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ما را در تلگرام دنبال کنید
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احساس و ادراک 

بانک مرکزی!
یحیی آل اسحاق

یادداشت مهمان

دهنـده  نشـان  ارزی،  نظـام  سـامان گیری 
اسـت. برنامه ریـزی 

منتهـا آنچه مورد سـوال اسـت، علی الظاهـر با توجه 
روانـی  جنـگ  بحـث  بین المللـی،  تهدیدهـای  بـه 
و مسـائلی کـه قسـمت عمـده ای از آن بـه مسـائل 
خارجـی مربـوط بـوده، می باشـد کـه چـرا بـا ایـن 
وجـود قیمـت ارز در یـک دامنـه ای کنتـرل شـده و 
رو بـه کاهـش اسـت؟ درحقیقـت از زمانی کـه دکتر 
همتـی و همکارانشـان در بانـک مرکـزی مسـتقر 
شـدند، ریشـه ای بـه موضـوع نـگاه کردنـد نـه اینکه 

فقـط بـه قسـمت های سـطحی آن بپردازنـد.
در بررسـی موضوع ها هم یک وقت آنها را احسـاس 
از  ادراک می کنیـم. مثـا می بینیـم  و یـک وقـت 
خیابانـی رد می شـویم و احسـاس ترافیک می کنیم 
و همـه هـم می بیننـد ولـی اگـر بخواهیـم ادراکش 
کنیـم، دنبـال دلیل هسـتیم. احتماال چهـارراه باالتر 
تصادفـی شـده یا در این سـاعت تمـام ادارات حول 
و حـوش ایـن خیابـان بـا هـم تعطیـل می شـوند. 
می گردیـم.  افتـاده  کـه  اتفاقـی  دنبـال  درواقـع 
آقـای همتـی در ایـن مـدت ادراک موضـوع کـرد و 
بـه ریشـه یابی پرداخـت. یعنـی اگـر قیمـت ارز تابع 
عرضـه و تقاضاسـت، روی شـاخه های تقاضـای ارز 
بررسـی کـرد کـه از کجاسـت؟ چـه شـکلی اسـت؟ 
چـه متقاضیانـی دارد؟ چقدرش درسـت و چقدرش 
نادرسـت اسـت؟ چقدر فسـاد و چقدر سوءاسـتفاده 

و چقـدر قابـل کنترل اسـت؟
درواقـع علـل و عوامـل تقاضـا را مورد بررسـی قرار 
داد و راهکارهـای مقابلـه بـا آن را سـامان بخشـید. 
عیـن همیـن در شـاخه عرضـه، عمـل کـرد. اینکـه 
عرضـه کننـدگان ارز چـه کسـانی هسـتند و در چـه 
شـرایطی عرضـه می کننـد یـا نمی کننـد و چگونـه 
سوءاسـتفاده می کننـد. درواقـع دانـه دانـه و ریـز 
ریـز عوامـل را درآورده در یـک نظـام تعاملـی قـرار 
داد و نتیجـه گرفـت. مثالـی می زنـم؛ در رابطـه بـا 
شـاخه تقاضـا، بررسـی کـرد کـه یکسـری تقاضاها 
واقعـی اسـت که نیـاز تجاری مـا برای تقاضاسـت. 
اینکـه چـه مقـدار ارز بـرای صـادرات، چـه مقـدار 
و  بـرای گردشـگران  مقـدار  چـه  و  بیمـاران  بـرای 
نیـاز اسـت  بین المللـی  عضویـت در سـازمان های 
و چـه مقـدار ارز سـوداگرانی اسـت کـه در بـازار بـا 
ارز معاملـه سـوداگری می کننـد و چـه مقـدار ارز 
بابـت انتقـال و سوءاسـتفاده بـرای خـارج کـردن 
می کننـد و چقـدر از ایـن میزان را از امـارات، کابل و 
اربیـل تصمیم می گیرنـد. جمیع نیازهـای واقعی و 
بـازار را درآورد و بـه زعـم بنـده دریافت کـه تقاضای 
واقعـی نصـف تقاضـای بازار اسـت. یعنی یکسـری 

از ایـن تقاضاهـا، غیرواقعـی اسـت.
بنابرایـن نیـاز تقاضـای واقعـی را تامیـن کـرد و بـا 
صـورت  بـه  را  خارجـی  نیازهـای  مختلـف  عوامـل 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم کـم کـرد. یکسـری هـم در 
رابطـه بـا بازیگـران و شـاخص های کان اقتصـادی 
مثـل پایـه پولی، نرخ سـود بانکی، بازارهـای بورس و 
بانکـی کار کـرد و مجموعه جهت دهی بـه تقاضای ارز 
را کـم کـرد. در شـاخه تقاضا، تقاضـا را در حد نیازهای 
واقعـی مدیریـت کرد. در شـاخه عرضـه، اینکه عرضه 
ارز از کجا حاصل خواهد شـد را مورد بررسـی قرار داد 
کـه در ایـن شـاخه یک مقدار ناشـی از فـروش نفت 
و یـک مقـدار بـا واحدهـای بـزرگ صادرکننـده مثل 
پتروشـیمی ها و فوالدهـا و واحدهـای بـزرگ و یـک 
مقـدار هم مربـوط بـه صادرکنندگان اسـت که جمیع 
اینهـا را سـامان داد. عـده ای کـه پول هـا را بـرده و بـه 
عناویـن مختلـف نمی آوردنـد! امـا چـرا نمی آوردنـد؟ 
چـون گمـان می کردنـد نرخ پـول صادراتشـان را باید 
بـه نـرخ آزاد بفروشـند. بانک مرکزی به سـامان این 
گروه پرداخت و در گام اول خواسـتار بازگشـت پولی 
کـه می بردنـد، شـد. یـک عـده اصـا بـرده بودنـد که 
برنگرداننـد و بانـک مرکـزی بـا اختیـارات قانونـی و 
جلسـات متعـددی که بـا صادرکننـدگان برگـزار کرد، 
بـه نحـوی که منافع ملی انجام شـود و صادرکنندگان 
هـم بـه منافعشـان برسـند، به یـک راه حـل توافقی 
و قابـل قبـول در رابطـه بـا سـود حاصـل از صـادرات 
و بـه نـرخ مـورد قبـول اقتصـادی رسـید. درواقـع 
انـدک انـدک ارز نیمایـی کـه حـدود هشـت هـزار 
تومان قیمت داشـت را به ارز بازار رسـاند و یکسـری 
سیاسـت های تنبیهـی و تشـویقی در رابطـه با عرضه 
ارز در پیـش گرفـت. لـذا دفعتـا عرضـه ارز هم اضافه 
شـد و دسـت بانـک مرکـزی بـرای اعمـال مدیریت 

باز شـد.
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مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد:
رشد ۱۰۸ درصدی وصول مطالبات معوق بانک ها

اقدامات جدید بومی سازی و مهندسی معکوس شرکت سنگ آهن گهرزمین

مربیان و ورزشکاران کرمانی آموزش 
وزنه برداری می بینند

اســتان  امــاک  و  اســناد  ثبــت  مدیــرکل 
وصــول  درصــدی   108 رشــد  از  کرمــان 
مطالبــات معــوق بانــک هــای اســتان کرمــان 
اســناد  مفــاد  اجــرای  واحدهــای  توســط 
رســمی اســتان در طــی ســه ماهــه نخســت 
ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا “رضــا طالبــی زاده” در دیــدار 
بــا مدیــر شــعب بانــک تجــارت اســتان از 
وصــول مبلــغ 353 میلیــارد ریــال از مطالبــات 
معــوق بانــک هــای دولتــی و خصوصــی طــی 
ســه ماهــه نخســت ســال جــاری در ایــن 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــزود: ب ــر داد و اف اســتان خب

صحیــح موفــق شــده ایــم میــزان وصــول 
مطالبــات بانــک هــا را در ســه ماهــه نخســت 
ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــانیم. ــر برس ــش از دو براب ــه بی ــته ب گذش
ــزان  ــترین می ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه  مربــوط  بانکــی  مطالبــات  وصــول 
ــت: اداره  ــد گف ــی باش ــان م ــتان کرم شهرس
کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان در 
هــر روز کاری بــه طــور متوســط میــزان 5 
میلیــارد و ۴00 میلیــون ریــال از مطالبــات 

ــد. ــی نمای ــول م ــا را وص ــک ه ــوق بان مع
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــام قضای ــن مق ای
ــذ  ــا اخ ــدگان ب ــدودی از وام گیرن ــداد مع تع

ــد  ــق تولی ــتای رون ــی در راس ــهیات بانک تس
ــد  و حمایــت از کارآفرینــی حرکــت نکــرده ان
و تســهیات گرفتــه شــده را در امــور دیگــری 
هزینــه کــرده انــد و در حــال حاضــر نیــز 
رغبتــی بــه بازپرداخــت تســهیات نشــان 
ــت از  ــتای حمای ــت: در راس ــد گف ــی دهن نم
رونــق تولیــد بــه دنبــال تعطیلــی هیــچ واحــد 
تولیــدی و صنعتــی فعالــی نیســتیم و در 
ــوارد را  ــن م ــا ای ــک ه ــات بان ــول مطالب وص

ــم. ــی دهی ــرار م ــر ق ــد نظ م
تجــارت  بانــک  شــعب  مدیــر  ادامــه  در 
ــوح ســپاس  ــان ضمــن اعطــاء ل اســتان کرم
از زحمــات مدیریــت اداره کل ثبــت اســناد 
و گفــت:  نمــود  تقدیــر  اســتان  امــاک  و 
در خصــوص مطالبــات معــوق بانــک هــا 
ســعی مــا بــر ایــن اســت کــه بــا مذاکــره بــا 
ــود  ــول ش ــی وص ــات دولت ــکاران، مطالب بده
ــوب  ــه مطل ــه نتیج ــه ب ــوارد ک ــی م و در برخ
نمــی رســیم از طــرق حقوقــی و قضایــی وارد 
ــا اســتفاده از ظرفیــت  عمــل مــی شــویم و ب
ــات  واحدهــای اجــرای اســناد رســمی مطالب

ــم. ــی کنی ــول م ــی را وص دولت
وی در انتهــا خاطــر نشــان کــرد: در ســال 
تولیــد  از  حمایــت  راســتای  در  و  جــاری 
کننــدگان، بــه دنبــال وصــول مطالبــات معــوق 
ــد  ــکاران کان غیرتولی ــارت از بده ــک تج بان
کننــده مــی باشــیم و پــس از دریافــت ایــن 
مطالبــات، زمینــه را بــرای دادن تســهیات 
بــه تولیــد کننــدگان واقعــی فراهــم مــی 

نماییــم.

معکــوس  مهندســی  و  ســازی  بومــی  مجموعــه 
شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن، بــه مــوازات 
ــی و  ــث خودکفای ــود در مباح ــی خ ــات اساس اقدام

ــا و  ــه ه ــاخت مجموع ــوزه س ــتگی در ح ــع وابس قط
ــا اســتفاده از  ــد، ب ــوط تولی ــاز خط ــورد نی ــات م قطع
روش هــای بازطراحــی و مهندســی معکــوس، حــوزه 

فعالیــت مهندســی جدیــدی را نیــز در طراحــی و 
ســاخت تجهیــزات ویــژه تعمیــرات و اورهــال ماشــین 
ــد"،  ــهیل فراین ــدف "تس ــا ه ــد، ب ــوط تولی آالت خط
"بهبــود کیفیــت"، "افزایــش ایمنــی" و "کاهــش زمــان 
توقــف خــط"، در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.

ــز  ــت آمی ــرد موفقی ــب کارب ــتا، متعاق ــن راس در همی
هــای  تخریــب شــل  بازســازی ســطوح  تجهیــز 
آســیاب غلتکــی، اقــدام بــه طراحــی و ســاخت 
ــای  ــاژ گیربکــس ه ــاژ و مونت ــژه دمونت ــزات وی تجهی
سیســتم HPGR پیــش خردایــش خطــوط فــراوری 
کنســانتره نمــوده اســت. الزم بــه ذکــر اســت، تســت 
هــای عملکــردی میدانــی تجهیــزات فــوق، در تاریــخ 
 1 شــماره  خــط  اورهــال  عملیــات  در   ۲۷/0۴/98
فــراوری کنســانتره، انجــام و بــا اثبــات کارایــی 
مطلــوب، عملکــرد آن هــا مــورد تأییــد قــرار گرفــت. 
ــرای  ــزات ب ــن تجهی ــر ای ــاس، تکثی ــن اس ــر همی ب
ــزی  ــه ری ــز برنام ــدی نی ــوط بع ــی خط ــش ده پوش

ــت. ــده اس گردی

دوره کاربـردی آمـوزش عملـی وزنه بـرداری، جمعه چهارم 
مـرداد مـاه 98 بـا حضـور مربیـان و ورزشـکاران کرمانـی 

برگـزار می شـود.
دوره کاربـردی آمـوزش عملـی وزنـه بـرداری بـا هـدف 
بـا  آشـنایی  و  بـرداری  وزنـه  عملـی  و  آمـوزش کامـل 
جدیدتریـن تکنیک هـای آن، سـاعت 9 صبـح روز جمعه، 
چهـارم مـرداد مـاه 98 بـا حضـور مربیـان و ورزشـکاران 
کرمانـی در دو بخـش آقایـان و بانـوان در محـل اداره کل 
ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان واقـع در بلوارجمهـوری 

می شـود. برگـزار 
بـه گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان شـرکت کنندگان زیر 
نظـر آرش وطـن خواه، مربـی تیم ملی وزنه بـرداری ایران 

آمـوزش می بینند.
آمـوزش کامـل و عملـی تکنیک هـای وزنـه بـرداری، انواع 
تکنیک هـای یـک ضـرب و دو ضـرب، شـیوه آمـوزش 
تکنیک هـای یـک ضـرب و دو ضـرب مربی به ورزشـکار، 

آمـوزش بدنسـازی در ایـن رشـته و رشـته های تابعـه بـه 
صـورت کامـل و عملی، آمـوزش اسـتعدادیابی در رده های 
سـنی نونهـاالن و نوجوانـان، آموزش حـرکات پایه و اصلی 
مختلـف  رشـته های  بدنسـازی  بـرای  بـرداری  وزنـه  در 
ورزشـی، آمـوزش برنامـه نویسـی تمرینـی بـرای مربیان 
تمرینـات  آمـوزش  حرفـه ای،  و  مبتـدی  ورزشـکاران  و 
فانکشـنال برای نونهاالن همراه بـا اصول تمرینات حرکتی 
بـرای جلوگیـری از توقف رشـد قـد و عضـات در رده های 
سـنی پایه مهمترین موضوعات آموزشـی این دوره است.

همـه گروه هـای سـنی تـا پایـان سـاعت اداری روز سـه 
شـنبه یکـم مـرداد مـاه می تواننـد بـرای کسـب اطاعات 
بیشـتر یا ثبت نـام در ایـن دوره، با شـماره 09103۷8۲031 

تمـاس حاصـل کنند.
در پایـان این دوره ی آموزشـی که بـه همت کمیته آموزش 
هیئـت وزنه برداری اسـتان کرمان برگزار می شـود، گواهی 

آموزشـی اعطا می شود.

۲9 تا ۲948 تا 46

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

آگهی اصالحیه مناقصه  
احداث باند دوم در محور کهنوج رودان

ــوج رودان  ــد دوم در محــور کهن ــر در اســناد مناقصــه  احــداث بان ــه تغیی ــا توجــه ب ب
ــوج-  ــور کهن ــه 4 مح ــفالت)باند دوم قطع ــازی و آس ــی، روس ــه فن ــازی، ابنی ــامل زیرس ش
رودان حدفاصــل کیلومتــر ۲00+۵3 الــی 100+۵8 و احــداث پــل منوجــان واقــع در کیلومتــر 

ــد مــی گــردد: ــه شــرح ذیــل تمدی 800+۵3(، مــدت زمــان دریافــت و ارســال اســناد ب

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1398/0۵/01می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت1۲ روز 1398/0۵/01 تا تاریخ 1398/0۵/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 1398/0۵/۲4
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت8:00  روز شنبه تاریخ 1398/0۵/۲6
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بختیـار مجـاز، گفـت: حـج تمتـع امسـال، طوالنـی تریـن 
حـج تمتـع در تاریـخ انقـاب اسـامی اسـت کـه بیـش از 
۴0 روز بـه طـول مـی انجامـد. مدیـر کاروان  ۲۶۲۲۴ حـج 
تمتـع، مدیـر کاروان هـای زیارتی در اسـتان کرمـان، مدیر 
دفتـر خدمـات زیارتـی میعـاد، از کارگـزاران پیسکسـوت 
حـج در اسـتان کرمان و عضـو سـابق کاروان زباندانان بعثه 
مقـام معظـم رهبـری در حـج، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفت: امسـال 85 
نفـر از حجـاج خانـه خدا از جنـوب کرمان در قالـب کاروان 
۲۶۲۲۴ بـه حـج تمتـع اعـزام مـی شـوند.بختیار مجـاز، 
افـزود: ایـن کاروان از جیرفـت و سـایر شـهرهای جنـوب 
کرمـان اسـت کـه سـاعت 5 و ۴5 دقیقـه بامـداد ) 31 
تیـر( عـازم مدینـه منـوره مـی شـوند و در ایـن سـفر یـک 
روحانـی، مدیـر و معاون زائـران را همراهی مـی کنند.مدیر 
کاروان ۲۶۲۲۴حـج تمتـع، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه ایـن 
کاروان مدینـه قبـل اسـت، ادامه داد: ایـن کاروان به مدت 
5 روز در مدینـه اقامـت دارد و سـپس بـه مکـه مشـرف 
مـی شـود.وی، بـا اشـاره بـه ایـن کـه حـج تمتع امسـال، 
طوالنـی تریـن حـج در دوران انقـاب اسـامی اسـت، بـه 
یکـی از دالیـل طوالنـی شـدن مـدت زمـان حـج امسـال 
اشـاره کـرد و افـزود: شـاید یکـی از دالیـل آن مربـوط بـه 
نـاوگان پـروازی باشـد، در سـال هـای گذشـته از طریـق 
نـاوگان سـعودی پروازهـا صـورت مـی گرفـت  ماهـان و 
امـا امسـال فقـط از طریـق هواپیماهـای همـا انجـام مـی 
شـود.مدیر کاروان هـای زیارتـی در اسـتان کرمـان، بیـان 
داشـت: از سـوی عربستان سـعودی 1۴ قلم دارو به عنوان 
داروهـای ممنـوع اعام شـده که زائـران ایرانی حـق ندارند 
در سـفر حـج بـه همـراه خـود ببرنـد، متـادون، مورفیـن و 
اسـتامینوفن کدئیـن از جملـه ایـن اقـام دارویی اسـت و 
سـایر داروها مخصوصـا با تجویز پزشـک کاروان ممنوعیت 
ندارند.عضـو سـابق کاروان زباندانـان بعثـه رهبـری در حج 
تمتـع، عنـوان کـرد: از جنـوب کرمـان ماننـد سـایر مناطـق 
کشـور عاشـقان زیـادی هر سـاله بـه قصد عتبـات عالیات 
ایـن  تعـداد  و  شـوند  مـی  مشـرف  معلـی  بـه کربـای 
مشـتاقان روز بـه روز افزایـش مـی یابد، همین امـر زمینه 
سـو اسـتفاده برخـی از سـود جویانـی را فراهم کرده اسـت 
تـا بـدون مجوز قانونی و شـرایط الزم مبادرت بـه اعزام زائر 
بـه عتبـات عالیـات کننـد.وی، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه با 
اعـزام هـای غیـر قانونـی در حق مـردم اجحاف می شـود، 
ابراز داشـت: متاسـفانه شـاهدیم کـه افرادی غیر مسـوول 
در گوشـه و کنـار شـهرها و روسـتاها بـا سـوء اسـتفاده از 
احساسـات دینـی و مذهبـی، افـراد سـاده دل را بـا ترفنـد 
ثبـت نـام مـی کننـد و بـه دالالنی که پشـت پـرده در برخی 
از کان شـهرهای کشـور، بـدون مجوز و به طـور غیر قانونی 
فعالیـت می کننـد معرفـی کـرده و در قبـال ایـن کار، پـول 
هـای کانـی بـه جیب مـی زنند.ایـن کارگـزار پیشکسـوت 
حـج در اسـتان کرمان، افزود: عوامل ایـن کاروان های غیر 
قانونـی، در شهرسـتان هـای جنوبـی، بـا حضـور در هیئـت 
هـای مذهبـی، مسـاجد و محافـل قرآنـی، خـود را مدیـر 
کاروان معرفـی مـی کننـد و مردم را ثبت نام و سـاماندهی 
کرده و در اختیار دالالن آزادبر خارج از استان قرار می دهند.

مردم از طریق دفاتر مجاز 
اقدام به ثبت نام حج کنند

آگهی های نوبتی سه ماهه اول سال 98حوزه ثبتی جیرفتخبر
بنـا بـه دسـتور مـاده 1۲قانـون ثبت اسـناد وامـاک ومـواد 59و۶۴آئیـن نامه 
قانـون ثبـت اسـناد وامـاک ،امـاک مجهـول المالـک ویـااز قلـم افتـاده از 
بخـش هـای 3۴و۴۴و۴5کرمـان حـوزه ثبتـی جیرفت که در سـه ماهـه اول 
سـال 98)فروردین –اردیبهشـت -خرداد ( تقاضای ثبت شـده اسـت بترتیب 

بخـش وشـماره پـاک ومحـل وقـوع ملک بشـرح ذیـل آگهی میشـود.
از قطعه ۴ واقع در بخش 3۴کرمان

پاک 18فرعی از 5۲۷-اصلی اقایان اسـماعیل ومحمد پهلوان موازی شـانزده سـهم مشـاع 
از 9۶سـهم  ششـدانگ باغ گردئی  به مسـاحت ششـدانگ  550۷۶متر مربع واقع در اراضی 

دره زردآ لویـی کوهلری دلفارد جیرفت 
پـاک ۷3فرعـی از 5۲۷-اصلـی اقایـان اسـماعیل ومحمـد پهلـوان مـوازی شـانزده سـهم 
مشـاع از 9۶سـهم  ششـدانگ بـاغ گردئـی مسـاحت ششـدانگ  ۴9۲۴متر مربـع واقع در 

اراضـی دره زردآ لویـی کوهلـری دلفـارد جیرفـت 
از قطعه ۲واقع در بخش ۴5کرمان

پـاک ۲0۷فرعـی از ۲-اصلـی خانـم فاطمـه امیـری دومـاری  ششـدانگ باغ مشـتمل بر 
منـازل مسـکونی بمسـاحت ۶31۷3 مترمربـع واقـع در اراضـی سـگیدین دلفـارد جیرفت .

خانـه  ششـدانگ  زاریـن   امانـی  مرضیـه  خانـم   اصلـی   -58۲ از  ۷3فرعـی  پـاک 
. جیرفـت  آبـاد  خالـق  دراراضـی  واقـع  مربـع  بمسـاحت۲05/85متر 

لذا با سـتناد ماده 1۶قانون ثبت چنانچه شـخص یا اشـخاصی )حقیقی یا حقوقی (نسـبت 
بـه امـاک ثبـت شـده در ایـن آگهی اعتـراض داشـته باشـند میتوانند از انتشـار نوبـت اول 
بمـدت 90روز اعتـراض خـود را کتبا به این اداره تسـلیم وجهت تقدیم دادخواسـت به مرجع 
ذیصـاح قضائـی مراجعه نماینـد و چنانچه بین تقاضا کنند گان ودیگری قبل از انتشـار این 
آگهـی دعـوی در جریـان بـوده میتواننـد گواهـی دادگاه مبنـی بـر طرح دعـوی به ایـن اداره 

تسـلیم در غیـر اینصورت حق آنها سـاقط خواهد شـد.
آگهی نوبتی وتحدیدی

از قطعه دو بخش ۴5کرمان
پاک 3۲۷۶فرعی 5۷9-اصلی آقای اسـحق سـلطانی نراب ششـدانگ خانه به مسـاحت 

۲53مترمربـع واقـع در اراضی رهجرد جیرفت
عملیـات تحدیـد حدود از سـاعت 8صبـح مـورخ 98/0۶/0۶در محل وقوع ملک شـروع وبه 

عمل خواهـد آمد .
ضمنـا تاکیـد میگـردد بـه اشـخاصی که بـه ماهیت ملـک معترض میباشـند ظـرف مد ت 
90روز و اشـخاصی کـه بـه حـدود وحقـوق ارتفاقـی معترضنـد ظـرف مـدت 30روز از تاریـخ 
انتشـار آگهـی مطابـق مـاده 8۶آئیـن نامه قانـون ثبت اعتـراض خـود را کتبا بـه واحد ثبتی 

تسـلیم نمایند ./م الـف :191
تاریخ انتشار نوبت اول :98/05/1- تاریخ انتشار نوبت دوم :98/0۶/0۲

جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت

آگهي نوبتي سه ماهه اول سال1398 اداره ثبت اسناد و امالك 
ناحیه ۲ شهرستان كرمان

بدين وسـيله حسـب مفاّد ماده 1۲ قانون ثبت اسـناد و اماك كشـور و مواد اصاحي 
59 و 5۴ آيين نامه قانون ثبت و همچنين به اسـتناد مواّد 1 و ۲ قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی )درخصـوص اماکی که 
مسـتندًا بـه مـواد مزبـور منجـر به رّد تقاضـای ثبت گردیـده اند( ، امـاك مجهول المالک كه در سـه 
ماهـه اول سـال1398 )فروردیـن – اردیبهشـت - خـرداد( واقـع در بخـش هـاي ۲ و 3 حـوزه ثبتي 
شهرسـتان كرمـان تقاضـاي ثبـت آنها پذيرفته شـده به ترتيب شـماره پاك فرعـي از اصلي و بخش 
محل وقوع اماك تقاضاي ثبت شـده پذيرفته شـده به شـرح ذيل آگهي ميشـود لذا بدين وسـيله 
مسـتندًا به ماده 1۶ قانون ثبت اسـناد و اماك چنانچه شـخصي اعم از )حقيقي و حقوقي( نسـبت 
به اماك مشـروحه ذيل مندرج در اين آگهي اعتراضي داشـته باشـند بايسـتي از تاريخ انتشـار نوبت 
اول آگهـي مزبـور كـه در انتهـاي آگهي قيد شـده حداكثر ظرف مـدت 90 روز اعتراض خـود را كتبًا به 
اداره ثبـت اسـناد و امـاك شهرسـتان كرمان تسـليم نموده و بـا عنايت به ماده 8۶ آييـن نامه قانون 
ثبـت مصـوب 1380/11/8 و همچنيـن مسـتندًا بـه تبصره دو مـاده واحده قانون مربـوط به تعيين و 
تكليـف پرونـده هـاي معترض ثبتي مصوب سـال 13۷3 معترض مي بايسـتي ظـرف مدت يكماه 
از تاريـخ تسـليم اعتـراض بـه اداره ثبت اسـناد و اماك دادخواسـت الزم نيز مبني بر طـرح دعوي به 
دادگاه يـا سـاير مراجـع ذيصاح قضايـي ارائه نموده و گواهي مربوطه ُمشـِعر بر جريـان طرح دعوي 
را از مراجـع قضايـي اخـذ و بـه انضمـام تصويـر دادخواسـت تقديمـي بـه اداره ثبـت اسـناد و اماك 
شهرسـتان كرمـان ارائـه نمايـد بديهي اسـت در صورت عـدم تقديم دادخواسـت و ارائـه گواهي طرح 
دعـوي از مرجـع رسـيدگي كننـده قضايي نسـبت به ملك مـورد تقاضـا از طرف معترض بـا توجه به 
َتيـن فـوق الذكـر چنانچه متقاضـي ثبت )مالك( گواهـي عدم ارائه دادخواسـت از دادگسـتري و  مادَّ
مراجـع قضايـي اخـذ و بـه اداره ثبت اسـناد و اماك تسـليم نمايد وفـق مقررات و بـا توجه به يكماه 
تعييـن شـده اعتـراض معترضيـن ديگـر از نظـر ايـن اداره قابـل اسـتماع و رسـيدگي نبـوده و ادامه 
عمليـات ثبتـي بنـام متقاضي ثبت ادامه خواهـد يافت ، ضمنًا چنانچه بين تقاضا كننده و اشـخاص 
حقيقـي و يـا حقوقـي ديگـر قبـل از انتشـار اوليـن نوبـت آگهـي مزبـور دعوايـي در محاكـم قضايي 
صالحـه در جريـان رسـيدگي مـي باشـد مطابـق مـاده 1۷ قانـون ثبـت اسـناد و اماك كشـور طرف 
دعـوي مـي بايسـت از تاريخ نشـر اولين نوبت اين آگهـي 90 روز تصديق محكمه را ُمشـِعر بر جريان 
دعـوي بـه اداره ثبـت اسـناد وامـاك تسـليم نمايـد در غير ايـن صورت حق او سـاقط خواهد شـد و 

ادامـه عمليـات ثبتي بنام متقاضـي ثبت ادامـه خواهد يافت:
امالك تقاضاي ثبت شده واقع در بخش دو كرمان

۲31 فرعـی از 3980 اصلـی خانـم مهدیـه کاظمـی ششـدانگ یکباب خانـه به مسـاحت۲01/3 متر 
مربـع واقـع در کرمـان خیابان قدوسـی نبش کوچـه 3۷-35

۴915 اصلـی آقـای سـعید ایـزدی خالق آبـادی ششـدانگ یکباب خانه بـه مسـاحت 113مترمربع 
واقـع در کرمـان خیابـان شـهدا خیابـان منجی بعـد از منجی 11 درب ششـم.

اماك تقاضاي ثبت شده واقع در بخش سه كرمان
15088 فرعی از ۲۷88 اصلی بانک سـامان ششـدانگ کوچه متروکه به مسـاحت ۷9/55مترمربع 

واقع در کرمان خیابان قرنی کوچه شـماره ۶ فرعی اول سـمت راسـت.
15۷۷۷ فرعـی از ۲۷88 اصلـی خانـم هـا شـهره و سـکینه و زهرا و فاطمه و شـهین  و آقای محمود 
شـهرت همگی فرودنیا سـهام هریک از خانم ها موازی سـیزده و پنج هفتم سـهم و آقای محمود 
فرودنیـا برابـر بیسـت وهفـت و سـه هفتم سـهم از 9۶ سـهم ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 

5۴8/88 مترمربـع واقـع در کرمـان خیابـان ابن سـینا غربی نبش کوچه شـمالی ۲
15809 فرعی از ۲۷88 اصلی آقای محمد رضا مختاری ششـدانگ یکباب خانه قدیمی مشـتمل بر 

دوبـاب دکان به مسـاحت ۲90/۲0 مترمربـع واقع در کرمان خیابان خواجو کوچه خیام.
1۶۷31 فرعـی از ۲۷88 اصلـی خانـم هـا مریم گواشـیری پورخنامان و مهری گواشـیری پورخنامان 
هر کدام سـه دانگ از ششـدانگ یکباب خانه مسـکونی قدیمی به مسـاحت ۲۲۶/۲0 مترمربع واقع 

در کرمان پارک مطهری کوچه شـماره ۲0شـمالی 5 پ 83
۴۶۲9 فرعـی از ۲9۷5 اصلـی آقـای مجیـد جمالیزاده تاج آبادی ششـدانگ یکباب سـاختمان نیمه 
تمـام بـه مسـاحت ۲۴1/51مترمربع واقـع در کرمان ضلع جنوبی بلـوار ابوالفضل کوچـه ویایی پارس

۴۶۴5 فرعـی از ۲9۷5 اصلـی خانم مریم سـلجوقی خوشـکار ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
158/۲ مترمربـع واقـع در کرمـان بلـوار شـاهد کوچـه 1۲) ضلـع غربـی بزرگـراه امـام پشـت اداره 

بازرگانی(
۴۶۴8 فرعـی از ۲9۷5 اصلـی آقـای احمـد کرمـی رباطـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 

۲0۲/۶8 مترمربـع واقـع در کرمـان بلـوار شـاهد اولیـن بریدگـی سـمت چـپ
تاریخ انتشار: انتشار نوبت اول 98/5/1-انتشار نوبت دوم 98/۶/۲

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه دو کرمان/ م الف:604

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 585 فرعـی از1- اصلـی بمسـاحت 
محمـد  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش3۴کرمـان  در  واقـع  30۲مترمربـع 
صباحـی  منصـور  آقـای  تقاضـای  مـورد  جبالبارزجیرفـت  مسـکون  آبـاد 
گراغانـی بـه اسـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفـت بشـما

ره139۷۶031901۴0058۲۶-9۷/10/۲5 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 
3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- 
آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفته ونیاز بـه تحدید 
حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 5۷91-98/0۴/18مالک بدینوسـیله آگهی تحدید 
حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 
8صبـح روزشـنبه مـورخ 98/0۶/09شـروع وبعمل خواهـد آمد لذا به مالک یـا مالکین اماک 
مجـاور رقبـه مزبـور اخطار میگردد کـه در موعد مقـرر در این اعان به محـل وقوع ملک حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفـی مالک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن بـر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق مـاده ۲0قانون 
ثبـت و مـاده 8۶- اصاحـی پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا ظرف 
مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایی 

مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:195- تاریـخ انتشـار :98/05/01-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1398
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک کرمان

بدینوسـیله حسـب ماده 1۲ قانون ثبت اسـناد 
وامـاک کشـور ومـواد اصاحـی 59و۶۴ اییـن 
نامـه قانـون ثبـت  امـاک مجهـول المالک که 
در سـه ماهـه اول سـال 1398 ) فروردیـن – اردیبهشـت 
– خـرداد ( از بخـش هـای 1و۴و8 حـوزه ثبتـی منطقـه 
یـک کرمـان تقاضـای ثبـت شـده اسـت بترتیـب نـام ونام 
خانوادگـی متقاضـی ونـوع ملـک ومحـل وقـوع ملـک آن 

بشـرح زیـر آگهی میشـود    
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان  

3551 اصلـی ورثـه مرحـوم ماشـاهللا ناظمـی معز آبـادی ) 
مرحمـت –افراسـیاب –عبدالرسـول –منیژه –زیبا -فرشـته 
– کمـا فـرض هللا (  مـوازی ۴ سـهم از 9۶  ششـدانگ 
یکبابخانـه انتقالـی از سـید فتـح هللا پـژوه واقـع در خیابان  

شـهید باهنـر کوچـه شـماره 9 
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۴ کرمان 

51۶۴ فرعـی از 31 اصلـی آقـای مجتبـی شـیخ شـعاعی   
بشـماره ملـی ۲99۲۷55095    ششـدانگ یکبـاب مغـازه  
بمسـاحت 08 /۴۷مترمربع واقع در اختیـار آباد خیابان امام 

خمینـی نبـش کوچـه شـماره 5۲ سـمت چپ   
13۶ اصلـی آقـای محمد نخعـی عبدل آبادی بشـماره ملی 
3091380۷93 ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن نیمه محصور 
مشـتمل بـر اتاق  بمسـاحت 35 /۲۶۷۴1 مترمربـع واقع در 

شـرف آبـاد نبش کوچه شـماره ۶۲ 

اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 
999 فرعـی از 1 اصلـی آقـای  مهـدی جاودان بشـماره ملی 
 38۷/ ۷ بمسـاحت  یکبابخانـه   ۲991990۷59ششـدانگ 

مترمربـع واقـع در چتـرود خیابـان ولیعصـر کوچـه ۲8 
3 فرعـی از ۴9۲ اصلـی آقـای اکبـر عـرب نـزاد بشـماره 
بمسـاحت  بـاغ  یکـدرب  309103۴۶0۷ششـدانگ  ملـی 
زرنـد  کیلومتـر ۷ جـاده  در  واقـع  مترمربـع   1۷5۶59/ 30

دق  حـوض 
همچنیـن اماکـی در هنـگام انتشـار آگهـی نوبتـی اشـنباه 

قلمـی صـورت گرفتـه وبدینوسـیله اصـاح میگـردد 
55۶۶ فرعـی از 10 اصلـی  خانـم ملیحه شـجاعی  بشـماره 
بمسـاحت  یکبابخانـه  ششـدانگ   ۲99۴05۶۷۶3 ملـی 
۲0 /153 مترمربـع واقـع در بلـوار امـام حسـن کوچـه 33 
داخـل کوچـه سـمت چـپ منـزل دوم سـمت جـپ کـه 
اشـتباها در آگهـی قبلـی پـاک اصلـی 31وآدرس اشـتباه 

چـاپ گردیـده اسـت
50۴۲ فرعـی از 31اصلـی آقای رضا حسـینی وخانم صدیقه 
حسـنی  ششـدانگ مغـازه بمسـاحت 5 /8۲مترمربـع واقع 
در اختیـار آبـاد خیابـان شـهید بهشـتی نبـش کوچـه ۴3 
سـمت راسـت کـه در آگهـی قبلـی نـام خانوادگـی صدیقـه 

اشـتباها حسـینی چـاپ گردیده اسـت     
تاریـخ انتشـار : نوبـت اول سـه شـنبه 1 /5 /98 - تاریـخ 

دوم شـنبه ۶/۲ /98  نوبـت   : انتشـار 
عيسي حافظي فر-رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 
كرمان م.الف ۵61

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 98 
ثبـت  قانـون  بدینوسـیله حسـب مفـاد مـاده 1۲ 
اسـناد و امـاک کشـور و مـواد اصاحـی 59 و 5۴ 
آییـن نامه قانـون ثبت و همچنین به اسـتناد مواد 
1 و ۲ قانـون قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی )در خصـوص اماکی 
کـه مسـتندا بـه مـواد مزبـور منجر بـه رد تقاضـای ثبـت گردیده 
انـد ( امـاک مجهـول المالک که در سـه ماهه اول سـال 1398 
)فروردیـن و اردیبهشـت و خـرداد واقع در بخـش های ۲9 و 33 
کرمـان (حـوزه ثبتـی شهرسـتان بـم تقاضـای ثبت أنهـا پذیرفته 
شـده بـه ترتیـب شـماره پـاک فرعـی از اصلـی و بخـش محل 
وقـوع امـاک تقاضـای ثبـت پذیرفته شـده به شـرح ذیل آگهی 
مـی شـود لذا بدینوسـیله باسـتناد مـاده 1۶ قانون ثبت اسـناد و 
امـاک چنانچه شـخصی اعـم از )حقیقی و حقوقی ( نسـبت به 
امـاک مشـروحه ذیـل منـدرج در ایـن آگهـی اعتراضی داشـته 
باشـند بایسـتی از تاریـخ انتشـار نوبـت اول آگهـی مزبـور کـه در 
انتهـای آگهـی قیـد شـده حداکثـر ظـرف مـدت 90 روز اعتراض 
خـود را کتبـا به اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان بم تسـلیم 
مـوده و بـا عنایـت بـه مـاده 8۶ اییـن نامـه قانون ثبـت مصوب 
1380/11/8 و همچنیـن بـا اسـتناد تبصـره دو ماده احـده قانون 
مربـوط بـه تعییـن تکلیـف پرونده هـای معترض ثبتـی مصوب 
سـال 13۷3 معتـرض می بایسـتی ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت اسـناد و اماک دادخواسـت الزم 
نیـز مبنـی بـر طـرح دعـوی بـه دادگاه بـا سـایر مراجـع ذیصاح 
قضایـی ارائـه نمـوده و گواهـی مربوطـه مشـعر بـر جریـان طرح 
دعـوی را از مراجـع قضایـی اخذ و به انضمام تصویر دادخواسـت 
تقدیمـی بـه اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان بـم ارائه نماید 
بدیهـی اسـت در صـورت عـدم تقدیم دادخواسـت و ارائـه گواهی 
طـرح دعـوی از مرجـع رسـیدگی کننـده قضایی نسـبت به ملک 

مـورد تقاضـا از طـرف معتـرض بـا توجـه بـه مادتين فـوق الذکر 
چنانچـه متقاضـی ثبت )مالـک( گواهی عـدم ارائه دادخواسـت 
از دادگسـتری و مراجـع قضایـی اخـذ و بـه اداره ثبـت اسـناد و 
امـاک تسـلیم نمایـد وفق مقـررات و باتوجه به یـک ماه تعیین 
شـده اعتـراض معترضیـن دیگـر از نظر ایـن اداره قابل اسـتماع 
و رسـیدکی نبـوده و ادامـه عمليـات ثبتـی به نـام متقاضی ثبت 
ادامـه خواهـد یافت ضمنا چنانچـه بین تقاضاکننده و اشـخاص 
حقیقـی و یـا حقوقـی دیگـر قبـل از انتشـار اولیـن نوبـت آگهی 
مزبـور دعوایـی در محاکـم قضایـی صالحـه در جریان رسـیدگی 
میباشـد مطابـق مـاده 1۷ قانـون ثبـت اسـناد و امـاک کشـور 
طـرف دعـوی مـی بایسـت از تاریخ نشـر اولین نوبـت این آگهی 
90 روز تصدیـق محکمـه را مشـعر بـر جریان دعوی بـه اداره ثبت 
اسـناد و امـاک تسـلیم نماید در غیـر این صورت حق او سـاقط 

خواهـد شـد و ادامـه عملیـات ثبتـی ادامه خواهـد یافت.
اماک تقاضا شده واقع بخش ۲9 کرمان

 ١-پـاک ۲فرعـی از 353۴- اصلـی آقـای احمـد صنعتـی فرزند 
محمد بشـماره شناسـنامه ۴9۲ بم ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۷8 متـر مربـع واقـع در شـهر بم چهـار راه چمران .
 ۲-پـاک 5383 - اصلـی خانم حیات انورری کوهسـتانی فرزند 
قدمعلـی شـماره شناسـنامه 1۶۴9 بم ششـدانگ خانه بمسـاحت 

۲۲9/3۶ متـر مربـع واقـع در خیابان هادی سـاعی شـهر بم .
اماک تقاضا شده واقع در بخش 33 کرمان

پـاک 5۷1 فرعـی از 3103- اصلـی آقـای حمیـد دریجانـی فرزند 
مونـس بشـماره شناسـنامه 598 صـادره از حـوزه ۶ بم ششـدانگ 

باغچـه بمسـاحت ۶۶9/۷0 متـر مربـع واقع در دریجـان بم.
تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه: 98/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه: 98/۶/۲
محمد امیری خواه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بم/م الف: ۵89

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجـرای مـواد مذکوربدينوسـيله اماکـی که برابـر آراء هیاتهای حل اختاف موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی گلباف کـه ادامه عملیات ثبتی 
آنهـا مطابـق قانـون مذکـور تجويز گردیده اسـت به ترتیب شـماره پاک فرعـی از اصلی وبخش و محـل وقوع ملک و 

مشـخصات ملک واقـع در بخش ۲۷ کرمان بشـرح ذیل 
1-پـاک يكفرعـی از ۶۴0- اصلـی بخـش ۲۷ کرمـان مالكيـت آقـای اکبر مهـدی زاده گوکی فرزند قاسـم به شـماره 
شناسـنامه 198 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۴31/55متر مربع واقـع در گلباف خیابان 

ولیعصـر جنـب نیروگاه بـرق خریداری از مالک رسـمی قاسـم خواجویی گوکی
۲-پـاک ۲ فرعـی از 105۲- اصلـی بخـش ۲۷ کرمـان مالکیت خانم کبری بلوچ تیرکانی فرزند شـیر علی به شـماره 
شناسـنامه ۲38 صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 80/ 13۷۲ مترمربع واقع در گلباف خیابان 

ولیعصر کوچه شـهید وحیدی پناه خریداری از مالک رسـمی غامحسـین زمانی
3-پـاک 3 فرعـی از 105۲ - اصلـی بخـش ۲۷ کرمـان مالکیـت خانـم مریـم زینلـی پـور فرزند عباسـی به شـماره 
شناسـنامه 1۷1 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت ۲۶5/۴0مترمربع واقـع در گلباف خیابان 

ولیعصـر کوچه شـهید وحیـدی پناه خریـداری از مالک رسـمی غامحسـین زمانی
۴-پـاک ۲ فرعـی از 1185- اصلـی بخـش ۲۷ کرمـان مالکیـت خانم گیتی عبدالـه زاده گوکی فرزند علی به شـماره 
شناسـنامه ۷5صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 3۴۴/۲۷ مترمربع واقـع در گلباف خیابان 

امام کوچه شـماره 18 جنب مسـجد سـجادیه خریداری از مالکان رسـمی احمد زینلی پور و سـتاره شـیخ زاده
 لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يـك مـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذكور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد/م الـف:5۲۴- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 98/۴/1۷-تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم : 98/5/1 
محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گلباف

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول(
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونـده 
کاسـه 980۲3۷ اجـرای احـکام شـعبه پنجـم حقوقـی 90 سـهم مشـاع از 9۶ سـهم از پـاک 
ثبتـی 15091 فرعـی از ۲۷88 اصلـی بخـش 3 کرمـان متعلـق بـه آقـای سـید عابـد احمـدی 

موسـوی بـا مشـخصات زیـر را از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند: 
پسـتی  کـد   ،۲1 پـاک   3 غربـی  کوچـه  خیـام،  خیابـان  خواجـو،  خیابـان  کرمـان-  ملـک:  آدرس   1-

۷۶1۷۷۷88۷8
-۲ مشـخصات ثبتـی ملـک: 90 سـهم مشـاع از 9۶ سـهم از پـاک ثبتـی 15091 فرعـی از ۲۷88 اصلـی 

بخـش 3 کرمـان 
-3 وضعیـت ملـک بدیـن شـرح اسـت: ملک دارای عرصـه به مسـاحت ۲58/5 متر مربع ) مندرج در سـند( 
و اعیانـی در دو طبقـه بـر روی زیرزمیـن بصـورت اسـکلت فلـزی شـامل دو واحـد سـاختمان مسـکونی مجزا 
و زیـر بنـا تقریبـا 51۲/5 متـر مربـع مـی باشـد زیرزمیـن بعنـوان پارکینـگ و انبـاری مـورد اسـتفاده اسـت، 
دارای حیـاط سـازی و نمـای سـفال اسـت در ضمـن ملـک دارای امتیـاز و انشـعاب آب، بـرق )۲عـدد( و گاز 

و تلفـن )۲خـط( می باشـد
بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق جمـع ارزش ۶ دانـگ ملـک 10/۷50/000/000 ریـال ) ده میلیـارد و هفتصـد 
و پنجـاه میلیـون ریـال( کـه ارزش 90 سـهم مشـاع از 9۶ سـهم عرصـه و اعیـان معـادن 10/0۷8/1۲5/000 
ریـال ) ده میلیـارد و هفتـاد و هشـت میلیـون و یکصـد و بیسـت و پنـج هـزار ریـال( کـه توسـط کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری ارزیابـی گردیـده اسـت. جلسـه مزایـده در روز شـنبه مـورخ 98/05/۲۶راس سـاعت 9 
مـی  برگـزار  دادسـرا  محتـرم  نماینـده  بـا حضـور  دادگسـتری کرمـان  هـای  مزایـده  اتـاق  محـل  در  صبـح 
گردد.طالبیـن شـرکت در جلسـه مزایـده مـی تواننـد تـا 5 روز قبـل از مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد و در 
صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده بایسـتی %10قیمـت کارشناسـی بمبلـغ 1/0۷5/000/000 ریـال بـا شناسـه 
واریـز9۷38۷030085۷01۲98 به حسـاب شـماره ۲1۷1۲93951000 سـپرده دادگسـتری نزد بانـک ملی واریز 
و بـه همـراه درخواسـت کتبـی خـود در پاکـت در بسـته تـا قبـل از سـاعات برگـزاری مزایـده تحویـل نماینـد.

بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان برنـده مزایده شـناخته می شـود که قیمـت باالتـری داده باشـد. در صورت 
انصـراف برنـده مزایـده %10مبلـغ پیشـنهادی بـه نفع دولـت ضبط خواهد شـد. در ضمـن دایره اجـرا هیچ گونه 
مسـئولیتی در قبـال معامـات معـارض نخواهـد داشـت. برنده مزایده بایسـتی نسـبت به واریز مابـه التفاوت 

مبلـغ کارشناسـی تـا مبلـغ پیشـنهادی در روز مزایـده اقـدام نماینـد.
دادورز برگزارکننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- شیروانی/ م.الف:۲84
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ب 90 درصد هیات وزیران 
به جنوب کرمان سفر کرده اند 

دستگیری 17جاسوس تربیت 
یافته امریکا در داخل کشور

تصمیم جدید مجلس 
درباره حقوق کارکنان دولت

بـه گفتـه نماینـده مـردم جیرفت 
مجلـس شـورای  در  عنبرآبـاد  و 
اسـامی 90درصـد هیـات وزیران 
دولـت تدبیـر و امیـد بـه مناطـق 

محـروم جنـوب کرمـان سـفر کرده انـد. 
یحیـی کمالـی پور بـا بیان اینکـه برخـی از وزرا 
بیـش از ۲ مرتبـه بـه جنـوب کرمان سـفر کرده 
انـد افـزود: در سـفر هرکـدام از وزرا، میلیاردهـا 
تومـان اعتبـار بـرای ایـن منطقه مصوب شـده 

است.
وی تصریـح کـرد: بخـش زیـادی از خدماتـی 
کـه در ایـن منطقـه ارائـه شـده، در آینـده دیده 

شـد. خواهد 
مجلـس  قضایـی  رییـس کمیسـیون  نایـب 
شـورای اسـامی بـا اشـاره بـه راه انـدازی پنج 
کارخانـه معدنـی در جیرفت تصریـح کرد: یکی 

از ایـن کارخانـه هـا کـه طـی یـک ماه گذشـته 
افتتـاح شـد 300 نفـر را مشـغول بـه کار کرده و 
بـا افتتـاح بقیه ایـن کارخانه ها بیـش از یکهزار 

نفـر، شـاغل خواهند شـد.
وی ادامـه داد: عملیـات اجرایـی کارخانـه تولید 
السـتیک را آغـاز کردیـم و بـا راه انـدازی آن، 
یکهـزار نفـر بـه طـور مسـتقیم مشـغول بـه کار 

شـد. خواهند 
کمالـی پـور افـزود: بـه زودی عملیـات اجرایی 
کارخانـه هـای آجـر نسـوز و همچنیـن تولیـد 

روغـن زیتـون و کنجـد را آغـاز مـی کنیـم.
وی ادامـه داد: بـرای اینکـه بتوانیم گردشـگری 
منطقـه را توسـعه داده و خدماتی در خور شـان 
گردشـگران ارائـه دهیـم، طـی روزهـای آینـده 
کلنـگ احـداث یـک هتل بـزرگ و مجهـز را به 

زمین خواهیـم زد.

جاسوسـی  ضـد  کل  مدیـر 
و  شناسـایی  از  اطاعـات  وزارت 
دسـتگیری 1۷ جاسـوس تربیت 
یافتـه سـازمان اطاعاتـی آمریکا 
و گفـت:  داد  خبـر  داخـل کشـور  در  )سـیا( 
احـکام ایـن جاسوسـان صـادر شـده و برخـی 
بـه عنـوان مفسـد فـی االرض اعدام می شـوند. 
فـارس؛ مدیـرکل ضدجاسوسـی  بـه گـزارش 
وزارت اطاعـات در نشسـت خبـری با اصحاب 
رسـانه از شناسـایی و دسـتگیری 1۷ جاسوس 
تربیـت یافته سـازمان اطاعاتی آمریکا )سـیا( 
در داخـل کشـور خبـر داد و گفـت: احـکام ایـن 
جاسوسـان صـادر شـده و برخـی بـه عنـوان 
مفسـد فـی االرض اعـدام می شـوند.وی گفت: 
در تاریخ ۲8 خرداد ماه امسـال خبری منتشـر 
شـد مبنـی بـر آنکـه وزارت اطاعـات موفـق به 

کشف و شناسـایی یک شبکه جاسوسی شده 
اسـت. جاسـوس های شناسـایی شـده شامل 
شـاغلین مراکز حسـاس و حیاتـی و همچنین 
مراکـز  ایـن  بـا  مرتبـط  خصوصـی  بخـش 
هسـتند کـه بـه عنـوان پیمانـکار یـا مشـاور در 
حـال فعالیـت بودند.تعـداد کل جاسـوس های 
شناسـایی شـده 1۷ نفـر اسـت کـه بـه صورت 
سـلولی در ایران فعالیت می کـرده و هیچکدام 
از ایـن افـراد بـا دیگـری ارتباطـی ندارشـتند  و 
هـر کـدام با یـک افسـر سـیا در ارتبـاط بودند.

برخـی از ایـن افـراد به واسـطه سـوء اسـتفاده 
سـیا از تقاضای ویزای امریکا در دام ویزا گرفتار 
شـدند و در ازای اعطـای ویـزا بـه آنها پیشـنهاد 
جاسوسـی ارائـه شـده اسـت. برخـی دیگر نیز 
بـه واسـطه حفظ یا تمدیـد انواع ویـزای آمریکا 

از طـرف سـیا مـورد فریـب واقـع شـدند.

و  برنامـه  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس  محاسـبات  و  بودجـه 
تصمیـم  از  اسـامی  شـورای 
جدیـد رییـس مجلـس دربـاره 
افزایـش  دربـاره  دولـت  مصوبـه  یـک  لغـو 
تسـنیم:  خبرگـزاری  داد.  خبـر  حقوق هـا 
نماینـده  حاجی دلیگانـی  حسـینعلی 
بـه  اشـاره  بـا  مجلـس  در  شاهین شـهر 
آخریـن پیگیری هـا دربـاره تخلـف دولت در 
افزایـش حقـوق کارمنـدان، گفـت: مجلـس 
در بودجـه سـال 98 مصـوب کـرده بـود کـه 
حقـوق کارمنـدان دولـت نبایـد بیـش از ۷ 
برابـر افزایـش پیـدا کنـد کـه هیـأت تطبیـق 
ایـن مصوبـه  رییـس مجلـس  و  مصوبـات 
اینکـه  بیـان  بـا  بودنـد.وی  کـرده  لغـو  را 
نماینـدگان بـه این اقـدام غیرقانونـی هیئت 

تطبیـق و آقـای الریجانـی اعتـراض کردنـد، 
ادامـه داد: پـس از اعتـراض نماینـدگان این 
مجلـس  مصوبـه  و  شـد  اصـاح  موضـوع 
قـرار  دیگـر  بـار  حقوق هـا  افزایـش  دربـاره 
اسـت اجـرا شـود.عضو کمیسـیون برنامـه و 
بودجـه و محاسـبات مجلـس تصریـح کرد: 
اگـر دولـت قانـون مصـوب مجلـس را اجـرا 
کنـد افـرادی کـه بـاالی 1۲ میلیـون حقـوق 
دریافـت می کننـد افزایـش حقـوق نخواهند 
و  بی قانونی هـا  از  برخـی  جلـوی  و  داشـت 
خواهـد  گرفتـه  نامتعـارف  پرداخت هـای 
حقـوق  نبایـد  مجلـس  مصوبـه  شـد.طبق 
پایـه  حداقـل  برابـر  هفـت  کـه  کارکنانـی 
حقـوق کارکنـان دولـت را دریافـت می کننـد 
افزایـش پیـدا کنـد لـذا پرداخـت بـاالی 1۲ 

میلیـون بـه بـاال تخلـف اسـت.

حمـل  و  راهـداری  کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جلسـه  کمیتـه  جنـوب کرمان،نهمیـن  ای  جـاده  نقـل  و 
بـه  اسـتان کرمـان  جنـوب  نقـل  و  حمـل  ایمنـی  ارتقـای 
میزبانـی اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای شهرسـتان 
همـکار  دسـتگاه های   ، فرمانـدار  حضـور  بـا  گنـج   قلعـه 
. برگـزار شـد  جنـوب کرمـان  نقـل  و  ایمنـی حمـل  حـوزه 

معـاون حمـل و نقل اداره کل راهـداری و حمل و نقل جاده ای 
جنـوب اسـتان کرمـان در این نشسـت گفت:  کمیتـه ایمنی و 
حمـل و نقـل با همکاری دسـتگاههای همکار از جملـه قرارگاه 
پلیـس راه جنـوب کرمان ،مرکز حـوادث و فوریتهای دانشـگاه 
علوم پزشـکی جیرفت ،هال احمر با هدف هماهنگی بیشـتر 
بیـن دسـتگاههای بـرای برنامـه ریـزی و کاهـش حـوادث 
رانندگـی در جنـوب اسـتان از سـال گذشـته تشـکیل شـده 
اسـت .مجتبـی محمـودی گفـت : همـکاران مـا در اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان علـی رغـم 
هزینـه هـای سـنگین نگهـداری و ایمـن سـازی محورهـا بـا 
تمـام تـاش و توان بـرای  ایجاد ایمنی در محورهـای ارتباطی 
ایـن منطقـه و کاهـش حـوادث رانندگـی تـاش مـی کننـد.

تـا کنـون ۷  امسـال  ابتـدای  از  اینکـه:  بیـان  بـا  محمـودی 
فوتـی در حـوادث رانندگـی در شهرسـتان قلعـه گنج داشـتیم 
کـه تعـدادی از ایـن تصادفـات فوتـی بـر اثـر عامـل سـرعت 
اول  مـاه  سـه  در  اسـت؛ گفـت:  صـورت گرفتـه  غیرمجـاز 
امسـال بـر اثـر حـوادث رانندگـی در  جنـوب اسـتان کرمـان 
۶1 نفـر در 50فقـره تصـادف جـان خـود را از دسـت داده اندکه 
نسـبت بـه سـال گذشـته  10  نفـر کاهـش داشـته اسـت . 
عطـا ناوکـی فرمانـدار شهرسـتان قلعـه گنـج :از عملکـرد و 
مدیریـت خـوب اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب کرمـان بـا توجـه بـه حجـم زیـاد و پیک حمـل و نقل 
بـار محصـوالت کشـاورزی نظـارت و جدیـت خوبـی بـر ایـن 
فراینـد داشـته اسـت کـه قابـل تقدیـر اسـت .وی با اشـاره به 
هجـوم آفت ملخ در 3ماه گذشـته به تـاالب جازموریان در این 
شهرسـتان از عملکـرد جهـادی ایـن اداره کل به جهـت احداث 
بانـد فرودگاهـی با حجم یـک ۴000متر مکعب عملیات خاکی 
که معادل 9کیلومتر راه روسـتایی می باشـد؛ در کمترین زمان 
تقدیـر کـرد. ناوکـی تسـریع در عملیـات تعریـض محـور قلعه 
گنـج _ کهنـوج را خواسـتار شـدو گفـت: وصـل شـدن محـور 
رمشـک بـه فنـوج در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و قلعـه 
گنـج بـه جاسـک در  اسـتان هرمـزگان را از مهمتریـن طـرح 
هایـی دانسـت کـه در صـورت تسـریع در رونـد تکمیل شـدن 
سـبب توسـعه بیشـتر قلعه گنج خواهد شـد. فرمانده پلیس 
راه شهرسـتان قلعه گنج هم در این نشسـت  شناسـایی نقاط 
حادثـه خیـز و رفـع ایـن نقـاط بـا روشـنایی نقطـه ی ، نصب 
چـراغ هـای هشـدار دهنـده ، اصـاح قـوس هـا و تعریـض 
نقـاط باقـی مانـده در  محـور قلعـه گنـج -کهنـوج  ،نصـب 
دوربیـن هـای ثبـت تخلـف و کنتـرل سـرعت در محورهـای  
قلعه گنـج - کهنـوج  و قلعـه گنج – رمشـک را خواسـتار شـد.

 61 نفر بر اثر تصادف 
در سه ماهه اخیر در 
جنوب جان باختند

خبر

مدیـرکل تامیـن اجتماعـی کرمـان بـا بیـان اینکـه ۲0 
تـا ۲5 درصـد مـردم اسـتان هنـوز زیرپوشـش هیـچ 
بیمـه ای نیسـتند گفـت: فقـط ۲0 درصـد مـردم جنوب 
اسـتان کرمـان زیرپوشـش تامیـن اجتماعی هسـتند. 
بـه گـزارش خبرگزاری تسـنیم از کرمان، علی حسـینی 
ظهـر امـروز در دیـدار مدیرکل و کارکنـان اداره کل تامین 
اجتماعی اسـتان کرمان با حجت االسـام  والمسـلمین 
حسـن علیدادی سـلیمانی نماینده ولی فقیه در اسـتان 
و امـام جمعـه کرمـان بـا بیـان اینکه حـق برخـورداری 
از تامیـن اجتماعـی حق همگانی اسـت، اظهار داشـت: 
دولـت مکلـف اسـت از محـل درآمدهـای عمومـی و 
مشـارکت خـود مـردم ایـن کار را انجـام بدهـد.وی بـا 
بیـان اینکـه بیـش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشـور 
زیرپوشـش تامین اجتماعی هسـتند و خدمات زیادی 
بـه مردم می دهد گفت: کمک هزینه بـارداری، ازدواج و 
سـایر موارد مانند بیمه بیکاری بخشـی از این خدمات 
اسـت.مدیرکل تامین اجتماعی اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه اینکـه در اسـتان کرمان ۲۶ شـعبه اصلی، 1۶ شـعبه 
اقمـاری و 1۲ کارگـزاری داریـم افـزود: بیـش از یـک 
میلیـون و ۴00 صـد هـزار نفـر در اسـتان کرمـان تحـت 
پوشـش بیمـه تامیـن اجتماعـی هسـتند.وی بـا بیان 
اینکـه در شـمال اسـتان بیـش از ۶0 درصـد جمعیـت 
زیرپوشـش تامیـن اجتماعـی هسـتند عنوان کـرد: در 
شهرسـتان های جنوبی اسـتان حـدود ۲0 درصـد مردم 
زیرپوشـش تامین اجتماعی هستند و اخیرا نمایندگی 
تامیـن اجتماعـی در جنوب اسـتان نیز راه اندازی شـده 

است.

۲۵ درصد مردم 
استان زیرپوشش 

هیچ بیمه ای نیستند 

از  زیـادی  تعـداد  آب  پـی  پـی در  خشکسـالی  اثـر  بـر 
کاهـش  اسـتان  ایـن  قنـوات  و  چشـمه ها  چاه هـا، 
افـت  سـبب  متعـدد  خشکسـالی  های  اسـت،  داشـته 
مسـاله  ایـن  و  شـده  زیرزمینـی  آب  سـفره های  شـدید 
بسـیاری از مناطـق را دچـار مشـکل کـرده اسـت، جیـره 
بنـدی آب، اجـرای سیسـتم های آبیـاری نویـن در مـزارع 
و باغـات، توصیـه بـه صرفه جویـی در مصـرف آب و غیـره 
اثـرات  زمینـه کاهـش  در  مسـووالن  اقدامـات  جملـه  از 
كرمـان  اسـتان  اسـت.  کرمـان  اسـتان  در  خشکسـالی 
كم آبـی  دچـار  ديربـاز  از  كـه  اسـت  مناطِقـی  ازجملـه 
وخشكسـالی بـوده اسـت، امـا امسـال اوضـاع كمی فرق 
باعـث  وپی درپـی  شـديد  بـارش  چنديـن  وقـوع  و  كـرد 
شـد تـا در شـهرهای مختلـف ايـن اسـتان سـيل جـاری 
مهيـا  زيـر سـاخت ها  اگـر  شـود. كارشناسـان می گوینـد 
ذخيـره  ضمـن  می توانسـتيم  سـياب ها  بـا كنتـرل  بـود 
كـردن، مشـكل بی آبـی منطقـه را تـا حـدودی حـل كنيم. 
وهدايـت  جمـع آوری  بـرای  سا ل هاسـت كـه  متاسـفانه 
اگـر  وتـازه  كنيـم  فكـری  نتوانسـته ايم  روان  آب هـای 
زيرسـاختی هـم از قديـم وجود داشـت در اثـر بی توجهی 
بـه حـال خـود رهـا شـده وبـه مـرور زمـان ازبيـن رفتـه 
اسـت. بـه عنـوان مثـال می تـوان از بی  توجهـی بـه حفـظ 
يكـی  در  منطقـه  ایـن  بـرد.  نـام  قديمـی  سـيل بندهای 
دوسـال اخيـر بارهـا شـاهد باران های شـديد بوده اسـت 
باهربـار  تـا  باعـث شـده  زيـر سـاخت ها  برخـي  نبـود  و 
مسـكونی،  واحدهـای  از  تعـدادی  سـيل،  شـدن  جـاری 

راه هـای اصلـی و روسـتایی، باغ هـا و مـزارع کشـاورزی 
تخريـب شـده و هـزاران دام سـبک و سـنگین نيـز تلـف 
شـوند. زنـگ خطـر کمبـود آب بـا توجـه بـه خشکسـالی 
و کـم آبـی و همچنیـن مصـرف بی رویـه و نادرسـت آب 
در جنـوب کرمـان، بـه صـدا درآمـده و اهالی ایـن منطقه 
در آسـتانه جیره بنـدی ایـن عنصـر حیاتـی قـرار گرفتـه و 
بی آبـی هسـتیم.  نقـاط شـاهد  از  برخـی  در  نیـز  اکنـون 
بنـا بـه اعـام کارشناسـان آب منطقـه ای، 90 درصـد آب 
اسـتان کرمـان در بخـش کشـاورزی مصـرف می شـود از 
زمینـه  در  منظمـی  و  دقیـق  برنامه ریـزی  بایـد  رو  ایـن 

مصـرف بهینـه آب در ایـن بخـش انجـام شـود ولـی بـا 
مهـم  ایـن  سـمینار،  و  همایـش  ده هـا  برگـزاری  وجـود 
از معضـات امـروز  تـا کنـون محقـق نشـده اسـت.یکی 
ایـن  از  اسـتفاده  روسـتاها،  در  آشـامیدنی مصرفـی  آب 
منبـع حیاتـی و ارزشـمند بـرای آبیـاری درختـان اسـت 

می شـود  آب  جیره بنـدی  سـبب  مسـاله  همیـن  کـه 
آب  از  اسـتفاده  توجـه کـرد کـه  مهـم  ایـن  بـه  بایـد  و 
اسـت  مـردم  سـایر  بـه  جفـا  کشـاورزی  بـرای  شـرب 
پیـدا  خـوردن  بـرای  آبـی  دیگـر  کار  ایـن  بـا  کـه  چـرا 
اسـت.  النـاس  حـق  بـارز  مصـداق  ایـن  و  نمی شـود 

اسـتفاده از آب کشاورزی برای 
خـوردن و ابتال به بیماری

یکـی از اهالی رودبارجنـوب به»کاغذوطن«گفت:»معضل 
دهـه  دو  طـی  در  کرمـان  جنـوب  در  خشکسـالی 
می آیـد  چشـم  بـه  زمانـی  هـر  از  بیشـتر  گذشـته 
چیـزی  هـر  از  بیـش  بـاران  نیامـدن  بـا  حـاال 
می دهـد.  آزار  را  دیـار   ایـن  کشـیده  رنـج  مردمـان 
آبـی  ذخایـر  نتیجـه کاهـش  در  شـرب کـه  آب  بحـران 
و  اخیـر و سـوء مصـرف  بـاران در سـال های  نیامـدن  و 
اهالـی  از  بسـیاری  دامـن  آبـی  منابـع  مدیریـت  سـوء 
حـال  در  شـاید  گرفتـه،  را  کرمـان  جنـوب  روسـتاهای 
جنـوب  پهنـه  کـه  باشـد  رنجـی  بزرگتریـن  حاضـر 
است.«سـابکی  آورده  درد  بـه  را  کشـورمان  شـرقی 
آب  حتـی  و  شـده اند  خشـک  کامـا  افزود:»روسـتاها 
خـوردن نداریـم و اکثـر مـردم از آب چاه های کشـاورزی 
بـرای خـوردن اسـتفاده می کننـد کـه بیماری هـای زیادی 
را بـه دنبـال دارد ومتاسـفانه باعـث شـده تعـداد زیـادی 
مرتبـط  روده ای کـه  و  عفونـی  بیماری هـای  بـا  مـردم  از 
شـوند.« مبتـا  اسـت  غیربهداشـتی  آب  مصـرف  بـا 

نذر آب اجرا می شود
برگـزاری  از  احمـر  هـال  داوطلبـان  سـازمان  رییـس 
طـرح نـذر آب در مناطـق جنوبـی اسـتان های سیسـتان 
و بلوچسـتان و کرمـان از اواسـط مـرداد مـاه خبـر داد.

محمـد نصیـری رییس سـازمان داوطلبان هـال احمر در 
گفتگـو بـا خبرنگار مهر از برگـزاری مجدد طرح »نذر آب« 
در مناطـق کـم آب کشـور خبـر داد و گفـت: امسـال طرح 
»نـذر آب« همچـون سـال گذشـته در اسـتان سیسـتان 
شـد. خواهـد  اجـرا  بزرگ تـر  گسـتره  بـا  بلوچسـتان  و 

تاکیـد  اسـاس  بـر  طـرح  ایـن  پایـه  داد:  ادامـه  وی 
بـر  احمـر  هـال  و  سـرخ  صلیـب  جهانـی  فدراسـیون 
رسـیدگی بـه مناطـق دارای خشکسـالی بـود بـه همیـن 
دلیـل هـال احمـر نیـز بـرای اجـرا ایـن طـرح وارد عمل 
قدمتـی  مـا  کشـور  در  نیـز  خشکسـالی  موضـوع  شـد. 

شـدید  افزایـش  گذشـته  سـال  امـا  داشـت  چندسـاله 
آن در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان موجـب مهاجـرت 
خاطـر  بـه  و  شـد  مناطـق کشـور  دیگـر  بـه  هموطنـان 
وجـود ایـن ضـرورت بـرای تثبیـت جمعیـت و بـاال بـردن 
شـد. اجـرا  گذشـته  سـال  آب«  »نـذر  طـرح  خدمـات 

در طـرح سـال گذشـته خدمـات  داد:  توضیـح  نصیـری 
خدمـات درمانـی، توزیـع سـبد کاال، و توزیـع تانکرهـای 
سـالم  شـرب  آب  بـه  مـردم  دسترسـی  بـرای  آب 
مناطـق  ایـن  در  بارندگی هـا  نیـز  امسـال  شـد.  انجـام 
همچنـان  امـا  کـرده  برطـرف  حـدودی  تـا  را  مشـکل 

فرماندار رودبار جنوب: »نذرآب« فقط یک پروژه مکمل می تواند باشد باید زیرساخت های آبرسانی را تامین کنیم

»نذر آب« ُمسکن تشنگی جنوبی ها

 مـردم اکثـر روسـتاهای جنـوب کرمـان از داشـتن آب شـرب سـالم محـروم هسـتند در برخـی 
از مناطـق مـردم از  آب کشـاورزی بـرای خـوردن اسـتفاده می کننـد کـه انـگار باعـث بـروز برخـی 
بیماری هـای عفونـی و کلیـوی در میـان آنهـا شـده، برخـی نقـاط حتـی از داشـتن همیـن آب نیـز 
محـروم هسـتند. هـالل احمـر از اجـرای طرح»نـذرآب« در جنـوب کرمـان خبـر داده امـا فرماندار 
رودبـار می گویـد ایـن طـرح فقـط می توانـد به شـکل یک پـروژه مکمـل به ما کمـک کنـد او عقیده 
دارد نیـاز بـه درسـت کـردن زیرسـاخت های آب در جنـوب کرمـان بـه شـدت احسـاس می شـود.

فرمانـــدار رودبارجنـــوب گفـــت: » 
ـــی آب  ـــه ب ـــم ک ـــتاهایی را داری روس
هســـتند و در برخـــی نقـــاط هـــم 
مشـــکل شـــبکه وجـــود دارد و 
ـــر  ـــال اخی ـــار س ـــه چه ـــن س در ای
پروژه هایـــی را در ایـــن زمینـــه 
داشـــتیم کـــه برخـــی از آنهـــا 
پیشـــرفت فیزیکـــی 80درصـــدی 

دارنـــد و ۵0 درصـــد دارنـــد.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

هر
 م

س:
عک
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت

 ملک جیرفت
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
هیـات   9۷/11/۲1- شـماره139۷۶031901۴00۶۴۶۷  رای  برابـر 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای 
محمد امیری فرزند پیرداد بشـماره شناسـنامه 9صادره ازجیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت۴80 مترمربـع پاک - 
فرعـی از۴93- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعی 
از۴93- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی سـعید آبـاد ایلخانـی 
جیرفـت بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
پیـرداد امیـری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/05/01- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۲06

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

 ملک جیرفت
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
هیـات   98/03/1۲- شـماره1398۶031901۴00108۴  رای  برابـر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای 
محمـد گیانـی فرزنـد لطف الـه بشـماره شناسـنامه 330صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت8۴۶/55 
مترمربـع پـاک - فرعـی از5۷8- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک - فرعـی از5۷8- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی براب 
جیرفـت بخـش۴5 کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای فتح 
هللا سـلمان زاده محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/05/01- 

تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/15
 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :189

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

 ملک جیرفت
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
هیـات   98/03/11- شـماره1398۶031901۴001053  رای  برابـر 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم مریم 
روح االمینـی فرزنـد اسـد هللا  بشـماره شناسـنامه 1۷3۲صـادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت330/5۴ 
مترمربـع پـاک - فرعـی از5۷۴- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک ۶۴۲فرعـی از5۷۴- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی 
جیرفـت بخـش۴5 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای اسـد 
هللا روح االمینـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/05/01- 

تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۲17

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

 ملک جیرفت
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
هیـات   98/03/1۲- شـماره1398۶031901۴001105  رای  برابـر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت 
ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضـی آقای گودرز 
نخعـی بهرامـی فرزنـد گرگعلـی بشـماره شناسـنامه ۲۴11صادره 
مسـاحت۲00/10  بـه  خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ  ازجیرفـت 
مترمربـع پـاک - فرعـی از581- اصلـی مفـروز و مجزی شـده 
از پـاک - فرعـی از581- اصلـی قطعه دوواقع دراراضی حسـین 
آبـاد جیرفـت بخـش۴5 کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای 
ابراهیـم سـیدیان محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/05/01- 

تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۲۲4

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

 ملک جیرفت
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
هیـات   95/0۷/18- شـماره1395۶031901۴008۶۷9  رای  برابـر 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای 
محمد رضا حاجبی فرزند غامرضا بشـماره شناسـنامه ۶0 صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت۲۴9مترمربع 
پـاک ۷88۷- فرعـی از5۷۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـاک1۲09 - فرعـی از5۷۴- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی 
جیرفـت بخـش۴5 کرمان خریداری از مالک رسـمی خانم مریم 
امیـر محمـدی محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  
سـند مالکیت صادر خواهدشـد . م الف :۲08تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/05/01- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/15- 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 91 فرعـی از 
واقـع  مترمربـع  بمسـاحت1105/50  اصلـی   -1۲0۴
در بخش3۴کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی گربـه 
معصومـه  خانـم  تقاضـای  مـورد  جیرفـت  دلفـارد 
مشـایخی سـاردویی با سـتناد رای هیـات محترم حـل اختاف 
بشـماره95/09/15-1395۶031901۴00105۲۶  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 واخواهی قـرار نگرفتـه ونیاز به تحدیـد حدود 
5۷93مورخ98/0۴/18مالـک  درخواسـت  حسـب  لـذا  دارد 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 
13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح 
روزیکشـنبه مـورخ 1398/0۶/10شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا 
بـه مالـک یا مالکیـن اماک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد 
کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـان به محـل وقوع ملـک حاضر و 
در صـورت عـدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیـد ی با معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده ۲0قانون ثبت 
و مـاده 8۶- اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام 
بـه مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی  ودادخواسـت 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف -198  

تاریخ انتشار :98/05/01 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
باغچـه  و  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت  اصلـی  از5۴9-  11۴9فرعـی  پـاک 
و  بخش۴5کرمـان  در  واقـع  ۲۴9/۴8مترمربـع 
آدرس :واقـع دراراضی کلرودجیرفـت مورد تقاضای 
خانـم مریـم افروغ  به اسـتناد رای هیات محتـرم حل اختاف 
بشـماره9۷/11/0۲-139۷۶031901۴005915  جیرفـت  ثبـت 
درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعد 
مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیاز بـه تحدید حـدود دارد 
5۴۷5-98/0۴/13مالـک  مورخـه  درخواسـت  حسـب  لـذا 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 
13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح 
روزیکشـنبه مـورخ 98/0۶/03شـروع وبعمل خواهـد آمد لذا به 
مالـک یـا مالکین امـاک مجاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعـان به محـل وقوع ملک حاضـر و در 
صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیـد ی با معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده ۲0قانون ثبت 
و مـاده 8۶- اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی 
دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف:۲11- 

تاریـخ انتشـار :98/05/01-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی های نوبتی سه ماهه اول سال 98حوزه ثبتی جیرفت
بنـا بـه دسـتور مـاده 1۲قانـون ثبت اسـناد وامـاک ومـواد 59و۶۴آئیـن نامه 
قانـون ثبـت اسـناد وامـاک ،امـاک مجهـول المالـک ویـااز قلـم افتـاده از 
بخـش هـای 3۴و۴۴و۴5کرمـان حـوزه ثبتـی جیرفت که در سـه ماهـه اول 
سـال 98)فروردین –اردیبهشـت -خرداد ( تقاضای ثبت شـده اسـت بترتیب 

بخـش وشـماره پـاک ومحـل وقـوع ملک بشـرح ذیـل آگهی میشـود.
از قطعه ۴ واقع در بخش 3۴کرمان

پاک 18فرعی از 5۲۷-اصلی اقایان اسـماعیل ومحمد پهلوان موازی شـانزده سـهم مشـاع 
از 9۶سـهم  ششـدانگ باغ گردئی  به مسـاحت ششـدانگ  550۷۶متر مربع واقع در اراضی 

دره زردآ لویـی کوهلری دلفارد جیرفت 
پـاک ۷3فرعـی از 5۲۷-اصلـی اقایـان اسـماعیل ومحمـد پهلـوان مـوازی شـانزده سـهم 
مشـاع از 9۶سـهم  ششـدانگ بـاغ گردئـی مسـاحت ششـدانگ  ۴9۲۴متر مربـع واقع در 

اراضـی دره زردآ لویـی کوهلـری دلفـارد جیرفـت 
از قطعه ۲واقع در بخش ۴5کرمان

پـاک ۲0۷فرعـی از ۲-اصلـی خانـم فاطمـه امیـری دومـاری  ششـدانگ باغ مشـتمل بر 
منـازل مسـکونی بمسـاحت ۶31۷3 مترمربـع واقـع در اراضـی سـگیدین دلفـارد جیرفت .

خانـه  ششـدانگ  زاریـن   امانـی  مرضیـه  خانـم   اصلـی   -58۲ از  ۷3فرعـی  پـاک 
. جیرفـت  آبـاد  خالـق  دراراضـی  واقـع  مربـع  بمسـاحت۲05/85متر 

لذا با سـتناد ماده 1۶قانون ثبت چنانچه شـخص یا اشـخاصی )حقیقی یا حقوقی (نسـبت 
بـه امـاک ثبـت شـده در ایـن آگهی اعتـراض داشـته باشـند میتوانند از انتشـار نوبـت اول 
بمـدت 90روز اعتـراض خـود را کتبا به این اداره تسـلیم وجهت تقدیم دادخواسـت به مرجع 
ذیصـاح قضائـی مراجعه نماینـد و چنانچه بین تقاضا کنند گان ودیگری قبل از انتشـار این 
آگهـی دعـوی در جریـان بـوده میتواننـد گواهـی دادگاه مبنـی بـر طرح دعـوی به ایـن اداره 

تسـلیم در غیـر اینصورت حق آنها سـاقط خواهد شـد.
آگهی نوبتی وتحدیدی

از قطعه دو بخش ۴5کرمان
پاک 3۲۷۶فرعی 5۷9-اصلی آقای اسـحق سـلطانی نراب ششـدانگ خانه به مسـاحت 

۲53مترمربـع واقـع در اراضی رهجرد جیرفت
عملیـات تحدیـد حدود از سـاعت 8صبـح مـورخ 98/0۶/0۶در محل وقوع ملک شـروع وبه 

عمل خواهـد آمد .
ضمنـا تاکیـد میگـردد بـه اشـخاصی که بـه ماهیت ملـک معترض میباشـند ظـرف مد ت 
90روز و اشـخاصی کـه بـه حـدود وحقـوق ارتفاقـی معترضنـد ظـرف مـدت 30روز از تاریـخ 
انتشـار آگهـی مطابـق مـاده 8۶آئیـن نامه قانـون ثبت اعتـراض خـود را کتبا بـه واحد ثبتی 

تسـلیم نمایند ./م الـف :191
تاریخ انتشار نوبت اول :98/05/1- تاریخ انتشار نوبت دوم :98/0۶/0۲

جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
زراعتـی   زمیـن  قطعـه  یـک  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت  اصلـی  از۴99-  فرعـی   3۷۴ پـاک 
و  بخش۴5کرمـان  در  واقـع  1۲۲9۲1/11مترمربـع 
آدرس :واقـع دراراضـی عاءالدینـی  جیرفـت  مورد 
تقاضـای خانـم شـیرین طیاری خمسـه  به اسـتناد رای هیات 
محتـرم حل اختـاف ثبت جیرفـت بشـماره91/0۲/۲۷-5۷8۷ 
درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر 
موعـد مقـرر مـورد واخواهی قرار نگرفتـه ونیاز بـه تحدید حدود 
دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه ۶۴81-98/0۴/30مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 
13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح 
روزدوشـنبه مـورخ 98/0۶/0۴شـروع وبعمـل خواهد آمـد لذا به 
مالـک یـا مالکین امـاک مجاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعـان به محـل وقوع ملک حاضـر و در 
صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیـد ی با معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده ۲0قانون ثبت 
و مـاده 8۶- اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی 
دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بود./. م الـف:۲۲3- 

تاریـخ انتشـار :98/05/01-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 585 فرعـی از1- اصلـی بمسـاحت 
محمـد  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش3۴کرمـان  در  واقـع  30۲مترمربـع 
صباحـی  منصـور  آقـای  تقاضـای  مـورد  جبالبارزجیرفـت  مسـکون  آبـاد 
گراغانـی بـه اسـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفـت بشـما

ره139۷۶031901۴0058۲۶-9۷/10/۲5 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 
3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- 
آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفته ونیاز بـه تحدید 
حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 5۷91-98/0۴/18مالک بدینوسـیله آگهی تحدید 
حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 
8صبـح روزشـنبه مـورخ 98/0۶/09شـروع وبعمل خواهـد آمد لذا به مالک یـا مالکین اماک 
مجـاور رقبـه مزبـور اخطار میگردد کـه در موعد مقـرر در این اعان به محـل وقوع ملک حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفـی مالک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن بـر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق مـاده ۲0قانون 
ثبـت و مـاده 8۶- اصاحـی پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا ظرف 
مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایی 

مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:195- تاریـخ انتشـار :98/05/01-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

رودبار جنوب
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
آگهـی  فاقـد سـند رسـمی  و سـاختمانهای  اراضـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر 
هیـات  مـورخ 98-0۴-18  رأی شـماره 1398۶03190۷9000۲5۷ 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکليـف وضعیـت ثبتـی اراضـی  و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک رودبار جنـوب تصرفات  مالکانه بامعـارض  متقاضی دولت 
جمهـوری اسـامی ایران بـه نمایندگی وزارت آمـوزش و پرورش در 
ششـدانگ ساختمان مدرسـه فرهنگیان و هدف به مساحت ۶1۴۶ 
مترمربـع پـاک 1530 فرعی از 188 اصلی مفروز و مجری شـده از 
پـاک  188 - اصلـی قطعه سـه بخـش ۶۴ کرمان واقـع در رودبار 
جنـوب - خیابـان فرهنگیـان خریـداری از مالـک رسـمی  آقـای 
محمـد مهـدی ؛مهسـامهیمی و خانـم فاطمـه بیـگ مـرادی ورثـه 
مرحـوم عبدالمهـدی مهیمـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتراضـی خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهـد شـد. تاريـخ انتشـار نویـت اول : 98/5/1     

تاریخ انتشـار نوبـت دوم :98/5/15
علی رحمانی خالص رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رودبار جنوب- م الف :646

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

 ملک جیرفت
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره1398۶031901۴001۲01 -98/03/۲3 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای نعمت هللا رسـتمی 
سـاالری فرزنـد نوروزبشـماره شناسـنامه 118صـادره ازجیرفـت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت901/۷۴ مترمربـع 
پـاک - فرعـی از593- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
- فرعـی از593- اصلـی قطعـه 5واقـع دراراضی گنزیرسـاردوئیه 
جیرفـت بخش3۴ کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای خانباز 
امیـری قنـات سـامان محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/05/01- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :19۲

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

 ملک جیرفت
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره1398۶031901۴000353 -98/0۲/10 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم عصمت 
بشـکار فرزنـد ابراهیـم  بشـماره شناسـنامه ۲9صـادره ازجیرفـت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت۲00مترمربع پاک - 
فرعـی از5۶5- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی 
از5۶5- اصلـی قطعه دوواقـع دراراضی بهجرد جیرفت بخش۴5 
کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای درویش دهقـان محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت 
صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/05/01- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم: 98/05/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :188

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

 ملک جیرفت
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره1398۶031901۴001۴۲8 -98/0۴/15 هیـات اول موضـوع 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم سـعیده سـعیدی 
شناسـنامه 3030۲۲۷8۴۴صـادره  بشـماره  هللا   ماشـا  فرزنـد 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب خانـه وباغچه  به مسـاحت151 
مترمربـع پـاک - فرعـی از۷9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـاک 139 فرعـی از۷9- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی 
سـقدرجبالبارزجیرفت بخش۴5 کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقـای نمـک صفـوی گردینـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15 روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/05/01- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۲۲۲

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

 ملک جیرفت
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی اصاحـی  موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن  تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای اصاحـی شـماره1398۶031901۴00080۶ 
-98/0۲/۲8 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
مالکانـه  تصرفـات  ملـک جیرفـت  ثبـت  ثبتـی حـوزه  واحـد  
بامعـارض متقاضـی آقـای رضا شـیروانی فرزند عباس بشـماره 
شناسـنامه 1۷۲3صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک قطعه باغ 
بـه مسـاحت10۷۷9/۲۲ مترمربع پـاک 8 فرعـی از51۶- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از51۶- اصلـی قطعـه 
دوواقـع دراراضـی ده پیـش سـفلی جیرفـت بخـش۴5 کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای لطفعلـی شـاهرخی محـرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دریـک نوبت 
بـه آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از 
تاریـخ انتشـارآگهی بـه مـدت یـک مـاه اعتراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/05/01
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۲10

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

 ملک جیرفت
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
هیـات   98/0۴/18- شـماره1398۶031901۴001۴۶1  رای  برابـر 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای 
جعفـر دژکام فرزند مظفربشـماره شناسـنامه 5 صـادره ازجیرفت 
درششـدانگ یک بـاب کارگاه به مسـاحت1۲۷/0۷مترمربع پاک 
- فرعـی از5۴9- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک1  - فرعی 
از5۴9- اصلـی قطعـه دوواقع دراراضی کلـرود جیرفت بخش۴5 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علی افشـاری سـرجاز 
محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . م الـف :۲۲۶ تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/05/01- 

تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/15
 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – شهرستان جیرفت  

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره1398۶031901۴00105۲ -98/0۲/11 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
جیرفـت تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد حاتمی  فرزند  فرج هللا بشـماره 
شناسـنامه  1 صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۴۲۷ متر مربع 
پـاک - فرعـی از 1 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1۲  - فرعـی از 1- اصلـی 

قطعـه یـک واقـع دراراضـی کلـرود محمد اباد مسـکون جبالبـارز جیرفت بخـش 3۴ کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای   الـب ارسـان طیـاری محرز گردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت  
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف : ۲33  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/05/01- تاریخ 

انتشـار نوبت دوم: 98/05/15
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – شهرستان جیرفت  

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

ملک سیرجان 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
.آگهـی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 
موضـوع  اول  هیـات  شـماره 1398۶031901۲000808  رای  برابـر 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم مهیـن خراسـانی 
فرزند محمدحسـن بشماره شناسـنامه 551 صادره از سیرجان در 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 999/۶0مترمربع پـاک 1900 اصلی 
واقـع در ده یـادگار بخـش 3۶ کرمـان خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای ابراهیـم دهیـادگاری و خانـم بانوجانـی ده یـادگاری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/05/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/1۶
محمد آرمان پور – رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:313

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

ملک عنبر اباد
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره1398۶0319091000351 -98/0۴/1۶ هیـات اول موضـوع 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک شهرعنبراباد 
تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای ابوذرمائی سـاردوئی 
فرزند ابوالقاسـم بشماره شناسـنامه 30۲001۶509صادره ازجیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت1۲3۶/۶۶ مترمربـع 
پـاک - فرعـی از۴9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
- فرعـی از۴9- اصلـی قطعـه یک واقع دراراضـی عنبرآباد محمد 
آبـاد بی بی شـهری بخش۴5 کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای عبـاس امیـری محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/05/01- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/15-
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک عنبرآباد 
 م الف :197

دولت مجبور است از برخی خدمات 

مثل خدمات درمانی بزند!

یــک کارشــناس اقتصــادی از دولــت خواســت کــه 
اعتبــار جداگانــه ای بــرای تقویــت منابــع صنــدوق بیمــه 
ــه  ــی ک ــت: درصورت ــد. وی گف ــی کن ــکاری پیش بین بی
ــه  ــق بیم ــت ح ــوان پرداخ ــکاری ت ــه بی ــدوق بیم صن
بیــکاری بــه افــراد بیــکار شــده را نداشــته باشــد نبایــد 
ســه درصــد حــق بیمه هــای بیــکاری را از حقــوق و 
ــرد:  ــار ک ــد نجــف اظه ــد. حمی ــا کســر کن ــی آنه دریافت
ــدوق بیمــه بیــکاری ایــن  یکــی از راه هــای تقویــت صن
اســت کــه دولــت بــه شــکل جداگانــه اعتبــار ویــژه ای را 
بــرای ایــن منظــور اختصــاص بدهــد یــا در بودجه هــای 
ســنواتی ردیــف خاصــی را پیش بینــی کنــد تــا در 
ــدند  ــکار ش ــته از کار بی ــران ناخواس ــه کارگ ــی ک مواقع
ــد از  ــد، بتوانن ــرار گرفتن ــی ق و در شــرایط ســخت زندگ
ایــن کمــک بهره منــد شــوند.وی بــا بیــان اینکــه منابــع 
ــق  ــد ح ــه درص ــل س ــکاری از مح ــه بی ــدوق بیم صن
بیمه هــای بیــکاری اســت کــه بــه صنــدوق تامیــن 
ــه  ــه ب ــل از آنک ــت: قب ــود، گف ــز می ش ــی واری اجتماع
منابــع بیمــه بیــکاری فکــر کنیــم بایــد بدانیــم کــه چــه 
کســانی ســه درصــد حــق بیمــه بیــکاری را واریــز مــی 
ــن ســه درصــد را از  ــه ای ــداد کســانی ک ــا تع کنند؟طبع
ــری  ــزار نف ــتر از ۲۶0 ه ــد بیش ــود می پردازن ــوق خ حق
ــناس  ــود.این کارش ــام می ش ــا اع ــه در آماره ــت ک اس
ــون  ــا ۴0 میلی ــه 30 ت ــک ب ــه داد:نزدی ــادی ادام اقتص
ــه صنــدوق تامیــن اجتماعــی  نفــر از جمعیــت کشــور ب
ــان  ــا درم ــای بازنشســتگی ی وابســته اند و حــق بیمه ه
ولــی  واریــز می کننــد  ایــن صنــدوق  بــه  را  خــود 
متاســفانه منابــع بــه شــکل صحیحــی در ایــن ســازمان 
توزیــع نمی شــود و بــه دلیــل اینکــه هزینه هــای جــاری 
ایــن ســازمان بــاال اســت و بعضــا حقوق هــای نجومــی 
ــور اســت  ــت مجب و کان در حــال پرداخــت اســت دول
ــات  ــا خدم ــکاری ی ــه بی ــل بیم ــات مث ــی خدم از برخ
درمانــی بزند.نجــف گفــت: بــر اســاس بــرآورد صــورت 
ــان شــرکت  ــوق و دســتمزد کارکن ــن حق ــه میانگی گرفت
نفــت حــدود 18 میلیــون تومــان اســت و ســازمان 
مدیریــت برنامه ریــزی کشــور بــه عنــوان متولــی اصلــی 
ــه  ــه ب ــن زمین ــوق ودســتمزد نتوانســته در ای نظــام حق
ــه  ــتیم ک ــاهد هس ــروز ش ــذا ام ــد ل ــل کن ــتی عم درس
بخشــهایی از نظــام به ســفره منابع دسترســی بیشــتری 
دارنــد و بخشــهایی مثــل آمــوزش و پــرورش به نســبت 
دسترســی بــه منابــع مشــکات اساســی دارنــد و حقوق 

معلمــان کــه مثــل همــه کشــورها بایــد باالتریــن حقــوق 
در مملکــت باشــد، در پایین تریــن ســطح قــرار دارد.وی 
ــکال  ــه اش ــاری ب ــای ج ــی هزینه ه ــرد: وقت ــح ک تصری
ــتم  ــی در سیس ــت مال ــد و بهداش ــاال باش ــف ب مختل
جــاری رعایــت نشــود و آن شــرکتهای زیرمجموعــه 
شســتا کــه قــرار بــود بــاری از روی دوش صنــدوق 
بازنشســتگی و تامیــن اجتماعــی بردارنــد خودشــان بــار 
ــدوق  ــی در صن ــاظ پرداخت ــه لح ــوند و ب ــه می ش اضاف
ــویم از  ــور ش ــه مجب ــت ک ــی اس ــم، طبیع ــم می آوری ک
ــا  ــم و ب ــم کنی ــی ک ــای دریافت ــق بیمه ه ــازات ح امتی
ــت  ــر نوب ــی دیگ ــن اجتماع ــای کان تامی پرداختهای ه

ــد. ــا نرس ــق بیمه ه ــه ح ب

9۵ درصد پول دارو را خودمان 
می دهیم!

وی فلســفه تشــکیل بیمــه تکمیلــی را ناتوانــی تامیــن 
ــوان  ــوب عن ــی مطل ــات درمان ــه خدم ــی در ارائ اجتماع
کــرد و گفــت: امــروز می بینیــم کــه 95 درصــد پــول دارو 
و خدمــات درمانــی را بایــد خودمــان بدهیــم؛ درحالــی 
کــه ســال بــه ســال بــه هزینــه دریافــت بیمــه اضافــه 
ــغ  ــی مبل ــن اجتماع ــرف تامی ــی از آن ط ــود ول می ش
ناچیــزی بابــت بیمه هــا می پردازد.ایــن کارشــناس 
اقتصــادی بهتریــن راه تقویــت صنــدوق بیمــه بیــکاری 
را بهداشــت مالــی عنــوان کــرد و گفــت: در صــورت 
رعایــت بهداشــت مالــی ضمــن صرفه جویــی و کاهــش 
و  و اصــاح فســاد ســاختاری  هزینه هــای جــاری 
اداری، موجــب کاهــش ریخــت  و پاش هــا و مانــدگاری 
ــع آن  ــه تب ــی و ب ــن اجتماع ــدوق تامی ــا در صن درآمده
ــام اداره کل  ــر اســاس اع ــکاری می شــویم. ب ــه بی بیم
حمایــت از مشــاغل و بیمــه بیــکاری وزارت کار ۲۶0 
هــزار نفــر در کشــر از مقــرری بیمــه بیــکاری اســتفاده 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــزان نس ــن می ــه ای ــد ک می کنن
ــری اشــتغال  ــش داشــته اســت. پیگی 1۲ درصــد افزای
مجــدد مقــرری بگیــران بیمــه بیــکاری در اولویــت 
وظایــف قانونــی متولیــان اجــرای قانــون بیمــه بیــکاری 
ــف  ــه ای مکل ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــت و س اس
ــازار  ــاز ب ــورد نی ــای م ــوزش مهارت ه ــه آم ــت زمین اس
کار و بازآمــوزی مهــارت کارگــران تحــت پوشــش بیمــه 
ــز  ــا مراک ــا ی ــوزش در کارخانه ه ــق آم ــکاری را از طری بی

ــد. ــن ســازمان فراهــم کن ای
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تصمیم جدید مجلس 
درباره حقوق کارکنان دولت

واردات خودرو با استفاده 
از رانت به کشور

حذف کامل قبوض کاغذی برق 
از شهریورماه جاری اجرایی می شود

تطبیـق و آقـای الریجانـی اعتـراض کردنـد، 
ادامـه داد: پـس از اعتـراض نماینـدگان این 
مجلـس  مصوبـه  و  شـد  اصـاح  موضـوع 
قـرار  دیگـر  بـار  حقوق هـا  افزایـش  دربـاره 
اسـت اجـرا شـود.عضو کمیسـیون برنامـه و 
بودجـه و محاسـبات مجلـس تصریـح کرد: 
اگـر دولـت قانـون مصـوب مجلـس را اجـرا 
کنـد افـرادی کـه بـاالی 1۲ میلیـون حقـوق 
دریافـت می کننـد افزایـش حقـوق نخواهند 
و  بی قانونی هـا  از  برخـی  جلـوی  و  داشـت 
خواهـد  گرفتـه  نامتعـارف  پرداخت هـای 
حقـوق  نبایـد  مجلـس  مصوبـه  شـد.طبق 
پایـه  حداقـل  برابـر  هفـت  کـه  کارکنانـی 
حقـوق کارکنـان دولـت را دریافـت می کننـد 
افزایـش پیـدا کنـد لـذا پرداخـت بـاالی 1۲ 

میلیـون بـه بـاال تخلـف اسـت.

امیر خجسـته رییس فراکسیون 
اقتصـادی  مفاسـد  بـا  مبـارزه 
مجلـس شـورای اسـامی درباره 
خـودروی  هـزار   1۲5 واردات 
خارجـی توسـط چهـار خانـواده بـا اسـتفاده از 
رانـت و فسـاد و ثبت سـفارش غیرقانونی 3۴ 
هـزار خـودرو توسـط این افـراد، اظهار داشـت: 
واردات 1۲5 هـزار خـودرو توسـط یکـی از چهار 
خانـواده صـورت گرفتـه اسـت ایـن در حالـی 
اسـت کـه چهـار خانـواده خـودروی خارجـی 
بـه ایـران وارد می کردنـد. وی بـا بیـان اینکـه 
قـوه قضاییـه بـا ایـن فـرد بـه شـدت برخـورد 
کرده اسـت، افزود: مجلس شـورای اسـامی، 
کمیسـیون اصـل 90 و فراکسـیون مبـارزه بـا 
مفاسـد اقتصـادی در این زمینـه پیگیری های 
الزم را انجـام داده انـد. ایـن در حالی اسـت که 

مبنـای واردات ایـن خانواده هـا و گواهـی ارائـه 
دهنـده بـرای ایـن کار جعلـی بـوده و برهمین 
ایـران  بـه  وارد  خارجـی  خـودروی  اسـاس 
قاچاق محسـوب می شـود.رییس فراکسـیون 
اقتصـادی تصریـح کـرد:  بـا مفاسـد  مبـارزه 
1۲5 هـزار خـودرو از مجمـوع واردات صـورت 
گرفتـه متعلق به ایـن خانواده بوده اسـت این 
در حالـی اسـت کـه در صـورت بررسـی های 
بیشـتر دسـتگاه قضایـی احتمال اینکـه تعداد 
خودروهـای قاچـاق افزایـش پیدا کند بسـیار 
زیـاد اسـت.این کار توسـط یکـی از معاونیـن 
وزارت صمـت و تیمـی متعلـق بـه وی صـورت 
گرفتـه اسـت. کـه ۶۴81 خـودرو ثبت رسـمی 
شـده و 1900 خـودرو وارد ایـران شـده اسـت و 
بـر همیـن اسـاس دسـتگاه قضایـی در حـال 

بررسـی بیشـتر ایـن پرونـده اسـت .

افتخـاری حـذف قبـوض کاغذی 
بـرق بـه لحـاظ زیسـت محیطی 
و هـم از نظـر هزینـه، مقـرون به 
صرفـه تر خواند و افـزود: با توجه 
بـه مشـکاتی کـه در ارائـه قبـوض داشـتیم، 
تصمیـم بـر ایـن شـد از ابتـدای شـهریور مـاه 
جـاری بـه نوعی به طـور کاماً عملیاتـی انجام 
شـود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبسـتان 
از کرمـان، علـی افتخـاری، در نشسـت خبری 
بـرق  توزیـع  در شـرکت  رسـانه  اصحـاب  بـا 
شـمال اسـتان دربـاره حـذف قبـوض کاغذی 
گفـت: مجموعه دولـت در سـال 98 گفتگویی 
داشـتند و طبـق دسـتور اباغـی، قـرار شـد در 
سـال 98 قبـوض کاغـذی حـذف شـوند.وی 
ایـن اقـدام را هـم بـه لحـاظ زیسـت محیطی 
و هـم از نظـر هزینـه، مقـرون بـه صرفـه تـر 

خوانـد و افـزود: بـا توجـه به مشـکاتی که در 
ارائـه قبـوض داشـتیم، تصمیـم بـر ایـن شـد 
از ابتـدای  شـهریور مـاه جـاری بـه نوعـی بـه 
طـور کامـاً عملیاتـی انجام شـود. بـا توجه به 
برنامـه ریـزی هایـی کـه صـورت گرفـت، قرار 
شـد اسـتان کرمـان بـه صـورت پایلـوت از تیر 
مـاه حـذف قبـوض کاغـذی را انجـام دهـد و 
اولیـن اسـتانی بود که بـه صـورت مقدماتی از 
قبـل نیز ایـن کار را انجـام داده بـود. وی ادامه 
داد: اول اینکه از طریق سـایت شـرکت و نصب 
اپلیکیشـن مشـترکین بـه قبـوض دسترسـی 
پیـدا کنند و همیشـه همـراه آنها باشـد که این 
راه خیلی توصیه می شـود و یا ارسـال پیامک 
کـه شـماره تلفـن همـراه مشـتریان را داشـته 
باشـیم کـه 55 درصـد در مرحلـه مقدماتـی 

شـد. انجام 

در طـرح سـال گذشـته خدمـات  داد:  توضیـح  نصیـری 
خدمـات درمانـی، توزیـع سـبد کاال، و توزیـع تانکرهـای 
سـالم  شـرب  آب  بـه  مـردم  دسترسـی  بـرای  آب 
مناطـق  ایـن  در  بارندگی هـا  نیـز  امسـال  شـد.  انجـام 
همچنـان  امـا  کـرده  برطـرف  حـدودی  تـا  را  مشـکل 

کرمـان،  جنـوب  در  سـالم  شـرب  آب  بـه  دسترسـی 
و  سیسـتان  جنوبـی،  خراسـان  از  قسـمت هایی 
اسـت. مشـکل  بسـیار  هرمـزگان  شـرق  و  بلوچسـتان 

حتـی  افـزود:  احمـر  هـال  داوطلبـان  سـازمان  رییـس 
تانکـر  بـا  همچنـان  آبرسـانی  روسـتاها  برخـی  در 

حـال  در  نیسـت.  بهداشـتی  تانکرهـا  ایـن  امـا  اسـت 
مانـدگاری  بـرای  نیـرو  وزارت  همـکاری  بـا  حاضـر 
اسـت  قـرار  خانوارهـا  بهداشـت  ارتقـای  و  جمعیـت 
شـود. اجـرا  معیـن  اسـتان های  در  آب«  »نـذر  طـرح 

وی بـا اشـاره بـه ایـن اسـتان ها توضیـح داد: شـهرهای 

بلوچسـتان، جنـوب اسـتان  جنوبـی اسـتان سیسـتان و 
کرمان و بخش شـرقی اسـتان هرمزگان از جمله مناطقی 
اسـت کـه طـرح »نـذر آب« در آنهـا اجـرا خواهـد شـد.

نصیـری در خصـوص مـدت اجـرای ایـن طرح نیـز گفت: 
اجـرا  هفتـه  یـک  قالـب  در  طـرح  ایـن  سـال گذشـته 
شـد امـا امسـال در یـک فرآینـد زمانـی از نیمـه مـرداد 
آبرسـانی،  ارائـه خدمـات  ۲0 شـهریور  تـا  و  مـاه شـروع 
توزیـع تانکـر و خدمـات درمانـی ادامـه خواهـد داشـت.

وی افـزود: امسـال نیـز در تفاهـم نامـه بـا هـال احمـر، 
تانکرهـای تاکیـن آب شـرب سـالم میـان مناطـق کم آب 
توزیـع می شـود و جزئیـات شـمار روسـتاها و خانوارها به 
زودی اهام خواهد شـد. اغلب نقاط کم آب کشـور توسط 
سـازمان آب و فاضـاب بـه هال احمر معرفی می شـوند.

»نذر آب« فقط به عنوان 
یک پروژه مکمل می تواند کمک کند

نیـز  رودبارجنـوب  فرمانـدار  قانعی فـرد 
فـاح  دکتـر  گذشـته  روز  به»کاغذوطن«گفت:»صبـح 
و  داشـت  مـن  بـا  اسـتان  احمـر  هـال  مدیرعامـل 
گفتنـد طـرح نـذر آب در برخـی مناطـق از جملـه جنـوب 
از  معین هـای  و  بیایـد  در  اجـرا  بـه  اسـت  قـرار  کرمـان 
بـه  منطقـه  ایـن  بـه  همـدان  جملـه  از  اسـتان ها  سـایر 
را مشـخص  هـدف  روسـتاهای  تـا  بیاینـد  رودبـار  ویـژه 
اتفـاق  ایـن  داد:»امیـدوارم  ادامـه  کنند.«قانعی فـرد 
بیفتـد زیـرا در ایـن شـرایط و اوضـاع و احـوال بـد آبـی 
کـه در جنـوب اسـتان داریـم ایـن کار می توانـد در ایـن 
شـرایط کمـک کنـد ولـی کمبـود آب و زیرسـاخت های ما 
در حـوزه آب مشـکاتی هسـتند کـه به گام هـای موثرتر و 
بلندتـری نیـاز دارنـد امسـال در بحـث اعتبارات سـعی ما 
بـر ایـن بـود تـا برنامه مـان را بـر روی حـوزه آب متمرکز 
زمینـه  ایـن  در  را  و تخصیص هـای خیلـی خوبـی  کنیـم 
داشـته باشـیم. روسـتاهایی را داریـم کـه بی آب هسـتند 
و در برخـی نقـاط هـم مشـکل شـبکه وجـود دارد و در 
ایـن سـه چهـار سـال اخیـر پروژه هایـی را در ایـن زمینـه 
داشـتیم کـه برخـی از آنها پیشـرفت فیزیکـی 80درصدی 
نیـاز  50 درصـد دارنـد و در بعضـی نقـاط هـم  دارنـد و 
داریـم  جدیـد  پروژه هـای  اجـرای  بـرای  بـه کلنگ زنـی 
کـه امیـدوارم بـه نتیجـه برسـیم البتـه نـذر آب هـم بـه 
عنـوان یـک پـروژه مکمـل می توانـد بـه مـا کمـک کند.«

رییس سـازمان داوطلبان هالل احمر از 
برگزاری طـرح نذر آب در مناطق جنوبی 

استان های سیسـتان و بلوچستان و کرمان 
از اواسـط مرداد ماه خبر داد.

محمد نصیری رییس سـازمان داوطلبان 
هـالل احمر در گفتگـو با خبرنگار مهر از 

برگـزاری مجدد طرح »نذر آب« در مناطق 
کم آب کشـور خبر داد و گفت: امسال 

طرح »نذر آب« همچون سـال گذشته در 
استان سیسـتان و بلوچستان با گستره 

بزرگ تر اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: پایه این طرح بر اسـاس 
تاکید فدراسـیون جهانی صلیب سرخ و 
هالل احمر بر رسـیدگی به مناطق دارای 

خشکسـالی بود بـه همین دلیل هالل احمر 
نیز برای اجرا این طرح وارد عمل شـد. 

موضوع خشکسـالی نیز در کشـور ما قدمتی 
چندساله داشـت اما سال گذشته افزایش 

شدید آن در اسـتان سیستان و بلوچستان 
موجب مهاجـرت هموطنان به دیگر مناطق 

کشـور شد و به خاطر وجود این ضرورت 
برای تثبیـت جمعیت و باال بردن خدمات 

طرح »نذر آب« سـال گذشته اجرا شد.«

فرماندار رودبار جنوب: »نذرآب« فقط یک پروژه مکمل می تواند باشد باید زیرساخت های آبرسانی را تامین کنیم

»نذر آب« ُمسکن تشنگی جنوبی ها
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آوای محلی           

 بزن َچهپاره ای ور ریِش ُدنیا
 ببو اصال َلِوت  هم گیِش ُدنیا

 یه کاری کَن تو حالِت بخِتَرک بو
 که ُمردی ناُمرآ  ای نیِش دنیا!

.... 
 َجَهندم دآِشنه، غم ور کََچکُمن
 َنُخو ُغرصه اگه ُمرده کَُچکُمن!

 خوشه ُدنیا ِمِث آ موکَُهنی
 َادادی ناشــــتا باوا، َپَچکُمن

... 
 نُخو ُغرصه، َنوادا و َنشادا

 فکَط سخته همی ُهمرو و فردا!
 غمت کاکا اگه دیِدت زیاده
 بزن چهپاره ای ور ریِش دنیا

... 
 َاُدُنم که ُزپه سختی کَشیِدن

 َشو و رو مثِل سگ همطو دویِدن
 بنندی آِخَرم خیط و خجالت
 ِبّراِبِر تو ِچُشنی ِچش کُتیِدن!

... 
 بزن چهپاره ای ور دارِ دنیا
 فکَط رنج و عذاِب کارِ دنیا

 فالنی گورکَِن ِدهُمن خبر کَن!
که پیِش چشُمُنم هی تارِ دنیا

شاعر :  منصور رئیسی

 دلوم َای آتِش عشِخ تو  دُوتِن
 توکه رفتی دوباره لوِت لوِتن
 لوار و سوز ِدوالخِ  شمالن

به مثِل  گوِد  شهرِ  زهکلوتن

شاعر :  محمدوزیری زمانی

ادامه جدال با ریزگردها در استان 
مدیرکل محیط زیست استان: در کمیته ملی گرد و غبار بودجه مناسبی به استان کرمان اختصاص یافته است 

از روز یکشــنبه تــا صبــح دوشــنبه هــوای کرمــان 
ذرات  مشــخصا  و  نبــود   قبلــش  روزهــای  ماننــد 
ــر  ــن خب ــود. ای ــخص ب ــمان مش ــار در آس ــرد و غب گ
جدیــدی نیســت چــون هــر ســاله اســتان کرمــان  در 
ــا بادهــای 1۲0روزه سیســتان و  ــد ب همیــن روزهــا بای
ــرو  ــان روب ــد جازموری ــرد مانن ــای ریزگ ــر کانون ه دیگ
ــوای  ــی ه ــنبه آلودگ ــه روز یکش ــوری ک ــه ط ــود. ب ش
شهرســتان فهــرج ۲0برابــر حــد اســتاندارد اعــام 
ــای  ــی ریزگرده ــا اصل ــه از منش ــن ک ــرای ای ــد.  ب ش
ــتان های  ــر شهرس ــت دیگ ــن وضعی ــتان و همچنی اس
اســتان بــا خبــر شــویم بــه  ســراغ مدیــر کل محیــط 
زیســت اســتان رفتیــم. مرجــان شــاکری در خصــوص 
ــان  ــتان کرم ــد: اس ــتان می گوی ــای اس ــل ریزگرده عل
از  دارد  ریزگــرد  ۲9 کانــون  ایــن کــه  بــر  عــاوه 
اســتان های یــزد، خراســان و سیســتان و بلوچســتان 
ــون  ــم کان ــز مه ــی از مراک ــی پذیرد.یک ــر م ــز تاثی نی
ریزگــرد اســتان تــاالب جازموریــان اســت و در کمیتــه 
ملــی گــرد و غبــار بودجــه مناســبی بــه اســتان کرمــان 
اختصــاص یافتــه اســت، همیــن بودجــه باعــث شــده 
جنــوب  و  شــمال  در  هــای گســترده  نهــال کاری 

ــیم. ــته باش ــتان داش اس
شــاکری در خصــوص شــهر کرمــان ادامــه داد: صبــح 

دوشــنبه شــاخص کیفــی هــوا در کرمــان حــدود 
ــای  ــروه ه ــرای گ ــی ب ــاخص کیف ــن ش ــود، ای 100 ب
حســاس ناســالم بــه شــمار مــی رود از ایــن رو  اگــر 

ــدند. ــی ش ــل م ــد، تعطی ــل نبودن ــدارس تعطی م

مرتبط با گزارش
خردادمــاه بــود کــه مدیــرکل ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان کرمــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
بــا توجــه بــه بارش هــای اخیــر در منطقــه جازموریــان 
آیــا امســال ریزگردهــا ایــن منطقــه اســتان را تهدیــد 
ضمــن  ســیاب ها  کــرد:  اظهــار  کــرد؟  نخواهــد 
داشــتن فوایــد، مضراتــی نیــز دارنــد امــا در مجمــوع 
ســیاب ها باعــث جمــع شــدن ریزگــرد می شــوند 

یعنــی ســیاب گل و الی را در یــک منطقــه جمــع 
در  غبــار  و  شــدت گــرد  احتمــال  لــذا  می کنــد، 
ــود دارد  ــته وج ــوع پیوس ــیاب به وق ــه س ــی ک مناطق
ــون  ــک کان ــوان ی ــد بعن ــن مناطــق می توانن و خــود ای

ــوند. ــل ش ــه تبدی ــرد در منطق ریزگ
در  ســال جاری  بارش هــای  از  شــاکری  مرجــان 
جنــوب اســتان ســخن بــه میــان آورد و عنــوان کــرد: 
بارندگی هــای ســال جاری روی منطقــه جازموریــان 

نیــز مؤثــر بــوده اســت امــا نمی توانیــم مدعــی شــویم 
کــه بارندگی هــا جلــوی وقــوع ریزگردهــا را گرفتــه 
اســت و حتــی ممکــن اســت جمــع شــدن ریزدانه هــا 
در یــک محــل، آن منطقــه را بــه یــک کانــون ریزگــرد 

ــد. ــل کن تبدی
ــط زیســت اســتان  ــر کل ســازمان حفاظــت محی مدی
ــه احتمــال وقــوع آتــش ســوزی در منطقــه  کرمــان ب
جازموریــان اشــاره کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه 
ــی  ــان علوف ــد گیاه ــه، رش ــن منطق ــای  ای بارندگی ه
ــه  ــی ک ــردم زمان ــذا م ــوده، ل ــاد ب ــق زی ــن مناط در ای
می کننــد،  روشــن  آتــش  مراتــع  و  جنگل هــا  در 
حتمــًا موقــع خروجشــان از منطقــه بایــد از خامــوش 
بــودن آتــش اطمینــان حاصــل کننــد، زیــرا اگــر 
ــان  ــد گیاه ــه رش ــه ب ــا توج ــد ب ــوزی رخ ده آتش س
علوفــی، مهــار و کنتــرل آتــش در ایــن منطقــه بســیار 

ــود. ــد ب ــخت خواه س
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علــل  خصــوص  در  شــاکری  مرجــان 
اســتان  می گویــد:  اســتان  ریزگردهــای 
کرمــان عــالوه بــر ایــن کــه ۲9 کانــون ریزگــرد 
دارد از اســتان های یــزد، خراســان و سیســتان 
ــی از  ــی پذیرد.یک ــر م ــز تاثی ــتان نی و بلوچس
ــاالب  ــتان ت ــرد اس ــون ریزگ ــم کان ــز مه مراک
جازموریــان اســت و در کمیتــه ملــی گــرد 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــبی ب ــه مناس ــار بودج و غب
اختصــاص یافتــه اســت، همیــن بودجــه 
ــترده در  ــای گس ــال کاری ه ــده نه ــث ش باع
شــمال و جنــوب اســتان داشــته باشــیم.

نماینــده مــردم بــم در مجلــس شــورای اســامی گفــت 
کــه مــردم شــرق اســتان کرمــان بــه خاطــر اســتفاده از 

ــوب دچــار بیماری هــای العــاج شــدند. آب نامطل
حبیــب هللا نیکــزادی پنــاه در جریــان طــرح ســوال 
خــود از وزیــر نیــرو در جلســه علنــی بعــد از ظهــر امــروز 
ــت  ــال مدیری ــدم اعم ــت ع ــوص عل ــنبه در خص دوش
علمــی و عملــی در امــور آب کشــور گفــت: وقتــی 
کشــاورزان نتواننــد از آب موجــود در ســد اســتفاده 
کننــد از آب زیرزمینــی اســتفاده می کننــد کــه بــا توجــه 
ــاد  ــادی را ایج ــکات زی ــران آب مش ــت بح ــه وضعی ب

می کنــد.
ــا انتقــاد از بکارگیــری  آن طــور کــه ایســنا نوشــته وی ب
ــتان ها  ــی از اس ــت آب برخ ــف در مدیری ــران ضعی مدی
ــات  ــه هی ــال 95 ب ــاه س ــن م ــن بهم ــوال م ــت: س گف
رئیســه ارائــه شــده کــه در آن زمــان آقــای چیــت چیــان 
وزیــر نیــرو بــود و حــاال بعــد از دو ســال آقــای اردکانیــان 

ــد. ــخ می ده ــه آن پاس ب
وی همچنیــن گفــت: از آقــای اردکانیــان انتظــار داریــم از 

نیروهــای خــاق، تحصیلکــرده و چابــک بــرای مدیریــت 
ــری  ــذ و موث ــن ناف ــا قوانی ــد. م ــع آب اســتفاده کن مناب
خصوصــا در برنامه هــای توســعه داریــم امــا عــدم 
اعمــال مدیریــت صحیــح از ســوی وزارت نیــرو مشــهود 

اســت.
نیکــزادی پنــاه بــا بیــان اینکــه حداقــل بایــد 15 درصــد 
ــظ شــود،  ــدت حف ــزوالت آســمانی در بلندم متوســط ن
ــاید  ــر و ش ــه صف ــتاورد وزارتخان ــفانه دس ــت: متاس گف
منفــی بــوده البتــه ایــن آمــار مربــوط بــه ســه ســال قبل 
ــا وضــع بارندگی هــا شــرایط  ــر ب ــه وزی ــه گفت اســت و ب

بهتــر شــده اســت.
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا بــرای کنتــرل 
از تبخیــر آب پشــت ســدها فکــری  و پیشــگیری 
نمی شــود؟ افــزود: مدیریــت ســدها چگونــه اســت کــه 
ــر  ــوع ســیل ب ــان وق ــدارد و در جری ــرد مناســبی ن کارک
ــه ای  ــا برنام ــه نظــر می رســد م ــد ب آالم مــردم می افزای
ــرو و  ــم و عمــا وزارت نی ــره آب کشــور نداری ــرای ذخی ب
دولــت بــه شــکل انفعالــی شــرایط بحــران را مدیریــت 

می کنند.نماینــده مــردم بــم در مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ــر مجــاز  ــه چــاه غی ــار موجــود 300 هــزار حلق ــق آم طب
ــا  ــف آنه ــن تکلی ــرای تعیی ــکاری ب ــه راه ــود دارد ک وج
ــه  ــرو متاســفانه آمران ــه داد: وزارت نی ــه نشــده، ادام ارائ
ــد و  ــا مســائل و مشــکات کشــاورزان برخــورد می کن ب
ــت.  ــاورزی اس ــای کش ــردن چاه ه ــر ک ــش پ ــا راه تنه
مگــر وزارت نیــرو نبایــد از برداشــت آب هــای غیــر مجــاز 
ــره  ــر و به ــه حف ــدام ب ــر کســی اق ــد و اگ ــری کن جلوگی
بــرداری از آب غیــر مجــاز کــرد مگــر نبایــد بــا فوریــت بــا 
او برخــورد شــود؟ گاهــی 50 ســال برداشــت می شــود و 

ــده اند. ــون ش ــاف قان ــه کار خ ــاال متوج ح
نیکــزادی پنــاه تخلیــه روســتاها، ســرگردانی و مهاجــرت 
نابــودی  و  امنیــت  ضریــب  کاهــش  روســتاییان، 
روســتاها را از علــل عــدم مدیریــت منابــع آبــی عنــوان 
ــنتی از  ــورت س ــه ص ــاورزان ب ــرد: کش ــان ک و خاطرنش
باعــث  کانال هــای خاکــی اســتفاده می کننــد کــه 
نابــودی بیت المــال می شــود وقتــی نعمتــی مثــل 
ســد وجــود دارد بایــد بــه طــور کامــل و اقتصــادی از آب 

اســتفاده شــود. چــرا بایــد شــاهد بی توجهــی بــه منافــع 
ــیم. ــور باش ــرمایه های کش ــروت از س ــق ث ــی و خل مل

ــور  ــاط کش ــر نق ــه در اکث ــان اینک ــا بی ــاه ب ــزادی پن نیک
آب هــای شــیرین و بــا کیفیــت وارد دریــا و دریاچه شــده 
یــا از کشــور خــارج می شــود بــر ضــرورت نظــارت وزارت 
نیــرو بــر ایــن امــر تاکیــد کــرد و افــزود: ســال گذشــته 
ــرر و  ــه ض ــد و چ ــارج ش ــور خ ــی از کش ــم آب ــه حج چ

زیانــی بــه مــا وارد شــد؟
ــرق  ــردم ش ــه م ــان اینک ــا بی ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
ــوب  ــتفاده از آب نامطل ــر اس ــه خاط ــان ب ــتان کرم اس
ــه  ــرد: ب ــد ک ــده اند، تاکی ــاج ش ــای الع ــار بیماری ه دچ
انــدازه کافــی بــرای ایــن امــر اعتبــار اختصــاص دهیــد 
تــا مــردم نابــود نشــوند. اســتان مــن انبوهــی از جنــگل 
ــرای کشــاورزی نیســت  ــی ب ــود و حــاال کــه آب پســته ب
بــه کارخانه هــای زغــال ســوزی تبدیــل شــده کــه باعــث 
همــه ایــن مصیبت هــا مدیریــت ناکارآمــد گذشــته 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف ــاه در پای ــت.نیکزادی پن اس
اینکــه ایــن مشــکات ارثــی اســت کــه بــه وزیــر نیــرو 
ــود  ــوال خ ــتن س ــه رای گذاش ــیده از ب ــان( رس )اردکانی

ــد. ــع ش ــر قان ــات وزی ــرف و از توضیح منص

مردم شرق کرمان به خاطر آب دچار بیماری العالج شدند

۱۰۰تن حنا از مزارع ریگان 
برداشت می شود

معرفی شهرستان زرند به جشنواره  
ملی عشایر دوست دار کتاب

کشاورزی زرند
کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
برداشــت  گفــت:  ریــگان 
حنــا از ۲0 هکتــار از مــزارع 
ــی می شــود  ــاز و پیــش بین ــگان آغ شهرســتان ری
ــود. ــت ش ــول برداش ــن محص ــار 5 ت ــر هکت از ه

ــروه اســتان های باشــگاه  ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــرزی  ــد فرام ــان،  حمی ــوان از کرم ــگاران ج خبرن
ــت  ــت: برداش ــگان گف ــاورزی ری ــاد کش ــر جه مدی
حنــا از ۲0 هکتــار از مــزارع شهرســتان ریــگان 
آغــاز شــده و پیــش بینــی می شــود از هــر هکتــار 

ــن محصــول برداشــت شــود. 5 ت
وی بیــان داشــت:با آغــاز برداشــت محصــول حنــا 
پیــش بینــی می شــود بیــش از 100 تــن بــرگ 
ســبز حنــا از مــزارع ریــگان برداشــت و روانــه 

ــود. ــی ش ــی وخارج ــای داخل بازار ه

مدیــر جهــاد کشــاورزی ریــگان بیــان داشــت: 
ــده محصــول  ــه در گذشــته عم ــه اینک ــا توجــه ب ب
دلیــل  بــه  بــود  حنــا  ریــگان  در  تولیــدی 
نبــود  کشــاورزی  ادوات  کمبــود  خشکســالی 
ــول در  ــن محص ــت ای ــایی کاش ــا س ــه حن کارخان

یافــت. ریــگان کاهــش 
کشــاورزان   اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  فرامــرزی 
اجــرا  مــزارع  در  آبیــاری  نویــن  سیســتم های 
تســهیات  درصــد   85 داشــت:  بیــان  کننــد 
آبیــاری نویــن در ریــگان باعــوض ومابقــی آورده 

اســت. کشــاورز 
وی بیــان داشــت: بــا اجــرای سیســتم های نویــن 
می تواننــد  آب، کشــاورزان  ومدیریــت  آبیــاری 
حنــای فرامــوش شــده ایــن شهرســتان را مجــددا 

ــد. ــا کنن احی

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رییــس 
ــاد  ــتای احمدآب ــد گفت:روس ــتان زرن شهرس
جشــنواره ی  طــرح  مجــری  عنــوان  بــه 
زرنــد  شهرســتان  در  کتــاب  دوســت دار  عشــایر  و  روســتا ها 
ــگار گــروه اســتان هــای  ــه گــزارش خبرن انتخــاب شــده اســت. ب
ــس  ــیدی، ریی ــد رش ــان، احم ــوان از کرم ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــتین  ــد در نخس ــتان زرن ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
نشســت هم اندیشــی جشــنواره ی روســتا ها و عشــایر دوســت دار 
کتــاب شهرســتان زرنــد گفــت: انتخــاب روســتای احمدآبــاد 
ــار آن در  ــکاری دهی ــه اســتقبال و هم ــددی داشــت ک ــل متع دالی
اجــرای برنامه هــای فرهنگــی گذشــته، مهم تریــن علــت ایــن 

ــود. ــاب ب انتخ
وی بــا اشــاره بــه دســتاورد های ایــن جشــنواره گفــت: ایــن 
جشــنواره ی ملــی در توســعه ی فرهنگــی روســتا ها و عشــایر 
ــه ی  ــکاری هم ــد هم ــرای آن نیازمن ــه اج ــزایی دارد ک ــش بس نق

اســت. نهاد هــای مســئول 
رشــیدی افــزود: شهرســتان زرنــد پیــش از ایــن در بیــن 5 شــهر 
ــه  ــه اســت ک ــرار گرفت ــران ق ــاب ای ــر جشــنواره ی پایتخــت کت برت
اگــر در آن جشــنواره حمایــت مناســبی از برنامه هــا می شــد، 
ــران را به دســت بیاوریــم. ــوان پایتخــت کتــاب ای می توانســتیم عن

ــد خواســتار توســعه  ــگ و ارشــاد اســامی زرن ــس اداره فرهن ریی
در  کتاب خوانــی  فرهنــگ  ترویــج  و  فرهنگــی  ســاختار های 
ــاد  ــتای احمدآب ــت: روس ــد و گف ــتان ش ــن شهرس ــتا های ای روس

ــود. ــی ش ــه ی عموم ــب کتابخان ــد صاح بای
ارایــه  بــا  تــا  خواســت  دهیــاران  تمامــی  از  همچنیــن  وی 
اعــام  جشــنواره  ایــن  در  شــرکت  بــرای  خــود،  برنامه هــای 

کننــد. آمادگــی 
ــد برگــزار شــد؛  ــداری زرن ــه میزبانــی فرمان در ایــن نشســت کــه ب
نماینــده ی دهیــار احمدآبــاد نیــز از اختصــاص زمینــی جهــت 

ــرداد. ــاد خب ــی احمدآب ــه ی عموم ــداث کتابخان اح
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صادرات 70 میلیون دالری 
استان به پاکستان و افغانستان

اسـتاندار کرمـان از صـادرات ۷0 میلیـون دالری اسـتان کرمان به دو کشـور همسـایه، 
افغانسـتان و پاکسـتان خبر داد.

بـه گـزارش ایسـنا منطقـه کویـر محمدجـواد فدایـی در هشـتمین جلسـه سـتاد 
هماهنگـی روابـط اقتصـادی خارجـی در تهـران افزود: اسـتان کرمان در حـال حاضر 
سـالیانه حـدود بیسـت میلیـون دالر صـادرات بـه افغانسـتان و پنجـاه میلیـون دالر 
صـادرات بـه پاکسـتان دارد کـه در زمـان بنـدی قابـل قبولـی تا حـدود ده برابـر قابل 

اسـت. افزایش 
برپایـه ایـن گزارش هشـتمین جلسـه سـتاد هماهنگی روابـط اقتصـادی خارجی به 
ریاسـت معـاون اقتصـادی وزارت خارجـه و بـا حضـور اسـتانداران کرمان، سیسـتان 
و بلوچسـتان، خراسـان رضـوی، خراسـان جنوبـی، یزد، سـفرای ایران در افغانسـتان 
و پاکسـتان، سرکنسـولهای ایـران در بعضـی از شـهرهای افغانسـتان و پاکسـتان و 
نماینـدگان تعـدادی از شـهرهای افغانسـتان و پاکسـتان و نماینـدگان وزارتخانه های 

عضـو در تهـران برگـزار گردید.
در این جلسـه اسـتفاده از ظرفیت های اسـتانهای حاضر در جلسـه درجهت افزایش 
مـراودات اقتصـادی بـا دو کشـور افغانسـتان و پاکسـتان در شـرایط تحریـم مـورد 

بررسـی قـرار گرفت.
به گزارش ایسـنا و به نقل از روابط عمومی اسـتانداری کرمان، دکتر فدایی اسـتاندار 
کرمـان همچنین در جلسـه مشـترک شـورای توسـعه و امنیـت پایدار شـرق و غرب 
کشـور با اعام خبر تصویب 10 طرح پیشـنهادی اسـتان کرمان در شـورای توسـعه و 
امنیـت پایـدار شـرق و غـرب کشـور  گفت: ایـن طرح ها شـامل بهسـازی محور »بم 
-جیرفـت« و محـور »کرمـان - دیهوک«، تکمیل آبرسـانی به شـهرهای بـم و بروات 
از سـد نسـاء ، تکمیل سـایت صداوسـیمای کرمان و پوشـش شهرسـتانهای شـرقی 

اسـتان کرمان است.
اسـتاندارکرمان همچنیـن از طـرح هـای مطالعـه و احـداث بانـد دوم »کهنـوج - 
ایرانشـهر«، احـداث پسـت بـرق ۴00 کیلوولـت بـم و کهنـوج، بازسـازی 15 مدرسـه 
تکمیـل  و کهنـوج،  نرماشـیر، منوجـان  فهـرج،  ریـگان،  تخریبـی در شهرسـتانهای 
مجتمـع فرهنگـی در ریـگان، رابـر، فهـرج و قلعـه گنـج، احـداث مجتمـع فرهنگـی 
ارزوئیـه، نرماشـیر و فاریـاب و تکمیـل زیرسـاخت های گردشـگری شـهداد و کلوت 

هـا نیـز نـام بـرد کـه در ایـن جلسـه مصـوب شـدند.

مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان از جمـع 
سیسـتم  جایگزینـی  و  نفتـی  بخاری هـای  آوری 

خبـرداد. شهرسـتان  مـدارس  کلیـه  در  گرمایشـی 
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار  بـه گـزارش 
خبرنـگاران جـوان از کرمان، جلسـه شـورای آموزش و 
پـرورش شهرسـتان به ریاسـت نجف پور فرمانـدار و با 
حضـور اسـکندری مدیرکل آمـوزش و پرورش اسـتان، 
واعظـی مدیـرکل نوسـازی مـدارس اسـتان، خطیبـی 
اعضـای  سـایر  و  زار  اللـه  بخشـدار  باقـری  شـهردار، 
شـورای آمـوزش و پـرورش در محـل سـالن کنفرانس 

اداره امـوزش و پـرورش برگزارشـد .
ادیبـی مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان بردسـیر 
بـا اشـاره بـه وجـود 1۲ هـزار و 500 دانـش آمـوز در 
سـال تحصیلـی 98_99 گفـت: در طـی سال گذشـته 
پروژه هـای آسـفالت 10 هـزار مترمربـع در 8 مدرسـه، 

احـداث دو زمیـن چمـن مصنوعی، نصـب و راه اندازی 
خوابـگاه  مدرسـه،  سـه  شـوفاژ  سیسـتم گرمایشـی 
دبیرسـتان نمونـه دولتـی حضـرت خدیجـه )س( و 
سـاخت واحد هـای تجـاری در حـال تکمیـل و بعضـا 

مـورد بهـره بـراری قـرار گرفتـه انـد.
وی از برخـی از مقـام هـاو رتبه هـای دانـش آمـوزان و 
معلمیـن در جشـنواره ها خبـرداد و بـه بیـان مسـائل 
و مشـکات در زمینه هـای پشـتیبانی و اموزشـی نیـز 
شهرسـتان  فرمانـدار  پـور  نجـف  پرداختند.همچنیـن 
بردسـیر خواسـتار تکمیـل و سـاماندهی پروژه های در 
دسـت اقـدام جهـت افتتـاح در هفتـه دولـت شـد بـه 
بیـان از مشـکات برخـی مـدارس در تجهیـز و تکمیل 
سیسـتم های گرمایشـی بـا توجـه بـه درپیـش بـودن 

فصـل زمسـتان نیـز پرداخت.
اسـکندری نسـب مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان 

کرمـان همـکاری و وحدت رامنجر به اتفاق های بسـیار 
خـوب عنـوان کرد اینکـه این مهم به خوبی در بردسـیر 

قابل مشـاهده است.
وی افـزود: مجموعـه اسـتخر دانـش آمـوزی بردسـیر 
یکـی از بـی نظیر ترین اسـتخر های آمـوزش و پرورش 

اسـتان بـا توجه بـه امکانات اسـت.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان سـپس 
بـه لـزوم ایجـاد فضـای پویـا و با انگیـزه بـرای دانش 
آمـوزان نیـز تاکیـد کرد و اظهار داشـت: راهبـرد آموزش 
و پـرورش تکریـم معلـم اسـت که بـا ایجـاد فضا های 
مطلـوب بردسـیر گامـی بسـیار خـوب در حفـظ شـان 

معلمان برداشـته شـده اسـت.
و  نفتـی  بخاری هـای  آوری  جمـع  از  پایـان  در  وی 
مـدارس  کلیـه  در  گرمایشـی  سیسـتم  جایگزینـی 

خبـرداد. نیـز  شهرسـتان 

جمع آوری بخاری های نفتی در کلیه مدارس کرمان


