا را قانـع بفرمایید 
کـه در تاریـخ بمانـد و فرزنـدان مـا بعدهـا نگوینـد " کسـی بـر 
مخـازن آبریـز حـوزه هلیـل قفل زد کـه از قضا بـا کلید آمـده بود! 

طرح انتقال آب از سرشاخه های هلیل
 اگر درست نبود از ابتدا انجام نمی شد

به جازموریان ربطی ندارد
عیلـزاده رییـس شـرکت آب منطقـه ای اسـتان به»کاغذوطـن« 

گفـت: »اینکـه بی آبـی حاکـم شـده بـه مـن ربطی نـدراد ایـن را 
برویـد از آب و فاضـالب شـهری و مردمـی کـه شـب و روز آب 
منازلشـان  قطـع می شـود بپرسـد.«وی افزود:»پـروژه انتقال آب 
نیـز در حـال حاضـر بـا دسـتور دادسـتانی تعطیـل شـده اسـت 

تـا یـک سـری مسـائلی بـرای قـوه قضاییـه روشـن شـود و در 
حـال کارشناسـی اسـت.«وی ادامـه داد:»از انتهـای خـط یـازده 
کیلومتـر را در حـال حاضـر بـه کرمـان هسـتیم  تـا آب چاه هایی 
کـه آب و فاضـالب حفـاری کـرده را بـه شـهر کرمـان منتقل کنیم 

مدیرآب منطقه ای استان: پروژه انتقال آب به کرمان در حال انجام است و انتقال آب از سرشاخه های هلیل نیز همین مسیر انجام می شود

حق آبه زمن نستان

سالهاسـت خشکسـالی برجنـوب کرمان چنبره انداخته و سـایه خـود را از سـر این منطقه برنمـی دارد، رود 
خروشـان هلیل که روزگاری در مسـیرش باغات و مزارع جنوب را سـیراب می کرد اکنون دچار تنگدسـتی 
شـده و آب نـدارد جازموریـان کـه روزگاری باتاقی مشـهور بود که به بزرگترین انبار علوفه کشـور شـناخته 
می شـد اکنـون منبـع حـدود 30درصـد ریزگردهـای کشـور اسـت. مدت هاسـت با وجـود این هـا حقابه 
کشـاورزان جنوبـی داده نمی شـود و به جایش طرح انتقال آب از سرشـاخه های هلیـل کلیدخورده تا مرکز 

و شـمال اسـتان از کم آبـی رهـا شـوند این مسـاله واکنش جنوبی ها را در پی داشـته اسـت.

کمالی پـور گفت:»آبـی وجـود نـدارد کـه اکنـون 
آقایـان بخواهنـد منتقلش کنند مـن نمی دانم راه 
کارشـان چیسـت حتی اگر بخواهنـد آب را تجمیع 
کننـد یـک قطـره آب بـه سـمت هلیـل نخواهـد 
آمـد سرشـاخه های هلیـل رود کـه مرکـز حیـات 
450کیلومتـری مسـیر آبریـز بافت تـا جازموریان 

اسـت فقـط تحـت تاثیر همیـن آب اسـت.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

صر
ادن

جه
س: 

عک
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جشنواره شعر رضوی از بطن شعر 
و ادب کرمان برخاسته است

 

ــوی  ــی رض ــعر مل ــنواره ش ــاز جش ــرن از آغ ــع ق رب
ــه  ــنواره ب ــن جش ــذرد و ای ــان می گ ــتان کرم در اس
صــورت خودجــوش و از بطــن دیدگاه هــای شــعر و 
ادب ایــن اســتان برخاســته و نشــان می دهــد کــه 
ــت.  ــتوری نیس ــری دس ــی، ام ــدام فرهنگ ــن اق ای
بــه گــزارش ایرنــا، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان کرمــان در نشســت خبــری بیســت 
ــان  ــوی کرم ــی رض ــعر مل ــنواره ش ــن جش و پنجمی
گفــت: ایــن جشــنواره بــا موضــوع شــخصیت امــام 
رضــا )ع( در حــال حاضــر باســابقه تریــن جشــنواره 
ــه  ــام ده ــر ســاله در ای ــه ه ــی کشــور اســت ک والی
کرامــت در کرمــان برگــزار مــی شــود و فراخــوان آن 

ــد. ــر ش ــته منتش ــال گذش ــه دوم س در نیم
محمدرضــا علیــزاده بیــان کــرد: تــا هفتــم تیــر 
بــه  آثــار  ارســال  مهلــت  آخریــن  امســال کــه 
جشــنواره شــعر ملــی رضــوی کرمــان بــود ۷61 اثــر 
بــه دبیرخانــه جشــنواره رســید کــه بیانگــر اســتقبال 
بســیار خــوب عالقــه منــدان از ایــن رخــداد بــزرگ 

ــت. ــی اس فرهنگ
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان 
ــیده در  ــار رس ــی آث ــس از بررس ــت: پ ــار داش اظه
مرحلــه اول ۷5 اثــر و در مرحلــه نهایــی 20 اثــر 
ــنواره  ــده جش ــان برگزی ــه میهمان ــده ک ــاب ش انتخ
ــر  ــا رای داوران از 9 نف ــان ب ــود و در پای ــد ب خواهن

ــد. ــد ش ــر خواه تقدی
وی ادامــه داد: بیســت و پنجمیــن جشــنواره شــعر 
رضــوی در ســه بخــش کالســیک، ســپید و ترانــه در 
روزهــای 1۷ و 18 تیــر برگــزار مــی شــود و امســال 
ــیدعلی  ــده س ــر عه ــنواره ب ــی جش ــری تخصص دبی

ــی اســت. ــی از شــاعران برجســته کرمان میرافضل

علیــزاده تصریــح کــرد: بحــث تغییــر مــکان برگــزاری 
جشــنواره از اســتان کرمــان در ســال گذشــته مطــرح 
و بــا دســتور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و 
همراهــی مدیرعامــل بنیــاد امــام رضــا )ع( برگــزاری 

جشــنواره در کرمــان تثبیــت شــد.
برگــزاری  قــرن  ربــع  مناســبت  بــه  وی گفــت: 
ســیدجواد  از  امســال  رضــوی  شــعر  جشــنوراه 
جعفــری مدیــرکل اســبق فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان کرمــان کــه نخســتین دوره ایــن جشــنواره را 
ــار  در ســال ۷2 برگــزار کــرد و همچنیــن از عبدالجب
کاکایــی و محمدعلــی بهمنــی از داوران جشــنواره و 

ــود. ــل می ش ــور تجلی ــته کش ــاعران برجس ش
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان 
ــر در  ــنواره 18 تی ــه جش ــن اختتامی ــرد: آیی ــان ک بی
محــل اتــاق بازرگانــی کرمــان برگــزار خواهــد شــد و 
بــه نفــرات اول تــا ســوم برگزیــده مبلــغ ۴0 میلیــون 
ریــال، 25 میلیــون ریــال و 15 میلیــون ریــال وجــه 
نقــد و لــوح و تندیــس جشــنواره اهــدا مــی شــود.

ــای  ــزو برنامه ه ــوی ج ــعر رض ــی ش ــنواره مل جش
جشــنواره بین المللــی فرهنگــی و هنــری امــام 
رضــا )ع( اســت کــه از ســال ۷2 در اســتان کرمــان 
برگــزار می شــود.از یکــم ذیقعــده برابــر 13 تیــر 
ســالروز تولــد حضــرت معصومــه )س( تــا یازدهــم 
ــی  ــرت عل ــر والدت حض ــا 23 تی ــر ب ــده براب ذیقع
ــت  ــه کرام ــوان ده ــه عن ــا )ع( ب ــی الرض ــن موس ب
و  نهــاده شــده اســت. مدیــرکل فرهنــگ  نــام 
ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
جشــنواره ملــی شــعر رضــوی بــا محورهــای زندگــی 
برگــزار  هشــتم)ع(  امــام  شــخصیتی  ابعــاد  و 
ــال  ــنواره س ــوان جش ــد: فراخ ــادآور ش ــود ی می ش
ــان اینکــه  ــا بی گذشــته منتشــر شــده اســت. وی ب
ــود و  ــار ب ــت ارســال آث ــن مهل ــاه آخری ــم تیرم هفت
آثــار بــا کیفیــت خوبــی ارســال شــده اســت عنــوان 
کــرد: امســال جشــنواره در ســه بخــش کالســیک و 
ــر  ــزار می شــود. شــعر هن ــه برگ شــعر ســپید و تران
زبــان اســت و در طــول تاریــخ بــه عنــوان رســانه ای 
مهــم و اثرگــذار توانســته بــه رســالت خــود در رابطــه 
ــی  ــد. از زمان ــر باش ــوم مؤث ــام و مفه ــال پی ــا انتق ب
ــی  ــی و مذهب ــم دین ــا مفاهی ــی ب ــعر فارس ــه ش ک
ــرورش  ــرآن پ ــالم و ق ــن اس ــد، در دام ــراه ش هم
یافــت و بیــش از پیــش اوج گرفــت. یکــی از ابعــاد 
ــوادث  ــا و ح ــان رخداده ــی بی ــی فارس ــعر آئین ش
شــکوهمند زندگــی ائمــه اطهــار)ع( اســت کــه 

ــه داده اســت. ــود ادام ــات خ ــه حی ــون ب تاکن

مدیـر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان 
گفـت: در اسـتان کرمـان )بجـز منطقه جنوب( سـاالنه 
قریـب 5۴ هـزار تـن محصـوالت سـردرختی از باغـات 
اسـتان های  گـروه  گـزارش  بـه  می شـود.  برداشـت 
، لطفعلـی زاده  از کرمـان  باشـگاه خبرنـگاران جـوان 
مدیـر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان 
گفـت: سـطح زیـر کشـت کل میـو ه هـای سـردرختی 
اسـتان در حـال حاضـر ۷ هـزارو 300 هکتـار شـامل 
غیـر  200 هکتـار  و هـزارو  بـارور  100 هکتـار  6 هـزارو 
سـال  در  محصـول  تـن  هـزار   5۴ تولیـد  بـا  بـارور 
جـاری و میانگیـن عملکـرد حـدود 9 هـزار کیلـو گـرم 
افـزود: شهرسـتان های کرمـان،  اسـت.وی  هکتـار  در 
بردسـیر، بافـت، رابـر، راور، کوهبنان، سـیرجان، زرند و 

شـهربابک محل هـای تولیـد محصوالت سـردرختی در 
اسـتان هسـتند.لطفعلی زاده با اشـاره به اینکه سـطح 
 ۷2۴ حاضـر  حـال  در  اسـتان  در  آلبالـو  کشـت  زیـر 
هکتـار بـا تولیـد 3 هـزارو 100 تـن محصـول در سـال 
جـاری و میانگیـن عملکـرد حـدود 6 هـزار کیلـو گـرم 
در هکتـار اسـت، افـزود: سـطح زیـر کشـت گیـالس 
اسـتان در حـال حاضـر هـزارو 65 هکتـار بـا تولیـد 6 
هـزارو ۴00 تـن محصـول در سـال جـاری و میانگیـن 
عملکـرد حـدود ۷ هـزارو 100 کیلو گرم در هکتار اسـت.

مدیـر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان 
گفـت: همچنیـن سـطح زیـر کشـت زردآلـو و قیصـی 
اسـتان در حـال حاضـر 3 هـزارو 225 هکتـار بـا تولید 

2۴ هـزار تـن محصـول در سـال جـاری اسـت.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائين نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
هیـات  شـماره 139360319012005822  رای  رسـمی-برابر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقای محمد حکمتی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 96  در 
ششـدانگ یـک قطعه بـاغ بـه مسـاحت  2025۴ متر مربع 
پـالک 8 فرعـی از ۴۴۷9 اصلـی واقع در بخـش 3۷ کرمان 
بـه آدرس سـیرجان جاده زیدآباد اراضی بهابـاد  خریداری از 
مالک رسـمی آقـای فریدون خنیـده و غیره  محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 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 
رسـيد، 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 مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م 

الـف 202۴
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۴/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/16

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائين نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
هیـات   139360319012006502 شـماره  رای  رسـمی-برابر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقای محمد حکمتی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 96  در 
ششـدانگ یـک قطعـه باغ بـه مسـاحت  1۴126 متـر مربع 
پـالک 31 فرعـی از 5۴۷6 اصلی واقـع در بخش 3۷ کرمان 
بـه آدرس سـیرجان جـاده حجـت آبـاد جنـب روسـتای ده 
تـرکان اراضـی ده قطـب الدیـن صفـر  خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای سـلیمان نـادری ده قطـب الدینـی  محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـيد، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م 

الـف 2026-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/0۴/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/16

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائين نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-برابر رای شـماره 139860319120000۴ هیـات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای سـید حمیـد موسـوی  فرزنـد سـید محمـد تقـی  
بشـماره شناسنامه 0 صادره از سـیرجان  در سه دانگ مشاع 
از شـش دانگ مغازه به مسـاحت  1۷0/36 متر مربع پالک 
۷26 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان 
خیابـان ولیعصـر چهـار راه ابـوذر  خریداری از مالک رسـمی 
آقای/خانـم  سـید کاظـم و فخـر السـادات موسـوی محرز 
گردیـده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 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 
رسـيد، 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 مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م 

الـف 2030- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/0۴/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/16

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-

برابـر رای شـماره 139۷60319012001۴8۴ هیات دوم موضوع 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای علی 
رضـی خادمـی  فرزنـد کوچـک  بشـماره شناسـنامه 2 صادره 
از سـیرجان  در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی  بـه 
مسـاحت  29۷۴35/6۴ متـر مربع پـالک 19 فرعی از 50۷3 
اصلـی واقـع در بخـش 3۷ کرمان بـه آدرس سـیرجان جاده 
شـهربابک مابیـن جـاده آسـفالته روسـتای حسـین آبـاد 
عبداتقـی و جـاده آسـفالته خیـل آبـاد خریـداری از مالـک 
رسـمی ورثـه  آقـای اکبـر اسـتوار محـرز گردیـده اسـت. لـذا 
بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت 
صـادر خواهـد شـد. م الـف 2029- تاریخ انتشـار نوبـت اول : 

1398/0۴/01-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 1398/0۴/16
محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و اماک

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

شهر عنبر آباد
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن 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 
شـماره139۷6031909100065۷-9۷/11/08هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای مسـعود سـاالری فرزنـد حسـین  بشـماره 
ملـی  کـد  بـا  جنـوب  ازرودبـار  315صـادره  شناسـنامه 
5369596311 درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
22۷/10متـر مربـع پـالک - فرعـی از۴8- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 3فرعـی از ۴8- اصلـی قطعـه یـک 
بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم بـی بـی 
فرخنـده امیـری  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبت به 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 اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 
./م الف:2150-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۴/01 – تاریـخ 

98/0۴/16: دوم  انتشـارنوبت 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن 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 
شـماره139۷6031901۴003۴53-9۷/06/13هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای رمضـان جوکاراکبر ابـادی فرزند مرادبشـماره 
شناسـنامه 2صـادره کهنـوج در موازی ۷/۴1۴2سـهم مشـاع 
ششـدانگ  مسـاحت  بـه  بـاغ  قطعـه  یـک  ششـدانگ  از 
66180/3۴متـر مربـع  پـالک فرعـی  - از32- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 9فرعـی از 32- اصلـی قطعـه یـک 
بخش۴5کرمـان واقـع در احمـد آبـاد طیـاری  خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای کامبوزیا سـنجری محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع 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:215۴-تاریخ انتشار 
نوبـت اول:98/0۴/01 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۴/16
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
قانـون و مـاده 13آئیـن  آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده3 
واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن   قانـون  نامـه 
اصالحـی   رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و 
دوم   هیـات   98/03/30- شـماره13986031901۴001281 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه 
ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
عبدالرضابشـماره  دلفاردفرزنـد  شـیرزادی  جعفـر  آقـای  
شناسـنامه 226صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب 
خانـه وباغچه به مسـاحت2331/12متر مربـع پالک - فرعی 
از 122۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی 
از122۴- اصلـی قطعـه 6 واقـع دراراضـی گوهرسـتان دلفـارد 
جیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
حسـن برنـا محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دریـک  نوبت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی به مدت یـک ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار 

اول:98/0۴/16 نوبـت 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :163

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد 
شـماره13986031901۴000۴33  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  -98/02/1۴ هیـات دوم  موضـوع 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای  سـید احمـد کارآموز فرزند 
سـیدعباس بشـماره شناسـنامه 6۷صادره از بم درششـدانگ 
یـک بـاب خانه وباغچـه  به مسـاحت920متر مربـع پالک - 
فرعـی از ۷9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 8فرعی 
از۷9- اصلـی قطعـه یـک  واقـع دراراضـی سـقدر جبالبـارز 
جیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
زینـل عبداللهـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به 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 مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشار نوبت اول:98/0۴/16- تاریخ انتشار 

نوبـت دوم: 98/0۴/30
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :166

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی 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 شـماره13986031901۴000101 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول   هیـات   98/01/21-
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
وامـور خیریـه  اوقـاف  اداره  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه 
جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب مسـجد وحسـینیه سـید 
از 600-  الشـهدا مسـاحت۷50متر مربـع پـالک - فرعـی 
اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک - فرعـی از600- اصلی 
قطعـه 5واقـع دراراضـی قنـات خـداداد سـاردوئیه  جیرفـت 
بخش3۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اداره اوقـاف 
وامـور خیریـه جیرفـت  محـرز گردیـده 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 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 صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۴/16- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/30
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :173

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
 چـون ششـدانگ یـک بـاب مغـازه  پالک 
بمسـاحت  اصلـی   -5۴9 از  1129فرعـی 
31/90مترمربـع واقـع در بخش۴5کرمان و 
آدرس :واقـع دراراضـی کلرود جیرفت مـورد تقاضای آقای 
محمـد خزاعـی بـا سـتناد رای هیات محترم حـل اختالف 
بشـماره9۷/01/19-139۷6031901۴000100  جیرفـت  ثبـت 
مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه  نامبـرده  درمالکیـت 
اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  3قانـون 
وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامه 
قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقرر مـورد واخواهـی قرار 
نگرفتـه ونیـاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 5010-98/0۴/0۴مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید 
حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه 
مـورخ 98/06/0۴شـروع وبعمـل خواهد آمد لـذا به مالک 
یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطار میگـردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعالن بـه محل وقـوع ملک حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق 
مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحی پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبـا ظرف مدت 
30روز بـه این اداره اعالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصالح 
قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه 
نمایـد وپس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی 
انتشـار  تاریـخ  الـف:18۴-  م  بـود./.  نخواهـد  مسـموع 

:98/0۴/16-روز : یـک شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد واماک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائين نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
هیـات  شـماره 13936031901200۷0۴5  رای  رسـمی-برابر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای محمـد حکمتـی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 96  
در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت  30۴66 متـر 
مربـع پـالک 12 فرعـی از  5521  الـی 5523 اصلـی واقـع 
در بخـش 3۷ کرمـان بـه آدرس سـیرجان جـاده دولت آباد 
اراضـی محمودآبـاد صفـر  خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
محمـد باسـفهرجانی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت 
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 رسـيد، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد. م الـف 2025
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۴/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/16

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائين نامـه قانون تعیین 
فاقـد  اراضـی و سـاختمانهای  و  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت 
سـند رسـمی-برابر رای شـماره 1398603191200003 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای سـید وحیـد موسـوی  فرزند سـید محمد 
تقـی  بشـماره شناسـنامه 3060213۷81 صادره از سـیرجان  
در سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ مغـازه بـه مسـاحت  
1۷0/36 متـر مربـع پـالک ۷26 اصلـی واقـع در بخـش 36 
کرمـان بـه آدرس سـیرجان خیابان ولیعصـر چهـار راه ابوذر  
خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانـم  سـید کاظم و فخر 
السـادات موسـوی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی 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 رسـيد، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 
صـادر خواهـد شـد. م الف 2031- تاریخ انتشـار نوبـت اول : 

1398/0۴/01-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 1398/0۴/16
محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 

ملک شهداد
 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-  برابـر رای شـماره 5000035 13986031900 
مـورخ 1398/03/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفات 
مالكانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محسـن تویسـرکانی 
راوری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 921 صادره از کرمان 
در ششـدانگ یکبـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت 1۴21/80 
مترمربـع پـالک 15۷۷ فرعی مفروز و مجـزی از 168 فرعی 
از ۴۷اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ- 
خیابان سـلطان جالل الدين خریداری از مالک رسـمییدهللا 
شـریفی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور 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 آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند. بدیهیاسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. تاریخ انتشـار نوبـت اول : 98/۴/2
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/۴/16

ابراهیمسیدی رئیس ثبت اسناد و اماک م.الف 44۲

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 

ملک سیرجان 
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائين نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
هیـات  رای شـماره 139860319012000599   رسـمی-برابر 
اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای علـی پوررضاقلی فرزند حسـین  بشـماره شناسـنامه 
1۷ صـادره از سـیرجان  در شـش دانـگ یـک بـاب خانه به 
مسـاحت  261/81 متـر مربـع پـالک 629 اصلـی واقـع در 
بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان آباده انتهـای خیابان 
تخت جمشـید جنـب موتور آب خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای محمـد منتظـری محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت 
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 رسـيد، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد. م الـف 2021۷
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۴/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/16

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و اماک

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

شهر عنبر آباد 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139860319091000521-98/02/03ورای  برابـررای 
139860319091000620-98/03/19هیـات  شـماره  اصالحـی 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضی آقای محمود عباسـی پاگدار فرزند خدا مراد بشـماره 
شناسـنامه 160صـادره ازعنبـر ابـاد با کـد ملـی 606998325۴ 
درششـدانگ یـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت 123متـر مربـع 
پـالک - فرعـی از۴۷- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 
۴۷- اصلـی قطعـه یک واقـع در احمد آباد عنبر ابـاد خریداری 
از مالک رسـمی آقـای منوچهرسـلمانزاده محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:2152-تاریخ انتشـار نوبت 

98/0۴/16: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/0۴/01 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 

ملک گلباف
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
برابـر رای شـماره 139860319062000002هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عباس 
محمـد خانـی فرزنـد علـی پشـماره شناسـنامه 160 صـادره از 
گلبـاف در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت20/10متر مربع پالک 
5 فرعـی از 2196- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
2196اصلـی واقـع در گلبـاف خیابان انقالب جنب کوچه شـهید 
هوشـمندی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـید محمـد 
علـی میریوسـفی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـیده ظـرف مدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۴/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/۴/16
محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و اماک گلباف 
م.الف431

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 
رسـمی برابر رای شـماره13986031901۴001113 -98/03/13 
هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
در  مسـتقر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای  جـواد ایـزدی فـر فرزنـد عباس 
درششـدانگ  عنبرآبـاد  از  332صـادره  شناسـنامه  بشـماره 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت500متر مربـع پـالک - فرعـی 
از 9۴8- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی 
از9۴8- اصلـی قطعـه شـش واقع دراراضـی دره تنگ دلفارد 
جیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
سـید محمد قرشـی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع 
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 بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 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 صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر 
تاریـخ  اول:98/0۴/16-  نوبـت  انتشـار  تاریـخ   . خواهدشـد 

انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/30
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۲013

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد 
شـماره13986031901۴00108۷  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم   هیـات   98/03/12-
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای  منصور سـعیدی گراغانی  
فرزند عبدالرسـول  بشـماره شناسـنامه 1116صادره از جیرفت  
درششـدانگ یـک بـاب خانـه و بـاغ  بـه مسـاحت۷100متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 2- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـالک 18 فرعـی از2- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی 
زیپـا جبالبـارز جیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای امر هللا سـعیدی گراغانـی محرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت 
صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/0۴/16- تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/30
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :170

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

شهر عنبر آباد
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی- آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهایفاقدسـند رسـمی برابررای

شـماره139860319091000396هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 
مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای ناصرافشـارفرزند حبیب اله  
بشمارهشناسـنامه 15با کد ملی 3031530251صادرهازجیرفت 
مسـاحت  بـه  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یسـک  درششـدانگ 
اصلـی  از629-  فرعـی   - پـالک  52362/۷3مترمربـع 
مفـروز و مجـزی شـده – فرعـی از 629 اصلـی قطعـه یـک 
بخش۴5کرمانواقـع در مزرعـه محمود آباد تل شـیرازخریداری 
از مالکرسـمی آقـای رحیـم سـاالر کریمی محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصوالعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف:21۴8-  
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آگهی اباغ ارزیابی
 در خصـوص پرونـده اجرایی کالسـه 9۷006۷3 بم 
متعهـد: معین علی توکلـی و روح اله علی توکلی و 
امامعلـی علـی توکلی و ناظم الـه توکلی و گرگعلى 
الـه توکلـی و داراب الـه توکلی و عیسـی اله توکلی و اسـماعیل 
علـی توکلـی و بختیـار علـى توکلـی و عـزت الـه الـه توکلـی و 
عبـد الـه الـه توکلی و ماشـا اله اشـله توکلی و صدیقـه طیاری 
و غفـار علـى توکلـی و یحیـی توکلـی و عنایت اله علـى توکلی 
و عیـن الـه الـه توکلـی و محمـد توکلـی و غالمحسـين علـى 
توکلـی و دادعبـاس علـی توکلـی و محمـد علی توکلـی کهنوج 
و ذولفعلـی توکلی امجز و حسـین علی توکلـی و کورش توکلی 
و علـی توکلـی و شـیخعلی توکلـی و ناصر توکلی امجـز و فريد 
علـى توكلـی و منصور الـه توکلی و محمد علـی توکلی کهنوج و 
احمـد علـی توکلـی و کرامت الـه توکلی و رمضـان توکلی امجز 
و فریـدون توکلـی امجـز و كمـال اله توکلـی و مهـدی توکلی و 
عباسـعلی علی توکلی و مختار اله توکلی و مهر دل علی توکلی 
و یـد الـه اله توکلی و عیسـی علی توکلی و عیسـی علی توکلی 
و سـیروس علـى توكلـی و علـی علـی توکلـی و محمـد رضـا 
حاجـی محمـدی و در علـى الـه توکلـی و کرامـت علـی توکلی 
و علـى علـى توکلی و عیسـی علـی توکلی و محمـد هللا توکلی 
و رحمـت الـه علـی توکلـی و امیـد علـى الـه توکلی و شـرکت 
کشـت صنعت وصنعـت حجت آباد توکلـی و ایوب على توکلی 
متعهدلـه: بانک کشـاورزی شـعبه جیرفـت به موجـب گزارش 
مـورخ 1398/3/29 کارشـناس رسـمی دادگسـتری )هیـات 
سـه نفـره( بـه شـرح تصویر پیوسـت پـالک ثبتی یـک فرعی 
3229_3199_3200 در بخـش: 29 کرمان ناحیه: ندارد واقع در 
شهرسـتان بم بلوار امـام )ره( به جمعا مبلـغ 59/620/260/000 
ریـال ارزیابـی گردیـده. مراتـب صرفا جهـت اطالع ابـالغ پیگردد
محمد امیری خواه – ریس اداره ثبت اسناد بم
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مردم اجازه تجربه صندلی مجلس 
را به هرفردی نخواهند داد

اعتبارات عمرانی عنبرآباد 
۲۲ درصد افزایش یافت 

تصادف مرگبار در کهنوج 
با 3 کشته و4 مجروح 

شـاخصه از منظومـه فکـری رهبـری، منطـق 
مقاومـت اسـت و در منظومـه فکـری ایشـان 
مقاومـت رمـز پیـروزی اسـت و سـازش عامل 
شکست اسـت.وی با اشاره به اینکه نمایندگان 
مجلس ششـم که پیشـنهاد جام زهر را به امام 
امـت دادنـد باید بدانند کـه ایـن ناجوانمردی و 
سـاده لوحی آنهـا و اگـر نگوییـم خیانـت آنهـا 
هرگـز از حافظـه تاریخـی ملـت انقالبـی مـا 
پـاک نخواهد شـد، اظهار داشـت: ملـت غیور و 
انقالبـی در آسـتانه  اولین انتخابـات مجلس در 
چهلمین سـال پیروزی انقالب اسـالمی به این 
افـراد اجازه تجربه صندلی مجلـس را نخواهند 
داد.بـه هشـدار و شـروط رهبری توجـه نکردند 
کـه رهبـری فرمودند به آمریـکا و اروپـا اعتماد 
نکنیـد و اینهـا بعد از حـدود 1۴ ماه هنوز معطل 

هستند. اینسـتکس 

فرمانـــداری  سرپرســـت 
ــارات  ــت: اعتبـ ــاد گفـ عنبرآبـ
ـــه  ـــبت ب ـــتان نس ـــن شهرس ای
ــد  ــته 22 درصـ ــال گذشـ سـ
از  نشـــان  ایـــن  و  یافتـــه  افزایـــش 
ـــورد  ـــم برخ ـــق ک ـــه مناط ـــت ب ـــه دول توج

ــت.  اسـ
ــا  ــو بـ ــی در گفـــت و گـ ــود رییسـ محمـ
ـــال  ـــه س ـــان اینک ـــا بی ـــا ب ـــگار ایرن خبرن
ــال  ــارد ریـ ــدود 380 میلیـ ــته حـ گذشـ
افـــزود:  داشـــتیم  عمرانـــی  اعتبـــار 
ـــاد  ـــتان عنبرآب ـــی شهرس ـــارات عمران اعتب
امســـال بیـــش از ۴90 میلیـــارد ریـــال 

برنامه ریـــزی شـــده اســـت.
تکمیـــل  را  خـــود  اولویـــت کاری  وی 
طـــرح هـــای نیمـــه تمـــام بخصوصـــدر 

حـــوزه راه و آب برشـــمرد.
عنبرآبـــاد  فرمانـــداری  سرپرســـت 
بـــا بیـــان اینکـــه بـــا تمـــام تـــوان 
بـــرای تکمیـــل زیرســـاخت ها تـــالش 
مدیـــران  داشـــت:  اظهـــار  می کنیـــم 
ـــد  ـــا کنن ـــی اکتف ـــه دولت ـــه بودج ـــد ب نبای
ـــش  ـــردم و بخ ـــارکت م ـــه مش ـــد زمین بای

خصوصـــی را فراهـــم کننـــد.
ورود  از  کـــرد:  تصریـــح  وی 
و  تولیـــد  بحـــث  در  ســـرمایه گذاران 
ایجـــاد شـــغل حمایـــت مـــی کنیـــم 
روی  بـــه  شـــهر  ایـــن  درهـــای  و 
بـــاز  کارآفرینـــان  و  تولیدکننـــدگان 

ســـت. ا
عنبرآبـــاد در فاصلـــه 260 کیلومتـــری 
ــت. ــده اسـ ــع شـ ــان واقـ ــوب کرمـ جنـ

از  "کهنـوج"  انتظامـی  فرمانـده 
وقـوع يـك حادثـه رانندگـی بـا 
درایـن  مجـروح  و۴  کشـته   3
سـرهنگ  داد.  خبـر  شهرسـتان 
شـاهپور بهرامـی در گفـت وگـو بـا خبرنـگار 
پایـگاه خبـری پلیـس، گفت: در پـی دریافت 
خبـری مبنـی بـر وقـوع يـك حادثـه رانندگي 
در محـور "کهنـوج- بنـدر عبـاس" ، بالفاصلـه 
مامـوران جهـت بررسـی موضـوع بـه محـل 

اعالمـی اعـزام شـدند.
وی افزود:ماموران انتظامي  پاسـگاه عملیاتی  
دهکهـان بـا حضـور در محـل حادثـه متوجـه 
شـدند كه 2 دسـتگاه خودرو پژو ۴05 با ۷نفر 
سرنشـین بـا هم برخـورد کردند كه متاسـفانه 
در ايـن حادثـه 3تـن جـان باختند.سـرهنگ 
بهرامـی بيـان داشـت:در ایـن حادثـه، راننـده 

یکـی از خـودرو ها و2نفر سرنشـین خودروی  
دیگـر براثـر جراحات زیـاد در دم جان باختند.

وی بـا اعـالم اينكـه ۴نفـر دیگـر نیزمجـروح 
و بـه بيمارسـتان 12 فروردیـن کهنـوج منتقل 
شـدند ، اظهـار داشـت: كارشناسـان پليـس، 
هـر  بـاالی   ،سـرعت  را  حادثـه  ايـن  علـت 
2 خـودرو  و عـدم ناتوانـی در کنتـرل اعـالم 
انتظامـی شهرسـتان کهنـوج  كردند.فرمانـده 
هنـگام  در  خواسـت  راننـدگان  از  پايـان  در 
غیـر  سـرعت  نظيـر  اقداماتـي  از  رانندگـي 
مطمئنـه ، سـبقت بـی مورد،صحبـت كـردن 
بـا تلفـن همـراه، خـوردن و آشـاميدن و ديگر 
اقداماتـي كـه باعـث هـواس پرتـي و عـدم 
توجـه آنهـا بـه جلو مي شـود پرهيز كننـد و با 
رعايـت مقـررات رانندگي از حـوادث دلخراش 

رانندگـي جلوگيـری کننـد.
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برداشت 54 هزار تن محصول 
سردرختی در کرمان 

تـا یـک سـری مسـائلی بـرای قـوه قضاییـه روشـن شـود و در 
حـال کارشناسـی اسـت.«وی ادامـه داد:»از انتهـای خـط یـازده 
کیلومتـر را در حـال حاضـر بـه کرمـان هسـتیم  تـا آب چاه هایی 
کـه آب و فاضـالب حفـاری کـرده را بـه شـهر کرمـان منتقل کنیم 

و 8حلقـه چـاه حفـاری شـده اند کـه هـر کـدام بیـن 120 تـا 160 
لیتـر آب دارنـد و قـرار شـده تـا آخـر تیرمـاه ایـن یـازده کیلومتـر 
انتهـای خـط را بـه کرمـان منتقـل کنیـم تا مشـکل کم آبی شـهر 
رفـع شـود، اگـر زمانی آب صفـارود بخواهد منتقل شـود از همین 

مسـیر انجـام خواهـد شـد البتـه هنـوز خیلی کارهـا باقـی مانده 
و بیسـت کیلومتـر تونـل بایـد حفـر کنیم کـه هنوز تعطیل اسـت، 
ایـن بخشـی از طـرح انتقـال آب از صدصفـارود بـه کرمان اسـت  
ایـن کار باالخـره باید منتقل شـود اما در بحث کارشناسـی اسـت 

و تصمیمـش را وزارت نیـرو و قـوه قضاییـه خواهنـد گرفـت اگـر 
کار درسـتی نبـود قطعـا از ابتـدا انجـام نمی شـد، ایـن آب هیـچ 
ربطـی بـه جازموریـان نـدارد و در حـدی نیسـت بـه آنجـا برسـد 
کمتـر از یـک درصـد حـوزه آبریـز جازموریـان هـم نیسـت .«

آقایان با انتقال آب باید فاتحه جنوب را بخوانند
یحیـی کمالی پـور نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلس 
شـورای اسـالمی به»کاغذوطن«گفـت:»دو مبحـث وجـود دارد 
یکـی بحـث سـد شـهیدان امیرتیمـوری اسـت کـه از سـال 8۴یا 
86 آغـاز شـده و قـرار بـوده تـا سـال92 بـه اتمـام برسـد ، طـرح 
بعـدی انتقـال از سرشـاخه های هلیـل رود بـوده و مدت هـا کش 
و قـوس داشـته بـه نحـوی کـه طـرح دعـوی شـده و در  دادسـرا 
علیه شـرکت سـهامی آب منطقه ای کیفرخواسـت خورده اسـت و 
اکنون پرونده در دادگاه در حال رسـیدگی اسـت کارشناسـان نظر 
داده انـد کـه این طـرح انتقال آب االن به مصلحت نیسـت و تمام 
تـوان ایـن بوده که این کار شـکل نگیـرد و علیرغم اینکه میلیاردها 
تومـان سـرمایه بیت المـال و مملکـت در اینجا هزینه شـده  باید 
تدبیـری اندیشـیده شـود که این مسـیری که طراحی و قسـمت 
زیـادی از آن کار شـده اسـت تونل های هم حفرکرده انـد در انتقال 
آب خلیج فارس از آن استفاده کنند  و انتقال آب از سرشاخه های 
هلیـل را دنبـال کننـد مـا دنبـال این هسـتیم و مدت هاسـت این 
کار تعطیـل بـوده و بـه آقایـان گفتیـم اگـر می خواهیـد بـه جایی 
آب بدهیـد نبایـد بـه قیمـت نابـودی منطقـه ای دیگـر باشـد مـا 
بـه شـرایط کم آبـی کرمـان و شـمال اسـتان واقـف هسـتیم امـا 
راه ایـن نیسـت آب را از سرشـاخه های هلیـل بگیرنـد مـا همین 
حـاال در جنـوب کرمـان بـا بحران  بی آبـی روبرو هسـتیم و همین 
االن آبـی کـه مـردم جیرفـت بـرای خـوردن مصـرف می کننـد به 
حدی درصد آرسـنیکش باالسـت که باید فکری برای آن برداشته 
شـود و اگـر حتـی بـرای آب شـرب مردم از سـد جیرفت باشـیم 
در عمل سالهاسـت حقابه کشـاورزان ما به رویشـان بسـته شـده 
اگـر آن حقابه هـا هـم بـه کشـاورزان داده شـود آبـی وجـود ندارد 
کـه آقایـان بخواهنـد منتقـل کننـد در مجلـس و مصاحبه هـا و 
مناظره هـای تلویزیونـی بارهـا اعـالم کردیـم ایـن حرکـت فقـط 
هدررفـت بیت المـال اسـت و چیـز دیگـری در آن نیسـت، آبـی 
وجـود نـدارد کـه اکنـون آقایـان بخواهنـد منتقلـش کننـد مـن 
نمی دانـم راه کارشـان چیسـت حتـی اگـر بخواهنـد آب را تجمیع 
کننـد یـک قطره آب به سـمت هلیـل نخواهد آمد سرشـاخه های 
هلیـل رود کـه مرکـز حیـات ۴50کیلومتـری مسـیر آبریـز بافـت 
تاثیـر همیـن آب اسـت.«  تـا جازموریـان اسـت فقـط تحـت 

کمالی پور افزود:»اگر بخواهد سدی بسته 
شود  و آب منتقل شود باید آقایان فاتحه 
جنوب کرمان را بخوانند مطمئنا  همانطور 

که ما از نظر قانونی که پیگیری کردیم و 
رساندیم به جایی که اکنون باید حکم 

صار شود و جلوی این کار گرفته شود از 
آن طرف خود مردم هم باید کمک کنند 
و اجازه ندهند آب از سرشاخه های هلیل 
منتقل شود.«وی در خصوص صحبت 
آقای علیزاده که گفته این آب ربطی به 

هلیل رود ندارد گفت:»آب نیست اینها باید 
میلیاردهاتومان هزینه کنند که مسیر را 

درست کنند همین االن انتهای رودخانه 
بروید آبی نیست که ببرند ما هرگز راضی 
نمی شویم و نظام و دولت نیز نباید این 

اجازه را به اینها بدهدکه برای نجات منطقه ای 
منطقه ای دیگر را نابود کنند. همه کارهای 
قانونی را انجام دادیم و حتی با مسووالن 

امنیتی کشور نشست داشتیم از نظر حقوقی 
و قضایی نیز پیگیری کردیم و تاکنون هم 
موفق بودیم و احتمال نود درصد رای به 

زودی به نفع ما صادر خواهد شد.«

مدیرآب منطقه ای استان: پروژه انتقال آب به کرمان در حال انجام است و انتقال آب از سرشاخه های هلیل نیز همین مسیر انجام می شود

حق آبه زمن نستان
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

آگهی تجدید مزایده عمومی   
شماره 2م-98-57

1-زمان انتشار در سایت: 98/۴/18 به صورت الکترونیکی برگزار می نماید.
۲- مهلت دریافت اسناد مزایده: دوشنبه 98/۴/2۴ ساعت1۴:00

3- تاریخ بازدید: 98/۴/2۴
4- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: پنج شنبه 98/5/3 ساعت 13:00

5- زمان بازگشایی: شنبه 98/5/5 ساعت 10:00
6- مـدت اعتبـار ضمانـت نامـه شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار سـه مـاه می 
باشـد و بـه درخواسـت کارفرمـا بـه مـدت سـه مـاه قابـل تمدید می باشـد.

۷- بهره بردار باید دارای پروانه کسـب از اتحادیه مربوطه باشـد در صورتیکه 
شـرکت کننـده در مزایـده دارای جـواز کسـب مربوطه نباشـد بـا تکمیل فرم 
تعهـد نامـه محضـری ضمیمه متعهد مـی گردد تا سـه ماه از زمـان برندگی 
نسـبت بـه ارائـه جواز کسـب معتبـر برای مـکان مورد نظـر در اسـناد مزایده 

اقـدام نماید.
8- ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-9: برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
مـی باشـد و کلیـه مراحـل فرآینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافت اسـناد 
مزایـده ) در صـورت وجـود هزینـه مربوطـه( ، پرداخـت تضمین شـرکت در 

مزایـده ) ودیعـه(، ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطـالع از وضعیت برنـده بودن 
مزایـده گـران محترم از این طریق امکان پذیر می باشـد. ضمنا می بایسـت 
اصـل اسـناد بارگـزاری شـده بـه صورت مهر شـده بـه نشـانی: کرمان-جاده 
تهـران-اداره کل راه آهـن کرمـان اداره منابـع انسـانی و رفاه تحویـل نموده و 

رسـید دریافت نمایند.
2-9: کلیـه اطالعـات موارد اجاره شـامل مشـخصات، شـرایط و نحـوه اجاره 
در بـرد اعـالن عمومـی سـامانه مزایـده، قابـل مشـاهده، بررسـی و انتخاب 

می باشـد.
3-9: عالقـه منـدان بـه شـرکت در مزایـده مـی بایسـت جهـت ثبـت نام و 
دریافـت گواهـی الکترونیکـی) توکـن( با شـماره هـای ذیل تمـاس حاصل 

نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-۴193۴

سـامانه  سـایت  در  اسـتانها،  نـام  ثبـت  دفاتـر  تمـاس  اطاعـات 
نام/مزایـده گـر" موجـود  "ثبـت  )www.setadiran.ir( بخـش  

اسـت.
۷-هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد./ م الف:362

اداره کل راه آهن کرمان

ــه  ــان ب ــن کرم ــتگاه راه آه ــی ایس ــواد غذای ــه م ــه عرض ــرداری از غرف ــره ب ــاره به ــر دارد اج ــان در نظ ــن کرم اداره کل راه آه
صــورت اجــاره را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 

ــه صــورت الکترونیکــی واگــذار نمایــد. ــا شــماره مزایــده ۲م-57-98 ب دولــت ) setadiran.ir ( و ب

آوای محلی           

دلِت ای َغم جدا کَن رِهته بارِش
ِبَچم هی سر صدا کَن رِهته بارش
بیار ِتجگی که  َچنگالی  کَنین  َرو
ُبخو ُشکر  خدا کَن  رِهته  بارش

شاعر :  جهانگیر فیروزی

کَاتی َهه َخزوَنش گار بوِده
ِدُلم کور ُو َسُرم بی سار بوده

ِاُطو ای طالُِحم بوُدم ِدلیکین 
َدخیُلم سُوِن َهشُت چار بوده

شاعر :  مهدی جالی

دُلم ور گیزِ غم ُدُلنتی و رو
به دستی آ دُلم روُسنتی و رو

   َدِم عیَدر کنار ُتمِب توُجن
چطو پرِک دُلم چیُلنتی و رو

شاعر :  منصور رئیسی

مو  َندر   دستون  ُپر پیِن  باوا
و ندر صورت غمگین باوا

دُلم چرگه َهماوختی ک دیستوم 
حسابی  خالَیر  َهف سین  باوا

شاعر :  رضا رویدل

باوا ، ندر نگاه مـهـربـونـت
همیشه کاُهمه َغم تو چشونت 
غِم دنیا اگه حمَلش که َور مو
سرم بهـلـم َاروی شوِنگـونـت

شاعر :  یوسف مجیــدی

نوبت اول

خرس آسیایی در معرض خطر انقراض
مدیرکل محیط زیست استان: تعرض به زیستگاه خرس  بوسیله انسان از طریق  معدن کاوی و ایجاد باغ های 

جدید، محدوده برای زیستگاه  حیوان تنگ کرده است

خرس سـیاه آسـیایی در محدوده  نوارکوهسـتانی سیسـتان، 
کرمـان تـا هرمـزگان  زندگـی مـی کند.زیسـتگاه ایـن گونه ی 
درآسـتانه انقراض ،که در لیسـت نارنجـی اتحادیه بین المللی  
هـم قـرار گرفتـه اسـت ،بـه دلیـل فعالیـت هـای معدنـی در 
باالدسـت و گسـترش روسـتاها از پایین دسـت کوهستان ها  
بـا تعرض انسـان ،مورد تخریب قرار گرفته اسـت . این حیوان 
بـه دلیـل تامیـن غذای خود به حاشـیه روسـتاها مـی آید وبا 
ایـن عمـل بـا مردم روبـرو می شـود   و نتیجه ایـن  رویارویی 
خسـارت مالـی و جانـی اسـت .در جهت آشـنایی بـا این گونه   
عکـس العمـل صحیـح در زمـان رویارویـی بـا آن وهمچنیـن 
،اقدامـات محیط زیسـت در خصوص حفظ نسـل این حیوان 

بـا متولیـان محیط زیسـت گفت و گـو کردیم .
حیـات وحش هر منطقه ای نشـان از زیبایـی های آن منطقه 
دارد،گونـه هـای بسـیاری از حیوانـات در سـال های گذشـته 
منقـرض شـده انـد. خـرس سـیاه آسـیایی از گونه هـای در 
معـرض خطـر اسـت .تعـداد ایـن جانـور بـه قـدری کم شـده 
اسـت کـه اتحادیـه بیـن المللـی حفاظـت از طبیعـت آن را در 
لیسـت سـرخ خـود جـای داد .قرار گرفتـن در این لیسـت به 
ایـن معناسـت کـه در سـال گذشـته حـدود نیمـی از جمعیت 
ایـن جانـور از بیـن رفتـه اسـت . طبق یـک تخمیـن تعداداین 
حیوان در اسـتان کرمان بیشـتر از سـایر استان هاسـت.  حوزه 
جنـوب کرمـان  در منطقه  حفاظت شـده زریاب، بحر آسـمان  
تـا کوهسـتانهای مـارز درقلعـه گنـج خرس سـیاه دیده شـده 
اسـت .عالمـت مشـخصه ایـن خـرس نوار سـفید رنـگ روی 
سـینه آن اسـت، خرس سـیاه آسـیایی زندگـی انفـرادی دارد 
و عمدتـا شـبگرد اسـت در غارهـا و شـکاف سـنگ هـا زندگی 
می کنـد، توانایـی باال رفتـن از درخـت را دارد.این حیـوان رژیم 
همـه چیـز خـواری دارد امـا عمدتًا از مـواد گیاهـی مانند میوه 
هـای درختـان وحشـی بنـه داز وباقـی  درختـان مثـل خرمـا 
تغذیـه می کنـد. این حیـوان از حشرات،پسـتانداران کوچک و 

الشـه نیـز بـه عنـوان غذا اسـتفاده مـی کند .
خرس حیوانی آرام اسـت . یکی از تهدید هایی که نسـل آن را 
در خطـر انقراض قرار داده اسـت تعارض میان نیازهای خرس 
سـیاه و خواسـته هـای انسـان مـی باشـد. تعرض انسـان ها 
بـه زیسـتگاه خرس باعث تخریـب محل زندگی  آن شـده، از 
جملـه عوامل تخریب زیسـتگاه خرس سـیاه بهره بـرداری بی 
رویـه از جنـگل ها، معـدن کاوی، احداث جاده های روسـتایی 

و شـهری  وچـرای بـی رویه دام ها اسـت. 
ایـن عوامل باعث شـده تـا این حیوان برای تامیـن نیاز غذایی 
خـود بـه حاشـیه روسـتا بیاید و عـالوه بـر رویارویی بـا اهالی 
روسـتا  بـه دام و طیـورو زمین های  کشـاورزی هم خسـارت 

وارد کند.
نیمـه خـرداد امسـال خـرس سـیاه در منطقـه دلفـارد مـرد 
میانسـال روسـتایی را مجـروح کـرد. هـر سـاله از خسـارت 
وارد بـه مـزارع و باغـات کشـاورزان بـه محیـط زیسـت منطقه 

شـکایت مـی شـود .

رویارویی پیش از موعد با خرس سیاه 
رییـس اداره محیـط زیسـت جیرفت با اشـاره بـه اهمیت این 
گونه در آسـتانه  انقراض و آسـیب پذیری بیشـتر آن نسبت به 
گونـه هـای دیگـر خرس در ایـران و حتی جهان گفـت :» همه 
سـاله خرس سـیاه با شـروع فصل میوه و در زمان خاصی از 
سـال  در جهت تامین غذا به مناطق مسـکونی و باغی روسـتا 
هـا  نزدیـک شـود . امـا امسـال  ورود  این حیوان به حاشـیه 

روسـتاها زودتر از سـالهای گذشـته اتفاق افتاده است .«
عبـاس  کریمـی بـا اشـاره بـه نقـش تخریبـی و منفعـت 
طلبانـه انسـان در طبیعـت گفـت :»انسـان هـا تمـام منابـع 
آبـی درکوهسـتان را در اختیـار خـود آورده اند و بوسـیله لوله 
گـذاری بـه مصـرف مـی رسـانند،وارد زیسـتگاه حیوانـات 
مـی شـوند درختـان جنگلـی را از بیـن مـی برند و تـا جایی 
کـه در دسـترس و امـکان پذیـر  اسـت بـا کاشـت درخـت 
در تصـرف خـود درمـی آورنـد.  خـرس  سـیاه و یـا دیگـر 
حیوانـات کوهسـتان مجبورند جهت تامین نیـاز غذایی خود 
بـه حاشـیه روسـتا بیاینـد. « وی اظهارداشـت :»هرسـاله 
شـکایت هـای متعـددی از خسـارت حیوانـات وحشـی بـه 
دام و طیـور و باغـات و مـزارع کشـاورزان بـه اداره محیـط 

زیسـت مـی شـود.«
کریمـی  بـا تاکیـد بر اینکـه تجربه نشـان داده اسـت در زمان 
رویارویـی بـا حیـوان نباید بـه او حمله کـرد و حرکت تهاجمی 
نشـان داد،در خصـوص حفـظ بقـا نسـل ایـن حیـوان  اظهـار 
داشـت :»معتقدیـم پایدارتریـن کاری کـه می توان انجـام داد 
ایـن اسـت که در ایـن حوزه مـردم و جوامع محلـی را آموزش 
بدهیـم تا خودشـان محافظـت از یک گونـه را بر عهده داشـته 

باشند.«

تنگ شدن زیستگاه خرس دلیل رویارویی
"کاغـذ وطـن "  در خصـوص اقدامات اداره کل محیط زیسـت  
در جهـت حفظ این گونه با ارزش و آشـنایی جوامع روسـتایی 
بـا  خـرس سـیاه و  نحوه ی عکس العمل در مواجـه با آن   با 

مدیـر کل ایـن اداره گفـت و گو کرد .
مرجـان شـاکری به پراکنش ایـن گونه حمایت شـده در حال 
انقراض در کشـورهای پاکسـتان ، هنـد و ایران و وجـود آن در 
نوار کوهسـتانهای سیسـتان و بلوچسـتان ،کرمان تا هرمزگان 
اشـاره کـرد و گفـت: »تعـرض بـه زیسـتگاه خـرس بدسـت  
انسـان از طریـق  معـدن کاوی و ایجـاد بـاغ هـای جدیـد، 
محدوده را برای زیسـتگاه  حیوان تنگ کرده اسـت. در فصول 
میـوه  بـرای تامیـن خـوراک به روسـتا می آیـد و قصد حمله 

». ندارد 
شـاکری بـا تاکیـد بـر اینکه در صـورت خسـارت وارد شـده  از 

سـوی خـرس سـیاه اداره محیـط زیسـت بـا طـرح شـکایت 
از سـوی فـرد خسـارت دیـده اقـدام بـه پرداخـت غرامت می 
کنـد اظهـار داشـت : »طـرح هـای متعـددی از سـوی محیط 
زیسـت  در زمینـه حفاظـت شـناخت  ومحـل زندگـی خرس 
اجـرا شـده اسـت .مشـارکت هـای مردمـی، آمـوزش  جوامع 
محلـی در جیرفـت و باالخص منطقه دلفارد در دسـتور کار این 

اداره قـرار دارد .«
وی  بـه صاحبـان باغـات و مـزارع در جهـت جلوگیـری از 
خسـارت حیوانـات وحشـی باالخـص خرس سـیاه آسـیایی  

ایجـاد حصـار و فنـس  را پیشـنهاد داد .

عکس العمل  در زمان مواجه با خرس
بـا توجـه بـه اشـتراک تغذیـه و زیسـتگاه خـرس با انسـان  
احتمال تقابل طرفین بسـیار اسـت.مدیر کل محیط زیسـت 
در جهـت آشـنایی بـا عکـس العمل صحیـح در زمـان روبرو 
شـدن با خرس گفت : »با خرس ها نباید چشـم تو چشـم 
شـد و اگـر کولـه پشـتی یـا هر  چیـزی دیگـر همـراه دارید 
بـاالی سـر نگـه دارید تـا بزرگتر به نظـر بیاییـد . د رمواجه با 
خـرس یـا پلنـگ مانند سـگ ،ترس  شـما باعث هشـدار به 
حیوان می شـود و بایسـت خونسـردی خود را حفظ کنید و 
عقـب برویـم و بـه هیـچ وقت  نبایـد برخـالف جهت خرس 
فـرار کنیـد . و اگر سراشـیبی بود باید به سـمت پایین بروید 
.در صـورت درگیـری فیزیکـی بـه صـورت دراز کشـیده و بـا 
دسـتان ناحیـه سـر و گـردن را بپوشـانید تـا اعضا حسـاس 

بدن آسـیب کمتـری ببینند .«
وی تصریـح کرد:»همانطـور که انسـان از مواجه با حیوان  حذر 
مـی کنـد حیوانات وحشـی هـم از برخورد با انسـان پرهیز می 

کنند .« 
شـایان گفتـن اسـت هـادی فهیمـی، کارشـناس ارشـد تنـوع 
زیسـتی  و یکـی ازفعالین محیط زیسـت در خـرداد8۷ حین 
تحقیـق روی تراکـم جمعیت خرس سـیاه در منطقه ده بکری  
موفق شـد برای نخسـتین بار در ایران از یک خرس سـیاه در 
حـال باال رفتن از صخره ای عمودی فیلمبرداری کند. متاسـفانه 
وی  کـه فعالیـن حـوزه حیـات وحـش بـود در سـانحه پـرواز 

هواپیمایـی تهـران – یاسـوج دربهمن 96 جـان باخت  .
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مدیر عامل برق منطقه ای کرمان:
۵۰ مگاوات در مصرف برق 

استان کرمان صرفه جویی شد

ــاعات  ــر کار س ــا تغیی ــوع ب ــت: در مجم ــان گف ــه ای کرم ــرق منطق ــل ب ــر عام مدی
ــا 50 مــگاوات صرفه جویــی در سیســتم اداری  اداری اســتان کرمــان حــدود ۴5 ت

ــوده اســت. اســتان داشــتیم کــه بیشــترین صرفــه جویــی در شــهر کرمــان ب
ــر شــنبه در جلســه شــورای  ــش از ظه ــی پی ــر نصراله ــر، علی اصغ ــزارش مه ــه گ ب
برنامه ریــزی و توســعه اســتان کرمــان بیــان داشــت: طــی چنــد ســال اخیــر و در 
پــی تغییــر ســاعات اداری در اســتان کرمــان شــاهد صرفه جویــی در مصــرف بــرق 

بــه خصــوص در مناطقــی کــه دمــای هــوای بیشــتری دارنــد بودیــم.
ــرده در  ــه ک ــان ارائ ــه ای اســتان کرم ــرق منطق ــه ب ــق گزارشــاتی ک ــزود: طب وی اف
ــگاوات  ــا 50 م ــه ۴5 ت ــب ب ــتان قری ــاعات اداری اس ــر کار س ــا تغیی ــوع ب مجم
صرفه جویــی در سیســتم اداری اســتان داشــتیم کــه بیشــترین صرفــه جویــی در 

ــوده اســت. شــهر کرمــان ب
ــت: در راســتای  ــان گف ــه ای اســتان کرم ــرق منطق ــع ب ــل شــرکت توزی ــر عام مدی
صرفه جویــی در مصــرف بــرق دو مســئله حائــز اهمیــت اســت ابتــدا فرهنگســازی 
و دیگــر رعایــت ســقف کاری، لــذا در برخــی ادارات امــکان دارد کــه ســاعات کاری 
رعایــت نشــود و از حــد معیــن بیشــتر باشــد و شــاید همیــن موضــوع ســبب شــده 

تــا وزارت کشــور اعــالم کنــد تــا سیســتم اداری بــه روال ســابق خــود برگــردد.
ــه صنایــع تعییــن  ــار بایــد ب ــرای کنتــرل منحنــی ب نصرالهــی اظهــار داشــت: مــا ب
تکلیــف کنیــم امــا دچــار تناقــض هســتیم کــه اســتاندار کرمــان بایــد در ایــن رابطــه 

ــد. ــری کن تصمیم گی
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن جلســه مقــرر شــد تــا بــرق منطقــه ای اطالعــات 
دقیقــی از میــزان مصــرف بــرق در ســاعات کار اداری ارائــه کنــد و در جلســه بعــد 

ــود. ــری ش ــاعات اداری تصمیم گی ــر س ــوص تغیی در خص

سـیدعلی حـاج سـیدعلیخانی مدیـر كل راهـداری و حمل 
ونقـل جـاده ای اسـتان كرمـان  از توزیـع بیـش از ۴3 
هـزار حلقـه السـتیک در 10 مـاه گذشـته میـان راننـدگان 
خودروهای سـنگین برون شـهری اسـتان خبر داد و گفت: 
این تعداد السـتیک از مهرماه سـال گذشـته در سـایزهای 

مختلـف بیـن راننـدگان توزیع شـده اسـت.
مهندس حاج سـیدعلیخانی افزود: در حـال حاضر 1۷هزار 
راننده با 13هزار دسـتگاه خودرو سـنگین باربری در سـطح 
اسـتان مشـغول فعالیت هسـتند و به منظور رفع مشـکل 
راننـدگان در تأمیـن اقالم اساسـی مورد نیـاز، برنامه ریزی 
الزم بـرای توزیـع السـتیک بین راننـدگان ناوگان جـاده ای 

صورت گرفته اسـت . 
حـاج سـید علیخانـی بـا اشـاره بـه این مطلـب كـه، اولین 
اقـدام راننـدگان، ثبت درخواسـت در سـامانه و اخذ معرفی 
نامـه از محـل هـای اعـالم شـده میباشـد افـزود: پـس از 

اختصاص سـهمیه الستیك توسـط وزارت صنعت، معدن و 
تجـارت بـه هر اسـتان و معرفـی عامالن فـروش، رانندگان 
بـر اسـاس ظرفیـت و پیمایش نـاوگان )میـزان كاركـرد( ، 
جهـت دریافـت حوالـه بـا بـرگ سـبز نـاوگان و کارت ملی 
مالـک ، السـتیک مـورد نیـاز خـود را  دریافت نمـوده اند.

وی یـادآور شـد: تامیـن بیمـه تکمیلـی، اصـالح حـق بیمه 
راننـدگان، اصالح دسـتور العمل کارت هوشـمند، اصالحات 
انـدازی سـامانه كشـوری  الزم در زمینـه اعـالن بـار ، راه 
رسـیدگی بـه شـکایات شـهراه 1۴1 وسـامانه پیـام کوتـاه  
10001۴1 از سـایر اقدامـات حمایتـی راننـدگان اسـتان بوده 

است.
مهـدی صیفـوری معـاون حمل ونقـل اداره كل راهـداری و 
حمـل ونقـل جـاده ای اسـتان نیز با اشـاره به نحـوه توزیع 
السـتیك نـاوگان سـنگین حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 
گفـت: مالكیـن نـاوگان حمل و نقـل عمومی بار و مسـافر 

جـاده ای سراسـر اسـتان كرمـان مـی تواننـد بـا در دسـت 
داشـتن مـدارك متعلـق بـه نـاوگان شـامل:  بـرگ سـبز و 
كارت هوشـمند به انجمن های صنفی رانندگان شهرسـتان 
مربوطـه خـود مراجعـه و از طریـق سـامانه ثبـت نـام تایر 
نسـبت بـه ثبت نـام و پـس از طی مراحل مربوطه نسـبت 
بـه دریافـت حوالـه السـتیك از انجمـن فـوق الذكـر اقدام 

نمایند.
مهنـدس صیفـوری تصریح كـرد: نـاوگان اتوبـوس و باری 
بـا ظرفیـت تـا 20 تن بـه ازای هـر 20 هزار كیلومتـر، ناوگان 
بـاری بـا ظرفیـت 20تا ۴0 تن بـه ازای هر 15 هـزار كیلومتر 
و نـاوگان بـا ظرفیـت بیـش از ۴0 تـن بـه ازای هـر 15 هزار 

كیلومتـر  2 حلقـه السـتیك دریافـت خواهند كرد. 
گفتنـی اسـت ثبـت نـام السـتیك بـرای نـاوگان اتوبـوس 
اسـتان صرفـا توسـط انجمن صنفـی رانندگان شـهر كرمان 

انجـام مـی گیرد.

توزیع 43 هزار حلقه الستیك به ناوگان حمل و نقل جاده اي استان کرمان 

مدیرکل گمرکات استان کرمان خبر داد:

افزایش 8 درصدی صادرات 
از گمرکات استان 

مدیــرکل گمــرکات اســتان کرمــان از افزایــش 8 درصــدی صــادرات طــی 
ســه مــاه نخســت امســال  از گمــرکات اســتان خبــر داد. 

محمدرضــا قــادر در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا منطقــه کویــر، بــا بیان 
اینکــه در ســه ماهــه نخســت امســال 88 هــزار و  518 تــن کاال بــه ارزش 
بیــش از 120 میلیــون و 958 هــزار دالر از گمــرکات اســتان کرمــان بــه خــارج از کشــور صــادر 
شــده اســت افــزود: ایــن آمــار در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد 8 درصــدی 

ارزش دالری را نشــان مــی دهــد.
قــادر تصریــح کــرد: بیشــترین صــادرات انجــام شــده طــی 3 مــاه اخیــر مربــوط بــه پســته و 
مغــز پســته بــه ارزش بیــش از 8۷ میلیــون و 80۴ هــزار دالر بــوده و از دیگــر اقــالم صادراتــی 
مــی تــوان بــه پــودر معدنــی، مصنوعــات مســی، خرمــا خشــک وتــازه، ســیمان و ... اشــاره کرد.

مدیــرکل گمــرکات اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه مهــم تریــن کشــورهای هــدف صــادرات 
از اســتان کشــورهای اروپایــی، آســیای میانــه، امــارات و مالــزی هســتند افــزود: در ســه ماهــه 
نخســت ســال جــاری میــزان واردات بــه گمــرکات اســتان نیــز 3۴ هــزار و  298 تــن بــه ارزش 

بیــش از 32۴ میلیــون و 15۴ هــزار دالر بــوده اســت.
قــادر اظهــار کــرد: مهمتریــن اقــالم وارداتــی بــه اســتان اجــزاء و قطعــات خــودرو، الســتیک 
وســائط نقلیــه، ســایر لــوازم و ماشــین آالت صنعتــی مکانیکــی، لــوازم صنعتــی و برقــی بــوده 

کــه از کشــورهای چیــن، امارات،کــره جنوبــی و ... وارد شــده انــد.

گمرک

بـا خـرس ها نباید چشـم تو چشـم شـد و اگـر کوله 
پشـتی یـا هـر  چیـزی دیگـر همـراه دارید باالی سـر 
نگـه داریـد تـا بزرگتـر بـه نظـر بیاییـد . د رمواجـه با 
خـرس یـا پلنـگ ماننـد سـگ ،تـرس  شـما باعـث 
هشـدار به حیوان می شود و بایسـت خونسردی خود 
را حفـظ کنیـد و عقـب برویـم و بـه هیچ وقـت  نباید 
برخـاف جهـت خـرس فـرار کنیـد . و اگر سراشـیبی 
بـود باید به سـمت پاییـن بروید .در صـورت درگیری 
فیزیکـی بـه صـورت دراز کشـیده و بـا دسـتان ناحیه 
سـر و گردن را بپوشـانید تا اعضا حسـاس بدن آسیب 

کمتـری ببینند .


