
مدیرکل بهزیستی استان:متاسفانه در برخی از خانواده های در جنوب استان 
۵ نفر نابینا در یک خانواده وجود دارد که علت آن ازدواج ها فامیلی است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب:

پیشرفت ۸۲ درصدی ۱۱ طرح 
اقتصاد مقاومتی در جنوب

برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی قلعه گنج 

رد پای ازدواج فامیلی 
در آمار نابینایان جنوب

زمین های شهرک صنعتی خوردنی نیستند
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان: هرگونه نقل و انتقالی باید با موافقت شرکت 

باشد که این مساله شرایط خودش را دارد

نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان:

ضرورت استقرار اورژانس هوایی 
در جنوب کرمان
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بورس؛ کیفیت پسته را ارتقا داد
راه اندازی معامالت پسته در بورس باعث رشد کیفیت محصول 

از زمان برداشت توسط کشاورز تا صادرات آن توسط تاجر می شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   24 چهارشــنبه         598 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

از یاد رفته های جیرفت

محمد افشارمنش
یادداشت مهمان

ایــن بــار بعــد از آمــوزش وپــرورش بــه ســراغ حــوزه 
ســامت شهرســتان جیرفت در روزگاران گذشــته می 
روم و یــاد مــی کنــم از تمــام کســانی کــه مرهــم می 

گذاشــتند بــر دردهــا و آالم مــردم ایــن دیــار !
روزگاری تنهــا بیمارســتان کل جنــوب اســتان کرمــان 
ــه  ــود) البت ــروزی ب ــن بیمارســتان کاشــانی ام همی
ــد  ــود( باچن ــانی نب ــمش کاش ــاب  اس ــل از انق قب
پزشــک هنــدی و پاکســتانی کــه بعضــی هــا شــان 
ــد امــا تعــدادی شــان هــم انصافــا  ــدک نبودن ــر ب پ
بــه قــول اســتادم دکتــر نــژاد ســلیم : "ال یعلــم هرتــا 

ــا " ! و ال پرت
ــد در ســاختمان شیرخورشــید   پزشــکانی هــم بودن
آن روزگاران،  واقــع در فلکــه ای بــه همیــن نــام 
)میــدان معلــم امــروز( بــه مــداوای مریــض هــا می 
ــن  ــم همی ــت ه ــبکه بهداش ــداری و ش پرداختند.به
جــای امــروزی یعنــی بعــد از بانــک کشــاورزی واقع 
در خ. شــهید قرنــی) ژاندارمــری( بــرو بیایی داشــت 
ــد از شــیوع  ــه بع ــم ک ــا ه ــی ماالری .اداره ریشــه کن
ایــن بیمــاری در جیرفــت بــرای ریشــه کن کــردن آن 
دایــر شــده بــود اول خیابــان دهشــتری هــا ســمت 
چــپ و قبــل از آســیاب قهــوه ســایی دامغانــی بــود.
تــا یــادم نرفتــه وجــه تســمیه خیابان دهشــتری ها 
را هــم بگویــم کــه خالــی از لطــف نیســت.ده شــتر 
ــم  ــتان ب ــه شهرس ــتاهای حوم ــی از روس ــام یک ن
اســت ، تعــدادی از اهالــی ایــن روســتا کــه عمدتــا 
قــوم و خویــش هــم هســتند دســته جمعــی کــوچ 
کــرده و ســاکن جیرفــت مــی شــوند و در همیــن 
خیابــان مشــهور بــه دهشــتری ها بــرای خــود 

زمیــن خریــده و...

کهنوججیرفت
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 و 
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۲۵ تا ۲۵39 تا 3۸

 آگهی مزایده

واحد اموال بهزیستی استان کرمان

اداره کل بهزیستی استان کرمان تعداد ۱۱ دستگاه خودرواداره کل بهزیستی استان کرمان
 اداره کل بهزیســتی اســتان کرمــان در نظــر دارد تــا بــر اســاس مجــوز کمیســیون مــاده 

3 اســتان از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی بــه فــروش ۱۱ دســتگاه خــودرو ســواری اقــدام 
نمایــد. متقاضیــان محتــرم بــرای حضــور در ایــن مزایــده مراحــل ذیــل را انجــام دهنــد:

۱-بازدیــد از خــودرو هــای مزایــده ای واقــع در مرکــز کا تــی تــی ســابق بــه نشــانی : کرمــان بلــوار آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی 
- بیــن کوچــه ۲0 و ۱۸ - خیابــان بتــن چارواتــا از تاریــخ درج ایــن آگهــی بــه مــدت ۱0 روز کاری از ســاعت ۸ تــا ۱۲ ظهــر

۲- تمامــی فرآینــد و مراحــل مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده ) در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه( ، پرداخــت 
تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه( . ارســال پیشــنهاد قیمــت . بازگشــایی پاکت هــا ، اعــالم بــه برنــده . واریــز وجــه مزایــده 
و تحویــل کاال در بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه نشــانی : www.setadiran.ir امــکان پذیــر اســت و 
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتان ها در ایــن ســامانه در بخــش ثبــت نــام / پروفایــل مزایده گــر موجــود اســت.
3- عالقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده بــرای ثبــت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی )تــو کــن( بــا شــماره ذیــل تمــاس 

حاصــل نماینــد ، مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه 0۲۱-4۱934

شناسه:633673

فرآیند شماره ۱- ۱۶/ج / 9۸ 

نوبت اول
آگهی تجدید 

برگزاری مزایده عمومی  
اجاره دریاچه سد جيرفت ، به منظور صید ماهی

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظر دارد برگـزاری مزایده عمومی اجاره دریاچه سـد جيرفت ، به 
منظـور صیـد ماهی و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایـده را با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیک 

) setadiran.ir ( و با شـماره فرایند شـماره ۱ - ۱۶/ج/9۸ بصورت الکترونیکی به فروش برسـاند .

زمان انتشار در سایت: 9۸/7/۲4
مهلت دریافت اسناد مزایده:  9۸/۸/۱ ساعت ۱0

تاریخ بازدید: 9۸/۸/۲ الی 9۸/۸/۱۱
 9۸/۸/۱۲ قیمـت:   پیشـنهاد  ارسـال  مهلـت  آخریـن 

۱0 سـاعت 
زمان بازگشایی: 9۸/۸/۱۲ ساعت ۱0:۱۵

زمان اعالم برنده: 9۸/۸/۱۲
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد: 

۱-برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت مـی باشـد و کلیـه مراحـل فرآیند 
 ، مزایـده  اسـناد  دریافـت  و  خریـد  شـامل  مزایـده 
پرداخت تضمین شـرکت در مزایده )ودیعه(، ارسـال 

پیشـنهاد قيمت، بازگشـایی پاکات، اعـالم به برنده ، 
واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بسـتر سـامانه از این 

طریـق امـکان پذیـر می باشـد. 
۲- پیشـنهاد مـی گـردد قبـل از ارائـه پیشـنهاد از محل 

موضـوع مزایـده بازدیـد بعمـل آورید .
 3- عالقمندان به شـرکت در مزایده می بایسـت جهت 
ثبـت نـام و دریافـت گواهـی الکترونیکـی )توکـن( با 

شـماره های ذیل تمـاس حاصـل فرمائید.
 مرکز ، پشتیبانی و راهبری، سامانه:  0۲۱-4۱934

اطالعات تماس دفتر ثبت نام سـایر اسـتانها در سـایت 
سـامانه Www setadiran . ir بخـش " ثبـت نـام/ 

پروفایلـل مزایده گـر" موجود اسـت. 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

ادامه در صفحه 3

م الف 1014

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

09۱339۵۲07۵
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آگهی دعوت مجمع عمومی 
شرکت تعاونی زنان تکتم نوبت اول

به اطالع اعضاء محترم شـرکت می رسـاند مجمع عمومی  شـرکت سـاعت 
۱0صبـح روز دوشـنبه مـورخ 9۸/0۸/0۸ در محل مسـجد فاطمه الزهـرا جهاد آباد 
برگـزار مـی گـردد لـذا از کلیـه اعضاء دعـوت بعمل مـی آید.ضمناهمراه داشـتن 

کپی شناسـنامه و کارت ملی و جهت شـرکت در جلسـه الزامی اسـت .

دستورکار جلسه:
۱_تعیین اعضاء  هیئت مدیره

۲_تعیین مدیر عامل
تاریخ انتشار :9۸/7/۲4

شرکت تعاونی زنان تکتم نوبت اول

از یاد رفته های جیرفت
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تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
ــی 82  ــان از پیشــرفت فیزیک ــوب اســتان کرم جن
ــوزه  ــی در ح ــاد مقاومت ــرح اقتص ــدی 11 ط درص
جنــوب اســتان کرمــان خبــر داد و عنــوان کــرد: از 
ــرای  ــی ب ــاد مقاومت ــای اقتص ــن طرح ه ــل ای مح
یــک هــزار و 483 اشــتغال فراهــم می شــود.
بــه گــزارش ایســنا، "مســلم مروجــی" گفــت: 
ایــن  در  مجوزهــا  در صــدور  در ســال گذشــته 
ــی  ــد خوب ــان، رش ــتان کرم ــوب اس ــوزه در جن ح
ضمــن  داشــته ایم   96 ســال  بــه  نســبت 
ســرمایه گذاری  درصــدی   400 رشــد  آنکــه 
در  را  صنعــت  حــوزه  در  گذشــته  ســال  در 
کردیــم. تجربــه  کرمــان  اســتان  جنــوب 

ــه اول ســال جــاری 14  ــه داد: در 6 ماه وی ادام
یــک  ســرمایه گذاری  بــا  بهره بــرداری  پروانــه 
اســتان  جنــوب  در  ریــال  میلیــارد   761 هــزار 
کرمــان صــادر شــده کــه زمینــه اشــتغال 262 
ــواز  ــن 30 ج ــرد. همچنی ــد ک ــم خواه ــر را فراه نف
ــا ســرمایه گذاری  ــی ب ــازه زمان ــن ب تاســیس در ای
یــک هــزار و 754 میلیــارد ریــال صــادر کــه 
ــد. ــی کن ــم م ــر را فراه ــتغال 635 نف ــه اش زمین

درصــدی   82 فیزیکــی  پیشــرفت  از  مروجــی 
11 طــرح اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه جنــوب 
از  کــرد:  عنــوان  و  داد  خبــر  کرمــان  اســتان 
ــرای  ــی ب ــاد مقاومت ــای اقتص ــن طرح ه ــل ای مح
یــک هــزار و 483 اشــتغال فراهــم می شــود.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
بــاالی  طرح هــای  از  کرمــان  اســتان  جنــوب 
ســازمان  ایــن  فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   60
ــرح  ــرد: 88 ط ــوان ک ــان آورد و عن ــه می ســخن ب
ــوب  ــی در جن ــرفت فیزیک ــد پیش ــاالی 60 درص ب
ــال  ــه اول امس ــه در 6 ماه ــته ایم ک ــتان داش اس
اســت. رســیده  به بهره بــرداری  آن  طــرح   14

وی از اقدامــات ســازمان صمــت جنوب اســتان در 
حــوزه معدنــی نیــز ســخن بــه میــان آورد و گفــت: 
در 6 ماهــه اول امســال یــک پروانــه بهره بــرداری 
 600 هــزار  یــک  ســرمایه گذاری  بــا  صنعتــی 
صنایــع  تاســیس  مجــوز   5 و  ریــال  میلیــارد 
معدنــی بــا ســرمایه گذاری 163 میلیــارد ریــال 
ــت. ــده اس ــادر ش ــان ص ــتان کرم ــوب اس در جن

مروجــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در 6 ماهــه اول 
امســال 11 جلســه کارگــروه رفــع موانــع تولیــد در 
ــوب اســتان کرمــان تشــکیل شــده کــه از 126  جن
ــورد آن اجــرا شــده  ــن جلســات 83 م ــه ای مصوب
ــال 4  ــه اول امس ــرد: در 6 ماه ــد ک ــت، تاکی اس
 178 ســرمایه گذاری  بــا  نیــز  کشــف  گواهــی 
میلیــارد ریالــی در ایــن منطقــه صادر شــده اســت.

ــر  ــس از وزیـ ــوج در مجلـ ــردم کهنـ ــده مـ نماینـ
بهداشـــت خواســـتار اســـتقرار اورژانـــس هوایـــی 
ـــرگ  ـــرای کاهـــش م ـــان ب ـــی کرم ـــق جنوب در مناط
ــزارش  ــد.به گـ ــات شـ ــی از تصادفـ ــر ناشـ و میـ
پایـــگاه خبـــری تحلیلـــی لـــوار، احمـــد حمـــزه 
در گفـــت وگـــو بـــا خبرنـــگار خبرگـــزاری خانـــه 
ــر بهداشـــت  ــفر وزیـ ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ ملـــت، بـ
ــهرها  ــل شـ ــت: فواصـ ــان، گفـ ــوب کرمـ ــه جنـ بـ
در مناطـــق جنوبـــی زیـــاد اســـت در حالـــی کـــه 
ــوان  ــتان جیرفـــت و کهنـــوج تـ ــا دو بیمارسـ تنهـ
ارائـــه خدمـــات الزم بـــرای مصدومـــان حـــوادث 
راهنمایـــی و رانندگـــی را دارند.عضـــو هیـــات 
ـــس  ـــان مجل ـــت و درم ـــیون بهداش ـــه کمیس رئیس
شـــورای اســـامی، نبـــود جاده هـــای اســـتاندارد 
را علـــت مهـــم آمـــار بـــاالی حـــوادث ترافیکـــی 
ـــفانه  ـــزود: متاس ـــت و اف ـــان دانس ـــوب کرم در جن
بســـیاری از مصدومـــان پیـــش از رســـیدن بـــه 
بیمارســـتان های جیرفـــت و کهنـــوج کـــه بـــرای 
ـــود  ـــی ش ـــر ط ـــد 300 کیلومت ـــا بای ـــه آنه ـــال ب انتق
ـــر  ـــد.وی از وزی ـــت می دهن ـــود را از دس ـــان خ ج
بهداشـــت خواســـتار اســـتقرار اورژانـــس هوایـــی 
ـــی  ـــار م ـــه داد: انتظ ـــد و ادام ـــق ش ـــن مناط در ای
ــهرها از  ــاالی شـ ــه بـ ــه فاصلـ ــه بـ ــا توجـ رود بـ
بیمارســـتان ها وزارت بهداشـــت بـــه اســـتقرار 
اورژانـــس هوایـــی در مناطـــق جنوبـــی کرمـــان 

توجـــه ویـــژه داشـــته باشـــد.
ــان،  ــاب، منوجـ ــوج، فاریـ ــردم کهنـ ــده مـ نماینـ
رودبـــار و قلعه گنـــج در مجلـــس دهـــم، یـــادآور 
شـــد: اورژانـــس هوایـــی نقـــش موثـــری در 
کاهـــش مـــرگ و میـــر ناشـــی از حـــوادث 
ــتی  ــای بهداشـ ــش مراقبت هـ ــی و افزایـ رانندگـ

اولیـــه دارد.

پیشرفت ۸۲ درصدی 
۱۱ طرح اقتصاد 

مقاومتی در جنوب

ضرورت استقرار 
اورژانس هوایی 
در جنوب کرمان

خبر

برگزاری انتخابات اتحادیه های 
صنفی قلعه گنج 

تجهیز مدارس قلعه گنج 
توسط بنیادمستضعفان

ممنوعیت واردات خودرو 
با برند آمریکایی 

تغییر اتهام 3 متهم محیط  زیستی 
به جاسوسی برای سیا و موساد

پیش بینی کاهش حدود 
3۵درصدی قیمت مسکن

محسـن  حیـدری-  ادیـب 
مشـایخی معاونت بازرگانـی اداره 
جنـوب  معـدن  و  صنعـت  کل 
کرمـان در از برگـزاری انتخابـات 
اتحادیه هـای اصنـاف در شهرسـتان قلعه گنـج 
انتخابـات  برگـزاری  افـزود: رونـد  خبـر داد و 
اتحادیه هـای صنفـی شهرسـتان قلعه گنـج بـه 
زودی در ایـن شهرسـتان انجـام خواهـد شـد. 
محسـن مشایخی از برگزاری انتخابات اتحادیه 
هـای اصناف در شهرسـتان قلعه گنـج خبر داد 
و افزود:رونـد برگـزاری انتخابـات اتحادیه های 
صنفـی شهرسـتان قلعه گنـج بـه زودی در این 
شهرستان انجام خواهد شـد.وی افزود:پس از 
صـدور فراخوان ثبـت نام انتخابـات اتحادیه ها 
طـی دو سـه روز اینـده از سـوی اداره صنعـت و 
معـدن قلعه گنج متقاضیان و واجدین شـرایط 

جهـت نام نویسـی در انتخابـات اتحادیه هـای 
می تواننـد  قلعه گنـج  شهرسـتان  صنفـی 
بـرای ثبـت نـام بـه ایـن اداره یـا اطـاق اصناف 
از رونـد  نماینـد و پـس  شهرسـتان مراجعـه 
صـورت  بـه  هـا  اتحادیـه  انتخابـات  ثبت نـام 
قانونی و با نظارت کارشناسـان اداره کل صنعت 
و معـدن بدون اینکه حق و حقوق کسـی ضایع 
شـود انجام خواهد گرفت.مشـایخی همچنین 
از صـدور جـواز یـا پروانـه کسـب توسـط اتـاق 
اصنـاف قلعـه گنـج خبـر داد و گفت؛کسـبه و 
شـهروندان و متقاضیان کسـب و کار صنفی در 
بـازار قلعه گنج مـی توانند جهـت دریافت جواز 
کسـب از امروز به اتاق اصناف شهرسـتان قلعه 
گنـج مراجعه و تشـکیل پرونده انجـام داده وبا 
طـی کردن مراحـل قانونی آن جواز کسـب آنان 

صـادر خواهد شـد.

انقــاب  مســتضعفان  بنیــاد 
معیــن  عنــوان  بــه  اســامی 
ــارد  ــج 2 میلی ــادی قلعه گن اقتص
و 500 میلیــون تومــان بــه تجهیــز 
مــدارس ایــن شهرســتان کمــک کرد. مســئول 
ــاد  ــی بنی ــی و ورزش ــی، آموزش ــر فرهنگ دفت
مســتضعفان در قلعــه گنــج روز سه شــنبه 
بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: بنیــاد مســتضعفان 
ــر  ــل پروژه مه ــرفت و تکمی ــتای پیش در راس
درخواســت  بــه  بنــا  مدارس قلعه گنــج  در 
ــات و  ــل امکان ــرای تکمی ــوزش و پرورش ب آم
تجهیــزات آموزشــی مــدارس ایــن شهرســتان 
2 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان هزینــه 
ــه  ــا توج ــزود: ب ــارمنش اف ــن افش کرد.محس
به نیازســنجی کــه در مــدارس ایــن شهرســتان 
صــورت گرفته بنیــاد مســتضعفان در راســتای 

ارتقــای کیفیــت فضاهــای آموزشــی مــدارس 
و تســهیل رونــد یادگیــری دانش آمــوزان، 
تعــداد 127 دســتگاه کولــر گازی، 100 دســتگاه 
رایانــه، پنج دســتگاه ویدئــو پروژکتــور، 30 
دســتگاه آب ســردکن، 30 مخــزن ذخیــره 
آب و 30 دســتگاه پمــپ آب خریــداری و 
در حــال تحویــل بــه مــدارس شــهری و 
ــن  ــت.وی همچنی ــج اس ــه گن ــتایی قلع روس
از اهــدا بســته های لوازم التحریر بــه ارزش 
ــت  ــرای هف ــان ب ــزار توم ــته 220 ه ــر بس ه
هــزار و 367 دانــش آمــوز ممتــاز در مــدارس 
قلعــه گنــج خبــر داد و افــزود: ایــن بســته ها 
روســتاهای  مــدارس  بین دانش آمــوزان 
رضــا  چــاه  دادخدا،  بنــد  چــاه  رمشــک، 
ســایر  و  ســرخ قلعه  دهســتان  تمگــران، 
ــت. ــده اس ــع ش ــتان توزی ــتاهای شهرس روس

زمانــی گفــت: طبق مصوبــه وزارت 
خودرو هــای  واردات  صمــت 
ــا  ــده و م ــوع ش ــی ممن آمریکای
ــایر  ــت س ــم وضعی ــاش داری ت
خودرو هــا را مشــخص کنیــم. بــه گــزارش 
شــفاف، اســماعیل زمانــی مدیرعامــل منطقــه 
آزاد ارونــد در خصــوص آخریــن وضعیــت 
خودرو هــای دپــو شــده در منطقــه آزاد ارونــد، 
اظهــار کرد:هــم اکنــون 250 دســتگاه خــودروی 
ســواری بــه دســت مــردم وارد ســرزمین 
ــو شــده  ــدر خرمشــهر دپ فرعــی شــده و در بن
ــوزی  ــرادات مج ــایل دارای ای ــن وس ــد، ای ان
تولیــد  خودرو هــای  داد:  ادامــه  اســت.وی 
ــان  ــام هم ــا ن ــدی ب ــکا دارای برن کشــور آمری
کشــور هســتند، ایــن خودرو هــای توســط 
ــه  ــداری و وارد منطق ــور خری ــن کش دالالن ای

آزاد شــده انــد؛ طبــق مصوبــه وزارت صمــت و 
ــوری واردات  ــی ریاســت جمه ــت حقوق معاون
ایــن خــودرو بــه کشــور چــه در ســرزمین فرعی 
و چــه ســرزمین اصلــی ممنــوع اعــام شــده 
ــا  ــایر خودرو ه ــا س ــیم ت ــا در تاش ــت. ام اس
کــه ممنوعیــت آن هــا در زمــان واردات مطــرح 
نبــوده اســت بــه کشــور وارد شــوند.مدیرعامل 
ــر  ــفر اخی ــی س ــت: ط ــد گف ــه آزاد ارون منطق
اقــای واعظــی رئیــس دفتــر رئیس جمهــور به 
منطقــه آزاد ارونــد، قول هایــی مبنــی بــر رفــع 
موضــوع ترخیــص خودرو هــای غیرآمریکایــی 
داده شــد، وی همچنیــن مــدارک مربــوط 
بــه واردات ایــن خودرو هــا را همــراه خــود 
جهــت ارائــه بــه هیــأت دولــت بــرد، امیدواریــم 
تکلیــف ترخیــص خودرو هــای غیرآمریکایــی 

ــود. ــخص ش مش

اســماعیلی   غامحســین 
قضائیــه  قــوه  ســخنگوی 
متهــم  اتهــام 3  تغییــر  از 
بــه  زیســتی  محیــط  
جاسوســی بــرای ســیا و موســاد خبــر داد 
ــار  ــه دادگاه احض ــر ب ــن 3 نف ــت: ای و گف
ــت:  شــده اند.غامحســین اســماعیلی گف
ــن  ــی و هوم ــر بیان ــاز، نیلوف ــراد طاهب م
ــه  ــده )موســوم ب جــوکار ســه متهــم پرون
جاسوســی از مراکــز حســاس نظامــی در 
ــان  ــرای بی ــتی( ب ــط زیس ــش محی پوش
احضــار  دادگاه  بــه  دفاعیــات  آخریــن 
شــدند. وی افــزود: بــر اســاس مــاده 
دادگاه  کیفــری  دادرســی  آئیــن   280
بــه  رســیدگی  جریــان  در  می توانــد 
ــد  ــر ده ــی را تغیی ــوان اتهام ــده عن پرون

و بــر همیــن اســاس اتهــام افــراد اشــاره 
شــده از افســاد فــی االرض بــه همــکاری 
بــا دولــت متخاصــم آمریــکا و رژیــم 
صهیونیســتی علیــه جمهــوری اســامی 
ــیا  ــع س ــه نف ــی ب ــت جاسوس ــران جه ای
اســماعیلی  می کنــد.  تغییــر  موســاد  و 
ــر اســاس آییــن دادرســی  ــد کــرد: ب تاکی
ــر  ــام را تغیی ــر اته ــف دارد اگ دادگاه تکلی
ــر  ــد و ب ــم کن ــد را تفهی ــام جدی ــد اته ده
ــدام  ــی اق ــد قضای ــان فراین ــاس هم اس
ــاس  ــت. براس ــده اس ــام ش ــی انج قضای
پرونــده  نفــر دیگــر  یــک  ایــن خبــر، 
ــز  ــرای او نی ــان کــه ب ــی طاهــر قدیری یعن
افســاد فــی االرض صــادر شــده بــود 
احضــار  دادگاه  بــه  آینــده  روزهــای  در 

. د می شــو

عمــران  کمیســیون  عضــو 
اســامی  شــورای  مجلــس 
نزولــی  رونــد  می گویــد: 
هــم  بــاز  مســکن  قیمــت 
ادامــه خواهــد شــد. خبرگــزاری ایســنا: 
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
ــت  ــی قیم ــد نزول ــد: رون ــامی می گوی اس
مســکن بــاز هــم ادامــه خواهــد شــد.مجید 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  کیان پــور 
ــه ارزش  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــنا، اظه ایس
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــال، پیش بینی ه ری
قیمــت مســکن همچنــان رونــد نزولــی 
ــی  ــه داد: پیش بین ــد.وی ادام ــته باش داش
ــا  ــن 25 ت ــک بی ــت مل ــه قیم ــود ک می ش
35 درصــد کاهــش داشــته باشــد.کیان پور 
ــد  ــکن از چن ــت مس ــه قیم ــان اینک ــا بی ب

ــد کاهشــی داشــته اســت،  ــاه پیــش رون م
ــل 20  ــدت حداق ــن م ــرد: در ای ــح ک تصری
درصــد کاهــش قیمــت ملــک را شــاهد 
ازنــا در  بوده ایم.نماینــده مــردم دورود و 
ــن  ــت: در ای ــامی گف ــورای اس ــس ش مجل
ــه بــرای  شــرایط اجــاره کــردن یــک خان
ــی  ــه خیل ــط جامع ــف و متوس ــر ضعی قش
ــای  ــد برنامه ه ــت بای ــده و دول ــخت ش س
داشــته  مســکن  بخــش  در  حمایتــی 
ــد  ــت می توان ــرد: دول ــه ک ــد.وی اضاف باش
بخــش  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  بــا 
خصوصــی، برنامه هایــی را تعریــف کــرده 
ــد  ــور تاکی ــن بخــش اجــرا کند.کیان پ ــا ای ت
کــرد: تــاش دولــت در بخــش مســکن 
ــا کارهــای حمایتــی  بایــد بیشــتر باشــد و ب

ــد. ــر کن ــش را بهت ــن بخ ــرایط ای ش

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان گفـت: در این 
اسـتان 6 هزار و 970 نفر نابینا شناسایی شده که 
مناطق جنوبی اسـتان بیشترین سـهم را به خود 
اختصـاص داده انـد که دلیل عمـده این موضوع 

نیز ازدواج های فامیلی اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار گـروه استان های باشـگاه 
خبرنـگاران جوان از کرمـان، عبـاس صـادق زاده 
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان با اشاره به 23 
مهرمـاه به عنوان روز جهانی عصای سـفید گفت: 
امسـال کشـور مـا ایـن روز را بـه هفتـه نابینایان 
تبدیـل کـرده اسـت و ایـن مهـم بـرای آن اسـت 
کـه توجه بیشـتر به نابینایـان و همچنین آگاهی 
دادن بـه جامعـه بـرای حفـظ حقـوق نابینایـان 

است.
صـادق زاده بیـان کـرد: حـدود 7 میلیـارد و 700 
میلیـون جمعیـت جهان اسـت که بیـش از 260 
میلیـون نفـر آن هـا دچـار نابینایـی هسـتند و 
در ایـران نیـز 10 درصـد از جمعیـت افـراد دارای 
معلولیـت را نابینایـان تشـکیل می دهنـد و در 
واقـع در کشـور مـا حـدود 700 هـزار نفـر دچـار 
نابینایـی و کـم بینایی هسـتند که 142 هـزار نفر 
آن هـا نابینایی مطلق دارند که شناسـایی و تحت 

حمایـت سـازمان بهزیسـتی قـرار گرفتـه اند.
عوامـل  کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
مـادرزادی و حـوادث را از دالیـل نابینـا شـدن 
افـراد دانسـت و اظهار کرد: نابینایی مـادرزادی به 
علـت ازدواج هـای فامیلـی یا اشـکاالت ژنتیکی 
ایجـاد می شـود کـه درصد بـاالی نابینایـی را این 
مهـم تشـکیل می دهد. همچنیـن با افـرادی که 
بـه دلیـل تصادفـات و حـوادث بینایی خـود را از 

دسـت داده انـد روبرو هسـتیم.

او بـه هفتـه نابینایان اشـاره کـرد وگفـت: در این 
هفتـه فرصـت مناسـبی در اختیـار داریـم تـا در 
خصـوص مـواردی کـه ژنتیکـی و قابـل کنتـرل 
بـوده و می توانـد ایـن معلولیـت را کنتـرل کنـد، 
صحبـت کنیم. امروز شـاهد وجود افـرادی با کم 
بینایـی شـدید و متوسـط هسـتیم کـه بـا اندک 
اقداماتـی می تـوان این کم بینایی های متوسـط 
و حتـی شـدید کـه در آینـده می توانـد منجـر به 

نابینایـی مطلـق شـود، را کنتـرل کنیم.
صادق زاده از اجرای هر سـاله طرح پیشـگیری از 
تنبلـی چشـم از ابتـدای آبان مـاه تـا 30 آبان ماه 
خبـر داد و افـزود: هـدف از این طرح این اسـت 
کـه نابینایی هـای مـادرزادی کـه قابـل کنتـرل 

اسـت را بـا کمتریـن هزینه مهـار کنیم.
او بـا بیـان ایـن مطلب کـه تعـداد زیـادی از این 
نابینایـان در گـروه سـنی کودکان اسـت، تصریح 
کـرد: بیشـتر افـراد دچـار کـم بینایـی و نابینـا 
جهـان در کشـور های در حـال توسـعه هسـتند و 
دلیـل مهم ایـن موضوع نیـز عوامل مـادرزادی و 

اسـت. حوادث 
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان از اقدامات 
اسـتان کرمـان بـرای نابینایان سـخن بـه میان 
آورد و بیـان کـرد: اقدامـات بسـیار خوبـی در 
اسـتان کرمـان برای مناسب سـازی محیط های 
جهـت دسترسـی آسـان نابینایـان در اماکـن 
امـا  اسـت،  شـده  فراهـم  عمومـی  معابـر  و 
معتقدیـم هنـوز ایـن مهـم در شـان نابینایـان 
اسـتان کرمـان نیسـت و اسـتاندار کرمـان نیـز 
دسـتور داده انـد که دسـتگاه های دسـت اندرکار 
در امـر مناسب سـازی محیـط بـرای معلولیـن، 

اقدامـات الزم را انجـام دهنـد.

او سـاخت مسـکن بـرای نابینایـان را یکی دیگر 
طـی  در  افـزود:  و  برشـمرد  اسـتان  اقدامـات 
سـال های گذشـته در خصـوص احداث مسـکن 
معلولیـن و مخصوصا نابینایـان قدم های خوبی 
پروژه هایـی کـه  اسـت گرچـه  شـده  برداشـته 
بـرای ایـن عزیـزان در نظـر گرفته شـده بعضا در 
مسـیر ساختشـان دچار مشکل شـده اند و شاید 
گایه های معلولین  در این مورد شـنیده باشـید 
کـه درسـت اسـت، امـا ایـن مشـکل بـه دلیـل 
نوسـانات بـازار و عقب نشـینی پیمانـکاران بـوده 
کـه ظـرف چندمـاه گذشـته بـا جلسـاتی کـه بـا 

پیمانـکاران ایـن پـروژه برگزار شـد.
تحصیـل  امـر  در  تسـهیل  صـادق زاده 
دانش آمـوزان نابینـا را از دیگـر اقدامات اسـتان 
و  آمـوزش  همـکاری  بـا  افـزود:  و  کـرد  ذکـر 
دانش آمـوزان  اسـتان،  اسـتثنایی  پـرورش 
نابینـای ما در مدرسـه جابر هم اکنون مشـغول 
بـه تحصیـل هسـتند و مـا ملزومـات تحصیلی 
فراهـم کرده ایـم  نیـز  را  آن هـا  توان بخشـی  و 
بحـث  در  نابینـا  دانشـجویان  از  همچنیـن 
پرداخـت کمـک شـهریه نیـز حمایـت خواهیم 
کـرد و دانشـجویان نابینای داریم کـه اکنون در 

مقطـع دکتـری در حـال تحصیـل هسـتند.

مدیـر کل بهزیسـتی کرمان با بیـان این مطلب 
از طریـق  نابینایـان  نیاز هـای  از  بسـیاری  کـه 
نابینایـان  انجمـن  و  سـفید  عصـای  خیریـه 
 22 کـرد:  بیـان  می شـود،  برطـرف  اسـتان 
را  نابینایـان  نمایشـگاه دسـتاورد های  مهرمـاه 
بـه مناسـبت هفتـه نابینایـان افتتاح کـرده ایم 
و مقـرر شـد یـک مجموعـه آموزشـی کامل در 
راسـتای آموزش هـای مـورد نیـاز نابینایـان در 
بیـان کـرد:  افتتـاح شـود.او  بـه زودی  کرمـان 
نابینـا  نفـر   970 و  هـزار   6 اسـتان کرمـان  در 
جنوبـی  مناطـق  اسـت کـه  شـده  شناسـایی 
اسـتان بیشـترین سـهم را بـه خـود اختصاص 
داده انـد کـه دلیـل عمـده ایـن موضـوع نیـز 
ازدواج هـای فامیلـی اسـت.صادق زاده عنـوان 
کـرد: متاسـفانه در برخـی از خانواده هـای در 
جنـوب اسـتان کرمـان مـورد داریـم کـه 5 نفـر 
نابینـا در یـک خانـواده وجـود دارد کـه علت آن 

ازدواج هـا فامیلـی اسـت.
او گفـت: 11 مرکز مشـاوره ژنتیک بـرای زوج های 
جـوان در آسـتانه ازدواج در سـطح اسـتان ایجاد 
کرده ایـم و هزینه هـای آن افرادی کـه در خانواده 
آن هـا معلولیتـی وجـود مشـاوره و آزمایشـات 
ژنتیـک آن هـا به صورت رایـگان انجام می شـود.

چنـد وقتی اسـت کـه بـازار خودرو راکد شـده اسـت. 
مرتـب قیمـت می گیرنـد، یـک میلیـون تومـان کمتر 

یـک میلیـون تومان بیشـتر... 
سـرویس اقتصـادی جـوان آنایـن: »مرتـب قیمـت 
می گیرنـد؛ انـگار از دیـروز تـا امـروز تغییـری اتفـاق 
افتـاده؛ یـه تومن باال میره یـه تومن پایین؛ بـازار راکد 
نمیشـه کرد.« ایـن گفته هـای  هیـچ کاری  هسـت؛ 
یکـی از نمایشـگاه داران خـودرو در خیابـان انقـاب 
اسـت. او 44 سـال تخصـص در خریـد و فـروش 
خـودرو دارد. محمـود از وضعیـت ایـن روز هـای بـازار 
گایـه دارد و می گویـد چنـد وقتـی اسـت کـه بـازار 

خـودرو راکـد شـده اسـت.
وقتـی از او پرسـیدم بـا ایـن همـه سـابقه در خرید 
و فـروش خـودرو، بـه نظرتـون بـا خریـد خـودرو 
نگاهـم کـرد و گفـت:  یـا نه؟کمـی  سـود می کنـم 
»نمیدونم!«گفتـم باالی 40 سـال سـابقه کار دارید، 
مگـه میشـه کـه ندونید؟محمـود گفت: »اولیـن باره 
کـه از گفتـه ام اطمینـان نـدارم. روز هایی کـه قیمت 
از خریـد  بـود، بـه همـه می گفتـم  خـودرو پاییـن 
خـودرو سـود نمی کنیـد، چـون قیمت هـا افزایـش 
پیـدا نمی کنـد، امـا همـه دیدیـم کـه چـه اتفاقـی 
افتـاد. قیمت هـا یکبـاره گـران شـد و همـه در آن 
برهـه یعنـی سـال گذشـته تـب خریـد خـودرو پیدا 

کردنـد، آن هایـی کـه خریدند ُبـرد کردنـد و آن هایی 
کـه نخریدنـد مجبـور شـدند گرانتـر بخرنـد.« بـازار 
اسـت.  دوگانـه  ایـن حـوزه  فعـاالن  بـرای  خـودرو 
آن هایـی کـه توصیـه خریـد می کنند، جوان هسـتند 
می گوینـد  دارنـد  سـالی  و  سـن  آن هایـی کـه  و 
قیمت هـا حداقـل تـا پایـان سـال ثابـت می مانـد. 
غامرضـا دیگـر نمایشـگاه داری اسـت کـه سـراغ او 
حـوزه  در  سـرمایه گذاری  می پرسـیم  و  می رویـم 
معطلـی  بـدون  خیـر؟  یـا  اسـت  سـودده  خـودرو 
جـواب مـا را می دهـد کـه »ثبت نـام کـن، پشـیمان 

نمی شـوی. قیمـت خـودرو شـاید گـران شـود.«
نمایشگاه داران چه گفتند؟

نمایشـگاه داران  از  بیشـتری  تعـداد  بـا  وقتـی 
خـودرو صحبـت کـردم ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـد 
کـه بـازار خـودرو اگـر بـا 4 سـناریو روبـه رو نشـود، 
قیمت هـای فعلـی را حفـظ خواهد کـرد؛ بنابراین در 
صـورت ثبـات قیمت هـا، لزومی نـدارد که مـردم در 
صـورت نداشـتن بودجـه کافـی سـراغ بـازار خـودرو 
برونـد و از سـویی در ایـن شـرایط توصیـه می شـود 
سـرمایه گذاران بـا هدف کسـب سـود وارد ایـن بازار 

پـر زرق و بـرق نشـوند.
سناریوی اول؛ نوسان نرخ ارز

اولیـن سـناریو کـه می توانـد قیمت خـودرو را تحت 

تأثیـر قـرار دهـد؛ بـروز نوسـان در نرخ ارز اسـت. در 
ایـن حالـت، چنانچه نرخ ارز بـه روی کانال 13 هزار 
تومـان برسـد قیمـت خـودرو در مسـیر تغییـر قـرار 
خواهـد گرفـت، اما تـا زمانی که نرخ ارز ثابت اسـت 
و بـازار در ثبـات قـراردارد، قیمـت خـودرو در مسـیر 
گرانـی قـرار ندارد.یـک تحلیـل تأیید نشـده حکایت 
از آن دارد هـر هـزار تومانـی تغییـر نـرخ ارز می تواند 
آغازگـر تغییـر قیمت خودرو باشـد.البته بـاور بازار به 
اینکـه آیـا نـرخ ارز در مسـیر افزایشـی قـرار داشـته 
و قیمت هـا کاهـش نخواهـد یافـت هـم در نیـروی 
تغییـر قیمت هـای خـودرو مؤثـر اسـت کـه البته در 
شـرایط کنونـی هیـچ چشـم اندازی بـرای افزایـش 

نـرخ ارز وجـود ندارد.
سناریوی دوم، محدودیت 

در واردات قطعات
دومیـن سـناریو؛ هـر گونـه تغییـر و سـخت گیری در 
واردات قطعـات خـودرو می توانـد در سـطح تولیـد و 
عرضـه خـودرو در بـازار تأثیرگذار باشـد. بـا محدودیت 
در واردات قطعـات خـودرو، خودروسـازان مجبـور بـه 
کاهـش عرضـه خواهنـد شـد کـه ایـن نیـز می توانـد 
روی قیمـت ایـن محصول نیمـه مصرفی اثـر بگذارد.

سناریوی سوم؛ کاهش تولید
سـومین سـناریو کـه می توانـد روی بـازار خـودرو اثـر 
بگـذارد کاهش تولید خودرو اسـت. ایـن امر می تواند 
ناشـی از زیانده شـدن خودروسـازان به جهت کاهش 
تقاضـای خـودرو یـا تثبیـت قیمت هـا باشـد. ایـن 
سـناریو تـا اندازه ای می تواند محقق شـود چـرا که اگر 
تقاضـا کاهـش یابـد تولید مقـرون به صرفه نیسـت.

سناریوی چهارم؛ تعهد به وعده ها
چهارمیـن سـناریو کـه در شـرایط فعلـی محتمل تـر 
بـه نظـر می رسـد و از سـویی بـه سـرعت بـر بـازار 

خـودرو اثـر می گـذارد، بدقولـی خودروسـازان اسـت، 
اگـر خودروسـازان بـه تعهدات خـود در عرضـه بموقع 
بـه  رو  قیمت هـا  مجـددًا  نباشـند،  پایبنـد  خـودرو 

مـی رود. افزایـش 
خرید های هدفمند؛ خروج دالالن

نکتـه دیگـر اینکـه خریـد اکثـر مـردم هدفمند شـده 
اسـت و دیگـر مانند گذشـته افـراد تب خریـد ندارند. 
تنهـا کسـانی دنبـال خـودرو هسـتند که یـک؛ خودرو 
ندارنـد یـا قصـد دارنـد نسـبت بـه تغییـر خـودروی 
خـود اقـدام کننـد یـا در نهایـت می خواهنـد سـرمایه 
خـود را حفـظ یـا ارتقا دهنـد. این امر نشـان می دهد 
کـه دالالن در حـال خـروج از بـازار خـودرو هسـتند. 
وقتـی دالالن از بـازار خـودرو خارج می شـوند بـازار به 
ثبات نسـبی می رسـد و نوسـان قیمـت رو به کاهش 

می رود.
تکیه به توان داخلی

تکیـه  کـرد،  یـاد  آن  از  می تـوان  کـه  دیگـر  نکتـه 
زمانـی کـه  اسـت.  داخلـی  تـوان  بـه  خودروسـازان 
تحریم های خودرو آغاز شـد، وابسـتگی خودروسـازان 
بـه قطعـات وارداتـی زیـاد بود، امـا چند وقتی اسـت 
کـه می تـوان تغییـر رفتـار را در آن هـا دیـد. کاهـش 
وابسـتگی بـه واردات تا حدودی جلـوی کاهش تولید 

و افزایـش قیمـت را گرفتـه اسـت.
بخریم یا نخریم؟

پیش بینـی  عنـوان کـرد کـه  بایـد  نتیجه گیـری  در 
متغیر هـای  کـه  چـرا  اسـت  کاهشـی  قیمت هـا 
اقتصـادی رونـد باثباتـی را در پیـش گرفتـه اسـت. 
مهم تریـن موضوعـی کـه سـبب شـده قیمت خـودرو 
طـی چنـد هفتـه اخیر ثابـت شـود، قیمت ارز اسـت. 
بدیـن جهـت خرید خـودرو با کسـب سـود نمی تواند 

گزینـه خوبـی بـرای مـردم باشـد.

رد پای ازدواج فامیلی 
در آمار نابینایان جنوب

در بازار خودرو 
چه خبر است؟ 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
 برابـر رای شـماره 139860319012001135 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
خانم شـوکت اشـک زری فرزند على بشـماره شناسـنامه 463 صادره از سیرجان در دوازده سهم مشـاع از نود و شش 
سـهم ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی واقع در خیابان شـهید شـفیعی 
بخـش 35 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای علی اشـک زری محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک ماه تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:4۶۵

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 139860319012001139 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم طیبه اشـک زری فرزند على بشـماره شناسـنامه 220 صادره از سـیرجان در 
دوازده سـهم مشـاع از نود و شـش سـهم ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی 
واقع در خیابان شـهید شـفیعی بخش 35 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای علی اشـک زری محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/7/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:4۶4

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 139860319012001134 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم طاهره اشـک زری فرزند على بشـماره شناسـنامه 227 صادره از سـیرجان در 
دوازده سـهم مشـاع از نود و شـش سـهم ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی 
واقع در خیابان شـهید شـفیعی بخش 35 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای علی اشـک زری محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. تاریخ انتشـار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/7/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:4۵9

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 139860319012001136 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمود اشـک زری فرزند على بشـماره شناسـنامه 478 صادره از سـیرجان 
در دوازده سـهم مشـاع از نود و شـش سـهم ششدانگ یک باب خانه به مسـاحت 753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی 
واقع در خیابان شـهید شـفیعی بخش 35 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای علی اشـک زری محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشـار نوبت دوم: 98/7/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:4۶۱

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 

اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لـذا 
مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیر به منظور اطـاع عموم در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 

اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش 15 کرمان شهرستان زرند

پاک 1 فرعی از 242 اصلی آقای محمد کمسـاری بنانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 5 صادره از زرند در موازی 8 
سـهم از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع واقع در زرند روستای بنان – ده 

محمد مومن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پاک 1 فرعی از 242 اصلی آقای ولی اله کمسـاری بنانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 4 صادره از زرند در موازی 
8 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع واقع در زرند روستای 

بنان – ده محمد مومن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پـاک 1 فرعـی از 242 اصلـی آقای روح اله کمسـاری بنانی فرزند مصیب بشـماره شناسـنامه 2 صادره از زرنـد در موازی 
8 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع واقع در زرند روستای 

بنان – ده محمد مومن خریداری از مالک رسـمی خانم سـکینه کمسـاری بنانی.
پاک 1 فرعی از 242 اصلی خانم زهرا کمسـاری بنانی فرزند انشـاءاله بشـماره شناسـنامه 367 صادره از زرند در موازی 
8 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع واقع در زرند روستای 

بنان – ده محمد مومن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پـاک 1 فرعـی از 242 اصلـی خانم فاطمه کمسـاری بنانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 2 صادره از زرنـد در موازی 
4 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع واقع در زرند روستای 

بنان – ده محمد مومن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پـاک 1 فرعـی از 242 اصلـی خانـم معصومه کمسـاری بنانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه3 صـادره از زرنـد در 4 
سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 30000مترمربع واقع در زرند - روستای 

بنـان – ده محمـد مومـن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین کمسـاری بنانی.م /الف 148
انتشار نوبت اول : چهارشنبه 98/7/24- انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 98/8/8

حسین توحیدی نیا-  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج 
دادخوسـت  بشـرح  شناسـنامه156  دارای  مـراد  فرزنـد  ترکمانـی  سـاره  خانـم   
شـماره9709983888100353مورخ 97/12/4 توضیح داده شـادروان مرحوم جهان چاهون زاده فرزند  
--- بشناسـنامه 163 در تاریـخ  97/06/30در شـهر کرمـان فـوت شـده و وراثـت منحصر حین الفوت 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی 
1-عبدهللا چاهون زاده به شماره ملی1- 054625- 316)فرزند  متوفی (

2-ساره ترکمانی به شماره ملی 2-161014-342)همسر متوفی ( 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یـا وصیت نامه 
ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهی 

صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک  شهرستان قلعه گنج 

آگهی فقدان سند مالکیت 
در  واقـع  از 327-اصلـی  فرعـی  پـاک 498  مالـک ششـدانگ  نـژاد  قلنـدر  الیـاس  چـون   
بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعا واعـام نموده اصل سـند 
مالکیـت پـاک اخیرالذکـر کـه قبـا ذیـل ثبـت صفحـه 181دفتـر103- امـاک محلـی جیرفـت 
صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند 
مالکیـت المثنـی پـاک فـوق را نمـوده لذا بنـا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آیین 
نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تا چنانچه شـخص یـا اشـخاصی مدعی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعا نـزد خود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهی 
)یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبت 
اسـناد وامـاک شهرسـتان جیرفـت اعـام نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز(
هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی بنـام مالـک اقـدام خواهـد نمود /.
 جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت-م الف :39۶

اگهی حصر وراثت  
 احتراما خواهشـمند اسـت ورثه حین الفوت شـادروان گلی نمدادی فرزند چراغ را در یک نوبت اگهی 
چـاپ نمائیـد تـا چنانچـه ورثه دیگر یا وصیت نامه ای باشـد به این شـورا ارائه نماینـد واالگواهی حصر 
وراثـت صـادر خواهـد شـد.ورثه :1-احمـد نمـدادی فرزند ملک –همسـر مرحـوم 2- حسـین نمدادی 

فرزنـد احمـد –فرزند مرحوم 3-کلثوم نمـدادی فرزند احمـد –فرزند مرحوم –
رئیس شورای حل اختالف زهکلوت –بخش جازموریان -73۱

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- اگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامـه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 139860319012001133 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای ابوالقاسـم اشـک زری فرزند على بشـماره شناسـنامه 164 صادره 
از سـیرجان در دوازده سـهم مشـاع از نـود و شـش سـهم ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی واقع در خیابان شـهید شـفیعی بخش 35 کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای علـی اشـکزری محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماه تاريـخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف: 4۶0

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

 هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي-اگهي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامه قانـون تعيين تكليف 

وضعيـت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي
برابـررأي شـماره139860319008001034هيات دوم موضـوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبـت ملك زرنـد تصرفـات مالكانه با 
معـارض متقاضي خانم فاطمه پورکارگر فرزند محمدحسـین به شـماره شناسـنامه 669 صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 231/72 متر مربـع پاك 6 فرعـي از 7606 اصلي واقـع در زرند خیابان 
شـهید صدوقـی کوچـه 5 خریـداری از مالک رسـمی خانم بی بی هاشـمیه اسـترآبادی محـرز گرديده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتي كه 
اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار 
اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ايـن اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت 
يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايي تقديـم نمايند. بديهي اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيت صـادر خواهد 

شد.م/الف138 
تاريخ انتشار نوبت اول:98/7/10- تاريخ انتشار نوبت دوم:98/7/24

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامـه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 139860319012001137 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محمد اشـک زری فرزند على بشـماره 
شناسـنامه 385 صادره از سـیرجان در دوازده سـهم مشـاع از نود و شـش سهم ششدانگ یک 
بـاب خانـه به مسـاحت 753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی واقع در خیابان شـهید شـفیعی 
بخـش 35 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای علی اشـک زری محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:4۶۲

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامه قانـون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 139860319012001140 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعارض متقاضی خانم حشـمت اشـک زری فرزند على بشـماره شناسـنامه 39 صـادره از 
سـیرجان در دوازده سـهم مشـاع از نود و شـش سهم ششـدانگ یک باب خانه به مساحت 753/80 
مترمربـع پـاک 2243 اصلـی واقع در خیابان شـهید شـفیعی بخـش 35 کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای علـی اشـک زری محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:4۵۸

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـاک 480 فرعـی از 2286 اصلی واقـع در اراضی ده شـیخ 
زرنـد بخـش 13 کرمان به مسـاحت 422/51 مترمربع مـورد تقاضای آقای رمضان میرزائی بابهویزی به شناسـنامه 
شـماره 5 صـادره از زرنـد فرزنـد محمـد بـه اسـتناد رأی شـماره 139860319008000919 – 1398/5/13 هیـات حل 
اختـاف ثبـت شهرسـتان زرنـد در مالکیـت نامبرده قرار گرفتـه و آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته اسـت و نیاز بـه تحدید حـدود دارد لذا 
حسـب درخواسـت مورخـه 1398/7/23 مالـک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانون مزبور 
منتشـر و عملیات تحدید حدود از سـاعت 8 صبح روز دوشـنبه مورخه 1398/8/20 در محل شـروع و بعمل خواهد 
آمـد لـذا بدینوسـیله بـه مالک یا مالکین امـاک مجاور رقبه مذکـور اخطار می گـردد در موعد مقرر در ایـن آگهی در 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفی مالـک انجام و چنانچه 
کـس یـا کسـانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبق ماده 20 قانون ثبـت حداکثر ظرف مدت 
30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خـود را کتبًا به این اداره تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال 
گـردد ضمنـًا معترض بایسـتی به اسـتناد ماده 86 آیین نامه قانـون ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسـلیم 
اعتـراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهـت طرح دعوی به دادگسـتری ارائـه نمایند بدیهی اسـت پس از مضی 
مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود.م/الف147-تاریخ انتشـار : چهارشـنبه مورخه 1398/7/24
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامه قانـون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 139860319012001141 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای احمـد اشـک زری فرزند على بشـماره 
شناسـنامه 36 صادره از سـیرجان در دوازده سـهم مشـاع از نود و شـش سـهم ششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی واقع در خیابان شـهید شـفیعی 
بخـش 35 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای علی اشـک زری محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم 
نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:4۶3

خانــه مــی ســازند ، این خیابــان را در قدیــم خیابان 
ماالریــا هــم مــی گفتنــد  و ســه راه دهشــتری هــا 
ــا" )  ــرغ فروش ــه راه م ــه "س ــود ب ــوم ب ــم موس ه
مرکــز فــروش مــرغ هــای ســفید ماشــینی و زنــده 

بــود(
ــت  ــاکن جیرف ــر س ــن دکت ــی تری ــم ، قدیم بگذری
کــه ســایه روشــنی از وی در ذهنــم مانــده، پزشــکی 
بــود بــه نــام دکتــر مشــرفی کــه منزلــش تــه کوچــه 
بــن بســت ســمت چــپ، ابتــدای همیــن خیابــان 
ــه ای کــه بعدهــا متعلــق  ــود، خان دهشــتری هــا ب
بــه یکــی از مالــکان کرمانــی،  رفســنجانی بــه نــام 
علــی اکبــر ایرانمنــش،  پــدر محمدرضــا ایرانمنــش 
هنرپیشــه جیرفتــی ســینمای دفــاع مقــدس 
شــد، علــی اکبــر ایرانمنــش اولیــن باســکول را در 
جیرفــت روبــروی اداره آب و فاضــاب امــروزی راه 
انــدازی کــرد کــه امــروز تعطیــل و متروکــه اســت ، 
از قضــا  ایــن ایرانمنــش خطــاط هــم بــود و بانــام 
مســتعار " زریــن قلــم" تابــو ســازی مــی کــرد کــه 
ــش)  ــد رضــا ایرانمن ــاب محم ــزم جن دوســت عزی
پســر مرحــوم( خوشنویســی را از پــدر بــه ارث بــرده 
ــزد آمــد و  ــر دیگــری کــه از شهرســتان ی ــود. دکت ب
ســاکن جیرفــت شــد و تــا زمــان مرگــش هــم در 
اینجــا مانــد و بــه مــردم ایــن منطقــه خدمــت کــرد، 
کســی نبــود جــز دکتــر فتــح ا... لطفــی، پزشــکی 
دوســت داشــتنی، تمــام قدیمی هــا کــه وی را درک 
کــرده انــد از وی بــه نیکــی یــاد مــی کننــد، مطبــش 
هــم دقیقــا روبــروی مســجد جامــع بــود، مکانــی 
کــه امــروز توســط پســر مرحــوم تبدیــل بــه پیتــزا 
ــادر(.  ــزا و ســاندویچ ن فروشــی شــده اســت) پیت
ــاب  ــاعرم جن ــز و ش ــم عزی ــد معل ــظ کن ــدا حف خ
ــش در  ــا پی ــه ســال ه ســید جــال قریشــی را ک
ســتایش خدمــات ایــن مــرد مثنــوی غرایی ســرود 
و آن روزگاران جنجالــی هــم بــه پــا خاســت کــه بــه 
آن ورود نخواهــم کــرد، فقــط بیــت آخــر آن مثنــوی 
ــود را مــی  ــه دکتــر لطفــی گفتــه ب را کــه خطــاب ب

آورم:
بر تو و اوج همتت صلوات

بر چهل سال خدمتت صلوات!
دیگــر پزشــکی کــه مــردم جنــوب کرمــان از ایشــان 
ــی  ــد امین ــر محم ــد، دکت ــی کنن ــاد م ــی ی ــه نیک ب

ــی( ،  ــر لطف ــوم دکت ــن مرح ــاد همی ــت ) دام اس
ــش  ــود و منزل ــردوس ب ــه ف ــل کوچ ــش داخ مطب
نرســیده بــه میــدان 17 شــهریور) فلکــه درازو( 
ــل  ــب هت ــی صاح ــاب ناج ــه آن را جن ــی ک مکان
ناجــی خریــد و بــرای خوابــگاه مردمــی بــه آموزش 
وپــرورش شهرســتان جیرفــت اهــدا کــرد) خوابــگاه 

ــد کمــال( الزهــرا، امی
ــن شــمس امــروزی کــه  ــه ای ــر شــمس ) ن دکت
ــت (  ــغول اس ــت مش ــر طباب ــه ام ــت ب در جیرف
ــور  ــزد ب ــی اهــل ی ــر لطف ــل دکت ایشــان هــم مث
ــم و  ــدان معل ــل می ــش حدفاص ــزل و مطب و من
ــود  ــاالر شــیرین ب ــاغ ت ــار ب ــار راه کلینیــک کن چه
ــود و در  ــم ب ــی معل ــم کامران ــر وی خان ، همس
دبســتان 25 شــهریور آن روزگاران بــه امــر تعلیــم 
و تربیــت دانــش آمــوزان مشــغول، در آن ســال 
ــده در جیرفــت بیشــتر  ــم هــای رانن هــا کــه خان
ــان  ــت نبودندایش ــک دس ــتان ی ــداد انگش از تع
ــد(  ــی بلن ــت ) شاس ــی داش ــز رنگ ــرور قرم رنج
و در شــهر رانندگــی مــی کرد،بعــد هــم کــه مــی 
خواســتند بــه یــزد برگردنــد، ایــن ماشــین را بــه 
ــو ســاز ،  ــدا رادی ــزی کــه وی هــم ابت آقــای تبری
بعــد تعمیــر کار تلویزیــون و ایــن اواخــر یخچــال 
ــود  ــی شــده ب ــاغ دار بزرگ ــر ب ســاز و دســت آخ
دو   ، دکتــر شــمس  از سرنوشــت   ، فروخــت 
پســرش ، )خشــایار وســبکتکین(، خانــواده اش 
هیــچ خبــری نــدارم .خانمــی در جیرفــت بــود بــه 
ــن  ــای رضامند،ای ــه" همســر آق ــم قابل ــام " خان ن
رضامنــد معلــم بــود و معــاون مدرســه رازی 
آن زمــان ، ســخنرانی چیــره دســت، مجــری 
توانمنــد جشــن هــای2500 ســاله ) جشــن هــای 
چهــارم آبــان و ششــم بهمــن شاهنشــاهی( 
ــورای  ــس ش ــات مجل ــن دوره انتخاب ــه در اولی ک
اســامی، کاندیــدای حــوزه انتخابیــه جیرفــت 
شــد ،وی حاضــر جــواب ، بــا داشــتن تــن 
صدایــی بســیار  زیبــا ، ریــز نقــش و قــد کوتــاه ، 

ــود! ــده ب ــناخته ش ــاخص و ش ــا ش ــه ج هم
ــود و آن  خانــم قابله،همســر وی، مامــای محلــی ب
روزگاران کــه زایشــگاه و ســزارین و... نبــود، در منزل 
ــرای  ــان را ب ــل زایم ــه و عم ــی رفت ــا م ــی ه جیرفت
ــه انجــام مــی داده ) خاطــرات   ــم هــای حامل خان
چیــره دســتی اش را در امــر زایمــان مــی توانیــد از 

مــادر بــزرگ هــا و مــادران پیــر بپرســید

اسـتان  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
در  افغانی کش هـا  حضـور  به»کاغذوطن«گفت:»بحـث 
شـهرک صنعتـی شـماره یـک جیرفـت را بـا جدیـت تمـام رد 
می کنـم، چـرا کـه افغانی هـا را از شـرق کشـور وارد می کننـد 
و ایـن مسـاله ربطـی بـه جیرفـت و جنـوب کرمـان نـدارد 
کـه بگوییـم در ایـن منطقـه افغانی کشـی وجـود دارد و در 
شـهرک صنعتـی اقـدام بـه نگهـداری افاغنـه می کنند.«البتـه 
ایـن در حالـی اسـت کـه نیـروی انتظامـی و دسـتگاه های 
باخبـر  در جیرفـت  افغانی کشـی  بـودن  پررنـگ  از  امنیتـی 
هسـتند و همیشـه شـاهد برخـورد بـا ایـن افـراد هسـتیم.

مجیدغفـارزاده افـزود: »البته شـاید در برخـی از واحدها کارگر 
افغانی حضور داشـته باشـند که به دستگاه های امنیتی مربوط 
می شـود.«این مسـوول اضافه کرد:»این شـهرک در مرکز شهر 
جیرفـت اسـت و بعیـد اسـت آنجا محل افغانی کشـی باشـد، 
البتـه واحدهـای صنعتـی مـا در شـهرک های صنعتی به سـه 
دسـته تقسـیم می شـوند یـک دسـته واحدهایی هسـتند که 
پـس از رسـیدن بـه بهره بـرداری خواسـته یـا ناخواسـته بـه 
تعطیلـی رسـیدند ماننـد طرح هـای تیرچـه بلـوک و موزاییک 
و...که امروز از سـلیقه مردم و بازار خارج شـده اسـت و برخی 
از ایـن کارگاه هـا دارای سـند مالکیـت هسـتند و اگـر اینطـور 
باشـد نمی توانیـم طبـق قانـون زمیـن آنها را فسـخ کنیـم ولی 
بخـش حقوقـی مـا در حـال تـاش اسـت تـا زمین هـا را بـه 
حالـت احسـنت برگرداند و ایـن زمین ها را به نوعـی از رکود در 
بیاوریـم و ایـن می تواند به روش تغییـر مالکیت و تغییر طرح 
یـا واگـذاری بـه شـخص دیگـر و حتـی تسـهیات باشـد کـه 

امسـال توانسـتیم 30 واحد را برگردانیم. یک سـری از واحدها 
هـم قابـل برگشـت نیسـتند و مرده محسـوب می شـوند مثل 
سـنگ بری ها کـه دیگـر در سـلیقه مـردم نیسـتند و بایـد کا 
سیستم شـان را عـوض کننـد. دسـته دیگـر هـم واحدهایـی 
هسـتند کـه چـون سـند مالکیـت دارنـد امکان فسـخ توسـط 
دولـت وجـود نـدارد و دسـته دیگر هـم واحدهایی هسـتند که 
کار کردنـد یـا در حـال کار بودنـد امـا به دلیل داشـتن بدهی به 
بانـک تعطیـل شـده اند چون بدهـی داشـتند و بانـک واحد را 
تملـک کـرده و از آنجـا کـه بانـک هم بنـگاه اقتصادی نیسـت

 که طرح راه بیندازد و در واحد را می بندد که باید منتظر باشیم 

بانـک از طریـق مزایده واگذار کند البتـه طبق پیگیری هایی که 
مـا و سـازمان صمـت کردیم بانک هـا این واحدهـا را به مزایده 
گذاشـته اند امـا متقاضـی بـرای خریـد وجـود ندارد.«غفـاری 
ادامـه داد:»دسـته دیگـر هـم واحدهایـی هسـتند کـه زمین را 
پـس از تحویـل کارکـرده یـا نکرده رهـا کرده انـد و در این بحث 

مـا بـرای فسـخ ورود می کنیم و هفتـه قبل حـدود 40 پرونده 
اسـتان را تعییـن تکلیـف کردیـم، تا پایـان آبان ماه حـدود 70 
را تعییـن تکلیـف می کنیـم، تا آخر سـال 210 پرونـده حقوقی 
را بایـد تعییـن تکلیـف کنیـم ، یـک فرایند فسـخ را مـا انجام 
می دهیـم کـه البتـه بایـد رونـد دادگاه را هم طی کنیـم که این 
فراینـد کمـی طول می کشـد. بعضی افـراد هم زمیـن گرفته و 
پـس از گرفتـن مهلت هـم کار نکرده اند که واحدهایشـان راکد 
هسـتند. در جنـوب کرمان تعـداد زیـادی از واحدها هم فصلی 
هسـتند و ممکـن اسـت االن تعطیـل باشـند و در بـازه زمانـی 
خاصـی فعالیـت دارنـد و رسـالت مـا ایـن اسـت زمیـن را از 
کسـی کـه تولیدکننده نیسـت گرفته و به تولیدکننـده بدهیم.«

زمین های شهرک صنعتی خوردنی نیستند 
غفـاری تاکیـد کرد:»43شـهرک بـا 5هـزار قـراداد داریـم کـه 
ممکـن اسـت برخـی شـهرک ها با توجه بـه شـرایط منطقه در 
اولویت فسـخ باشـند.فرد در ابتدا هیچ مالکیتی نـدارد، مالک 
زمین دولت اسـت واگذاری زمین هم طی قرارداد اسـت و فرد 
در ایـن قالـب دو موضوع را متعهد اسـت یکی اینکه اقسـاط را 
بـه دولـت بپـردازد و دوم طرح را اجرا کنـد پس باید تعهداتش 
را انجـام دهـد هرکـدام را انجـام ندهـد قرار داد باطل می شـود 
و تـا قبـل از بهره بـرداری و یـا سـاخت سـالن تولیـد داخل آن 
زمیـن هـر نـوع نقـل و انتقالـی خـاف قانـون اسـت برخـی 
افـراد وکالتـی و قولنامـه ای زمیـن را فروخته انـد کـه وجاهـت 
قانونـی نـدارد و بایـد هرنوع نقـل و انتقالی با موافقت شـرکت 
شـهرک ها باشـد که البته این مسـاله هم شـرایط  خود را دارد 
و به زبان عامیانه زمین های شـهرک صنعتی خوردنی نیسـتند 
چـون بـه هرحـال دولت فسـخ می کنـد و پـس می گیرد.یک 
سـری شـهرک ها بایـد  30 درصـد سـاختمان را آمـاده کـرده 
باشـند و برخی هم 40درصد و این بحث دسـتورالعملی اسـت 
کـه تقسـیم بندی کـرده و تبصره ای وجـود دارد کـه طرح هایی 
کـه تولیدشـان در فضـای بـاز اسـت آن بخـش را جـزو زیربنا 
در نظـر می گیریـم و سـنگ بری ها در گذشـته حوضچه هـای 
را  داشـتند  قـرار  و حتـی فضایـی کـه جرثقیل هایشـان  آب 
جـزو زیربنـا بـه حسـاب می آوردیـم چـون مسـقف نبـود.«

یـک  درصـد  چنـد  گفـت  داد:»نمی تـوان  ادامـه  غفـاری 
قراردادهـا  طـرف  چـون  اسـت  تعطیـل  صنعتـی  شـهرک 
بـه  و   واحدهسـتند  بخـش  یـک  هسـتند  بخـش  دو 
بهره بـرداری رسـیده اند و بخـش دیگـر هـم طـرح هسـتند 
درصـد   14 اسـتان  کل  در  و  رسـیده اند  بهره بـرداری  بـه  و 

در  رسـیده اند  بهره بـرداری  بـه  گذشـته  در  واحدهایـی کـه 
حـال حاضـر تعطیـل هسـتند.«غفاری گفـت:» محدودیتـی 
در تعـداد واگـذاری زمیـن بـه افـراد نداریم برخـی متقاضی 
دریافـت زمین هسـتند و در کمیسـیون واگـذاری صاحیت 
افـراد را بررسـی می کنیـم تـا بدانیـم در خصـوص فراینـد 

برخـی  زیـرا  خیـر  یـا  می دانـد  و..چیـزی  بـازار  تولیـد، 
افـراد از ایـن موضـوع ااطاعـی ندارنـد در حالـی کـه جـواز 
تاسـیس هـم دارنـد و قاعدتا زمیـن دادن به این اشـخاص 
نتیجـه اش طـرح دعـوا در دادگاه پـس از چندمـاه اسـت.

برخـی طرح هـا هـم اشـباع هسـتند مثـل طرح هـای بلوک 

ایـن بخـش سـختگیری داریـم ولـی  و موزاییـک کـه در 
فـرد  و  باشـند  داشـته  اقتصـادی  توجیـه  طرح هایـی کـه 
مطلـع باشـد نداریـم بلکـه سـختگیری بـرای افرادی اسـت 
کـه بـه ایـن زمیـن بـه چشـم ارزش افـزوده نـگاه می کنند 
کننـد.« واگـذار  دیگـر  شـخصی  بـه  چنـدی  از  پـس  کـه 

زمین های راکد را پس می گیریم
وی اضافـه کرد:»شـک نکنیـد زمین هایـی کـه افـراد راکد نگه 
داشـته اند بـزودی تحویـل گرفتـه خواهنـد شـد. ما بـرای این 
زمین هـا بـه صـورت قسـطی زیرسـاخت ایجـاد می کنیـم و 
بایـد منابـع درآمـدی داشـته باشـیم و راه درآمدمـان فسـخ 

همیـن قراردادهاسـت بجز کسـانی که سـند مالکیـت دارند.«

در حال پیگیری مشکل کارخانه الستیک 
جیرفت هستیم

مدیرعامل شـرکت شـهرک های اسـتان فزود:»بحث کارخانه 
شـرکت  بیـن  اسـت  حقوقـی  موضـوع  جیرفـت  السـتیک 
شـهرک های صنعتـی و شـرکتی کـه در سـال 82 قبـل از 
تاسـیس شـهرک صنعتـی دو در جیرفـت در منطقـه بـوده 
و ایـن بحـث حقوقـی پیچیـده ای اسـت و هـر دوطـرف بـه 
دنبـال ایـن هسـتیم تـا این مشـکل را حل کنیـم . این بحث 
بـه این شـکل نیسـت کـه نخواهیـم زمیـن بدهیـم واگذاری 
امـوال دولت شـرایطی دارد و خواسـته دوسـتان در چارچوب 
ضوابـط مـا نیسـت و روز گذشـته با اسـتاندار صحبـت کردیم 
تـا طـی جلسـه ای در اسـتانداری ایـن مشـکل حـل شـود. 
البتـه مـا قبـا زمیـن را واگـذار کـرده بودیـم کـه کلنگ زنـی 
هـم انجـام شـدما در مراحـل بعـدی مشـکل حقوقـی پیش 
آمـد و بـه مرحلـه قـرارداد هـم نرسـیدیم البتـه بـا سـازمان 
محیـط زیسـت هـم مکاتبـه کرده ایـم و بـا صحبت هایـی که 
دیـروز بـا آقـای دکتـر فدایـی داشـتیم نمی تـوان گفـت ایـن 
سـرمایه گذار منصـرف شـده اسـت.«این مسـوول در ادامـه 
تاکیـد کرد:»بایـد از واحدهایـی کـه در این شـرایط اقتصادی 
نیروهایـی را بـه کار گرفتـه و در حـال انجـام کار هسـتند و 
بایـد از ایـن افراد تقدیر کرد.کسـانی که قصد سـرمایه گذاری 
در شـهرک های صنعتـی انجـام دهنـد بایـد حتمـا تحقیـق 
کننـد و بـازار را ببینـد و رصـد کننـد و تمامـی شـرایط تولید را 
بررسـی کننـد و واحدهـای کـه تولیـد مشـابه دارنـد را ببینند  
بـه تعطیلـی و رکـود  بعـد سـرمایه گذاری کننـد کـه مبتـا 
نشـوند و  مـا از هـر سـرمایه گذاری کـه تصمیـم قطعـی بـه 
سـرمایه گذاری داشـته اسـتقبال می کنیم و امتیـازات خوبی 
داریـم کـه می توانند اسـتفاده کننـد و در مناطق کمتر توسـعه 
یافتـه ماننـد جنـوب کرمـان تـا 13سـیزده سـال معافیـت 
مالیاتـی دارنـد و هزینـه ای بابت اخذپروانه سـاخت پرداخت 
نمی کننـد محـل اجـرای طـرح را دولـت برایشـان بـه رهـن 
می گـذارد و صنـدوق ضمانـت صنایـع کوچک تا سـه میلیارد 
تومـان بـرای ایـن افـراد ضمانت نامـه می گذارنـد و پـس از 
بهره بـرداری هـم کمک هایـی انجـام می دهیـم و در بحـث 
شـرکت در نمایشـگاه های داخلـی و خارجـی در کنارشـان 
هسـتیم و عارضه یابـی رایـگان را برایشـان انجـام می دهیـم 
و سـایرخدمات نرم افزاری را در اختیارشـان قـرار می دهیم.«

مدیرعامل شرکت  شهرک های صنعتی 
استان گفت:»ما به سیاسیون کاری نداریم 

و یک سیستم اجرایی هستیم که کارمان 
مشخص است و تا حاال این را ثابت کردیم 

به طور مثال چندسال پیش ده هکتار 
زمین را از شرکت دوو پس گرفتیم و این 
مصداق کامل صداقت ماست. اگر کسی 

کار نکند آخرش این زمین باطل خواهد شد 
و اال نمی شود در اینجا زمین خواری کرد 

و قیمت خام این زمین همان قیمت روز 
اول است و در سیستم مان سیاسی بازی 
نداریم.«غفاری افزود:»اصناف مزاحم به 

راحتی می توانند در این شهرک ها زمین 
بگیرند و مصوبه هیأت وزیران است و در 

جیرفت هم جلسات مقدماتی را برگزار 
کردیم و پتانسیلش وجود دارد.در خصوص 

افرادی هم که در این زمین ها منزل 
مسکونی ساخته اند فقط می توان گفت 

خودشان را گرفتار کرده اند.«

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان: هرگونه نقل و انتقالی باید با موافقت شرکت باشد که این مساله شرایط خودش را دارد

زمین های شهرک صنعتی خوردنی نیستند

شـهرک های صنعتـی را دولـت بـرای کمـک به مردمـی که هـدف سـرمایه گذاری داشـتند راه انداخت 
و در ایـن مسـیر زیرسـاخت هایی را تامیـن و امکاناتـی را در اختیارشـان قـرار می دهـد. در جیرفت دو 
شـهرک صنعتـی وجـود دارد کـه شـهرک صنعتی شـماره یـک در مرکز شـهر قـرار  دارد اما بسـیاری از 
واحدهـای ایـن شـهرک راکد هسـتند در حالی کـه اگر برای دریافـت زمین مراجعه کنیـد می گویند در 
ایـن شـهرک زمین بـرای واگـذاری وجـود ندارد.»کاغذوطن«مصاحبـه ای را با مهنـدس مجید غفاری 

مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان انجـام داده که مشـروح آن در ذیل آمده اسـت.

غفـاری گفـت:»در مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه 
ماننـد جنوب کرمان تا ۱3سـیزده سـال معافیت 
اخذپروانـه  بابـت  هزینـه ای  و  دارنـد  مالیاتـی 
سـاخت پرداخـت نمی کننـد محـل اجـرای طرح 
را دولـت برایشـان بـه رهـن می گـذارد و صنـدوق 
ضمانـت صنایـع کوچـک تـا سـه میلیـارد تومان 

بـرای ایـن افـراد ضمانت نامـه می گذارنـد.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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بورس؛ کیفیت پسته را ارتقا داد
راه اندازی معامالت پسته در بورس باعث رشد کیفیت محصول از زمان برداشت توسط کشاورز تا صادرات آن توسط تاجر می شود

پسـته محصـول کشـاورزی ای در ایـران اسـت کـه بیـش 
از 90 درصـد آن بـه کشـورهای دیگـر صـادر می شـود. بـا 
توجـه بـه خصوصیـت پسـته و وابسـتگی قیمـت آن بـه 
نـرخ ارز، ورود ایـن محصـول در قالـب قراردادهـای آتی 
کاال می تواند ریسـک نوسـانات قیمت را برای کشـاورزان 

در زمـان نوسـانات شـدید ارزی، کنتـرل نمایـد.
معامـات  وارد   87 سـال  در  صادراتـی  محصـول  ایـن 
بـورس کاال شـد و بـا 4 نمـاد معاماتـش را آغـاز کـرد؛ 
زمـان  آن  سـرمایه،  بـازار  فعالیـن  پیش بینـی  علی رغـم 
ایـن محصـول زیـاد موردتوجـه قـرار نگرفـت و موجـب 
حـذف موقـت آن از ایـن بـازار شـد. در سـال 95 مجـدد 
وارد بـازار شـد و بـه میـزان 30 تـن، مـورد معاملـه قـرار 
»احمـد  »اکبـری«،  پسـته  انـواع  آن  از  پـس  گرفـت. 
اسـتاندارد  طبـق  »کله قوچـی«  و  »فندقـی«  آقائـی«، 
بـورس کاالی ایـران معاملـه گردیـد. حاال پس از 10 سـال 
معامـات آتـی پسـته فندقی با سـایز اسـتاندارد 32–30 
تحویـل آذر مـاه 98 در حالـی کلیـد می خـورد کـه حجـم 
هـر قـرارداد معـادل 100 کیلوگـرم و وجـه تضمیـن یـک 

میلیـون تومـان تعییـن شـده اسـت.

ایجـاد رونـق در معامـات، کارمـزد سـازمان  بـه منظـور 
بـورس و اوراق بهـادار و شـرکت بـورس کاالی ایران، صفر 
را در معامـات آتـی پسـته در نظـر گرفتـه شـده کـه البته 
ایـن اقـدام بـرای راه انـدازی کلیـه ابزارهـای مالـی نویـن 

می شـود. عملیاتـی 
»سـبزدانه کویـر«  و  سـبز«  »طـای  انبـار  دو  پذیـرش 
در شهرسـتان های زرنـد و سـیرجان، مذاکـره بـا سـایر 
انبارهـای بخـش خصوصـی و تعاونـی در شهرسـتان های 
کرمـان، زنگی آبـاد و فیـض آبـاد و در پـی آن برگـزاری 
دوره هـای آموزشـی و توجیهی در شهرسـتان های مربوطه 
و شـرکت های کارگـزاری از اقداماتی اسـت کـه در این باره 
در بـورس کاال انجـام شـده؛ همچنیـن انبار »دیباپسـته« 
مـه والت در مرحلـه ثبـت شـرکت و ارائـه مـدارک جهـت 
پذیـرش انبـار در بـورس اسـت. انبارهـای دیگـری نیـز 
درخواسـت های خـود را ارائـه کرده انـد و انتظـار مـی رود 
بـه مـرور ظرفیـت انبارهـای بورسـی در حـوزه معامـات 
پسـته افزایـش یابد اما در شـروع معامـات حداقل با 2 

انبـار پذیرفتـه شـده، معامـات آغـاز خواهند شـد.

فرآیند ورود پسـته تولیدی به انبار و صدور 
گواهی سپرده چگونه است؟

مالـک کاال بعـد از گرفتـن کد اوراق خـود از کارگزاری های 
بـورس و پـس از برداشـت محصـول و آماده سـازی آن، 

محصـول خـود را بـه یکـی از دو انبـار اعام شـده توسـط 
می کنـد.  منتقـل  کیفیـت  بررسـی  جهـت  کاال  بـورس 
انبـاردار پـس از انجام استانداردسـازی و در صورت وجود 
مطابقـت محصـول بـا اسـتانداردهای اعام شـده، نسـبت 
بـه پذیـرش محصـول در انبار اقـدام می کند. مشـخصات 
مالـک و مقـدار خالـص محصـول تحویلـی، در سـامانه 
صـدور، گواهـی سـپرده کاالیـی بـه نـام مالک صادرشـده 
و پـس از یـک روز کاری بـه گواهـی سـپرده کاالیـی قابل 

معاملـه تبدیـل می شـود.
هزینـه انبـار بـه مبلـغ یـک هـزار 500 ریـال ثابـت در بدو 
ورود محصـول بـه انبار و 50 ریال بـه ازای هر کیلوگرم در 

روز نگهـداری در انبـار از ابتـدای روز صدور گواهی سـپرده 
کاالیـی  تـا پایـان روز معاملـه بـر عهده فروشـنده اسـت 
کـه هزینـه توسـط بـورس از وجـه معاملـه و به حسـاب 

انبار/انبـاردار واریـز می شـود.
ایـن هزینـه بـرای جبـران خدمـات انبـار بـرای ارزیابـی 
و توزیـن و افـت وزنـی و کیسـه گیـری و نگهـداری در 
و  بـوده  و …  بـورس  توسـط  بسـته های مشخص شـده 
غیـر از هزینـه تعیین شـده، هیـچ مبلـغ دیگری بـه انبار و 

انبـاردار پرداخـت نخواهـد شـد.
راه انـدازی معامـات پسـته در بـورس باعث رشـد کیفیت 
محصول از زمان برداشـت توسـط کشـاورز تا صادرات آن 

توسـط تاجر می شـود.
اتحادیـه  مدیـره  هیئـت  عضـو  محمـدی«،  »مظفـر 
صادرکنندگان خشـکبار ایـران راه انـدازی معامات گواهی 
سـپرده و قراردادهای آتی پسـته در بورس کاالی ایران را 
از عوامـل موثـر بر واقعی شـدن قیمت پسـته در بازارهای 
صادراتـی برشـمرد و در این زمینه تصریـح کرد: راه اندازی 
معامـات پسـته در بـورس باعـث رشـد کیفیـت محصول 
از زمـان برداشـت توسـط کشـاورز تـا صادرات آن توسـط 
تاجـر می شـود. بـه طوری کـه نگهداری پسـته کشـاورزان 
در انبارهـای بورسـی و الـزام بـه رعایـت اسـتانداردهای 
مـورد تاییـد بـورس موجـب می شـود مشـتریان خارجـی 
بـا اطمینـان نسـبت بـه کیفیـت محصول، بیشـتر نسـبت 
بـه خریـد پسـته از ایـران راغـب باشـند و همیـن امـر 
می توانـد سـیگنال مثبـت بـه قیمـت پسـته ارائـه کنـد. 
زیـرا بـا ایـن مکانیسـم معاماتـی شـفاف، دالالنـی کـه 
کیفیـت پسـته صادراتـی را پاییـن می آورنـد حذف شـده 
و تجـار صادرکننـده بـا اطمینـان خاطر، با خریـد از بورس 

پسـته مرغوب تـری را صـادر می کننـد.
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تدوین نقشه راه تثبیت روستاها و شهرهای 

زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان کرمان

مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان در نشســت هــم اندیشــی و 
همــکاری در اجــرای قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت 
از تولیــد و عرضــه مســکن، از تدویــن  نقشــه راه تثبیــت روســتاهای و 

ــر داد. ــان خب شــهرهای کوچــک اســتان کرم
ــون  ــکاری در اجــرای قان ــی زاده در نشســت هــم اندیشــی و هم  رضــا طالب
الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن 
کــه بــا حضــور مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی برگــزار شــد، گفــت: 
نقشــه راه تثبیــت روســتاها و شــهرهای زیــر 25 هــزار نفــر جمعیــت اســتان 
ــا  ــاس آن ت ــر اس ــده و ب ــن ش ــاری تدوی ــال ج ــه دوم س ــان در 6 ماه کرم

ــان ســال جــاری بیــش از 6500 ســند روســتایی صــادر خواهــد شــد. پای
ــر اســاس ظرفیــت و نیــروی  وی بیــان داشــت: ســهمیه واحدهــای ثبتــی ب
انســانی مشــخص و بــه آنــان ابــاغ شــده تــا رونــد صــدور اســناد مالکیــت 
کاداســتری اراضــی و ســاختمان هــای روســتایی و شــهرهای زیــر بیســت و 

پنــج هــزار نفــر جمعیــت بــر اســاس برنامــه راهبــردی صــورت پذیــرد.
ایــن مقــام قضائــی بــا اشــاره بــه اینکــه در رونــد صــدور اســناد مالکیــت 
ــکن  ــن و مس ــر زمی ــی ام ــایر ادارات متول ــل س ــد تعام ــتایی نیازمن روس
می باشــیم، افــزود: در برخــی مناطــق فیمابیــن متصرفیــن اختافــات 
ــا  ــتایی را ب ــی روس ــت اراض ــد تثبی ــر رون ــن ام ــود دارد و ای ــی وج میدان
ــناد و  ــت اس ــئولین ادارات کل ثب ــه مس ــت ک ــرده اس ــه ک ــکل مواج مش
امــاک اســتان و بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بــا بازدیدهــای میدانــی 
ــکات  ــن مش ــع ای ــه رف ــبت ب ــف نس ــای مختل ــتان ه ــور در شهرس و حض

ــود. ــد نم ــدام خواهن اق
ــر کل  ــژاد مدی ــر ســلطانی ن ــی اکب ــن نشســت عل ــی اســت اســت در ای گفتن
ــام  ــات انج ــان اقدام ــا بی ــان ب ــتان کرم ــامی اس ــاب اس ــکن انق ــاد مس بنی
ــده هــای تشــکیل شــده در اجــرای  شــده در خصــوص نحــوه و تعــداد پرون
ــرای  ــا اج ــت: ب ــار داش ــاماندهی اظه ــون س ــه قان ــوادی ب ــاق م ــون الح قان
قانــون جامــع حدنــگار )کاداســتر( یکــی از اساســی تریــن زیرســاخت هــای 
توســعه کشــور توســط ســازمان ثبــت اســناد و امــاک شــکل مــی گیــرد و در 
پایــان از زحمــات و پیگیــری هــای مدیــر کل، روســا و کارکنــان ادارات ثبــت 

ــی نمــود. اســناد و امــاک اســتان کرمــان تشــکر و قدردان

پذیـرش دو انبـار »طـالی سـبز« و »سـبزدانه کویـر« 
در شهرسـتان های زرنـد و سـیرجان، مذاکـره بـا سـایر 
انبارهـای بخش خصوصی و تعاونی در شهرسـتان های 
کرمـان، زنگی آبـاد و فیـض آبـاد و در پـی آن برگـزاری 
شهرسـتان های  در  توجیهـی  و  آموزشـی  دوره هـای 
مربوطـه و شـرکت های کارگـزاری از اقداماتی اسـت که 
در این بـاره در بـورس کاال انجـام شـده؛ همچنین انبار 
»دیباپسـته« مـه والت در مرحلـه ثبـت شـرکت و ارائه 

مـدارک جهـت پذیـرش انبـار در بورس اسـت.
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جزییات کالهبرداری ۲۰۰ میلیاردی آهن آالت در کرمان

یادآوری حقوق زمین مانده در روز عصای سفید

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان در پی دسـتگیری 
پیش فـروش  ریالـی  میلیـارد   200 کاهبـرداران 
آهـن آالت جزییات این پرونـده را در جمع خبرنگاران 

تشـریح کرد.
سـردار عبدالرضـا ناظـری اظهـار داشـت: افـرادی در 
یـک واحـد صنفـی در خیابـان »شـهید صدوقـی« 

کرمـان بـا سواسـتفاده از سـیر متغیـر صعـودی و 
نزولـی قیمـت آهـن آالت مبادرت به خریـد و فروش 
و  مـردم  اعتمـاد  بـا جلـب  افـراد  ایـن  می کردنـد. 
برنامه ریـزی ازپیش تعیین شـده نسـبت بـه اغـوای 
برخـی خریـداران اقـدام کرده بودنـد؛ آن هـا وجهی را 
بـه عنوان پیش پرداخت دریافت و متعهد می شـدند 
در موعـدی خـاص کاال را به خریـدار تحویل دهند اما 
متهمـان در قبـال وجوهـات دریافتـی، کاالیی تحویل 

بودند. نـداده 
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا بیان اینکـه این 
اتفاقـات از اسـفندماه سـال 97 تـا اول شـهریورماه 
امسـال رخ داده، گفـت: متهمـان اوایـل شـهریورماه 
متـواری شـده بودند و قصد داشـتند با تهیـه گذرنامه 
جعلـی و بـا سواسـتفاده از ایام اربعیـن از طریق مرز 
زمینی در اسـتان خوزسـتان از کشـور خارج شـوند که 

در دام پلیـس افتادنـد.

پرونـده  ایـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ناظـری  سـردار 
کاهبـرداری تاکنون 110 نفر شـاکی و مبالغ پرونده ها 
از 6 میلیـون تـا 5 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط 
مـردم و یـا پیمانـکاران عمـده پرداخت شـده، افزود: 
با دسـتور قضایی، رسـیدگی به این پرونده در دسـتور 
پلیـس آگاهـی اسـتان قـرار گرفـت و بـا مراجعـه 
شـکات در هفتـه ناجـا قـول دادیـم در اسـرع وقـت 
رسـیدگی و اقـدام کنیم.فرمانـده انتظامی اسـتان در 
ادامـه گفت: بـا نیابت قضایی در چهار اسـتان جنوبی 
کشـور رصـد مخفیگاه هـای ایشـان صـورت گرفـت و 

سـه آقـا و یـک خانم دسـتگیر شـدند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مبلـغ کاهبـرداری تاکنـون 
نزدیـک بـه 20 میلیـارد تومـان اسـت، تصریـح کـرد: 
افـراد متوفـی و  از دسـته چـک  ایـن کاهبـرداران 
حسـاب های بانکـی افـراد دیگـر کـه بـه نحـوی بـا 

ایشـان ارتبـاط داشـتند نیـز اسـتفاده می کردنـد.
سـردار ناظـری با تاکید بـر اینکه واحدهـای نظارتی 
بـر عملکـرد اصناف نیز باید نظارت داشـته باشـند تا 
دیگـر شـاهد اینگونـه کاهبرداری ها نباشـیم گفت: 
بـه مـردم توصیـه می کنیـم فریـب اینگونه افـراد را 

نخورنـد؛ چـرا کـه ایـن متهمان جنـس را بـا قیمت 
کمتـر از بـازار ارائه کـرده و پیشـنهادات اغواکننده ای 
می دادنـد. بایـد مـردم در زمـان معاملـه از نهادهای 
مسـئول دربـاره فعالیـت ایـن واحدهـا سـوال کنند 
و ایـن موضـوع را مدنظـر قـرار دهنـد کـه زمانـی 
امـکان  دارد،  قیمـت وجـود  تغییـرات شـدید  کـه 
عـدم توانایـی فروشـنده نسـبت بـه تهیـه جنـس 
اشـاره  بـا  هسـت.ناظری  نیـز  پیش فروش شـده 
بـه اینکـه یـک نفـر از متهمـان اصلـی 38 سـاله و 
دیگـری 24 سـاله اسـت، گفت: مجرمـان بدانند نه 
از چنـگال پلیـس و نه دسـتگاه قضایـی نمی توانند 
فـرار کننـد و بداننـد هرجـا حتی خارج از کشـور هم 

باشـند، پلیـس آن هـا را دنبـال می کنـد.
بوشـهر  اسـتان  انتظامـی  مامـوران  پیـش  روز  دو 
در عملیـات مشـترک اطاعاتـی بـا پلیـس آگاهـی 
اسـتان کرمان با اسـتقرار در ایسـتگاه بازرسـی امام 
عسـلویه،  شهرسـتان  »بنـدو«  روسـتای  خمینـی 
متهمـان اصلـی ایـن پرونـده را کـه با یک دسـتگاه 
اسـتان  از  خـروج  حـال  در  پـژو  سـواری  خـودرو 

بوشـهر بودنـد، دسـتگیر کردنـد.

خبرآناین-روزهــا بهانــه انــد و عصــای ســفید هــم؛ 
ــرای  ــند ب ــی رس ــرانجامی م ــه س ــی ب ــا ک ــه ه بهان

ــد؟ ــی ســو« دارن ــان کــه »دوچشــم ب آن
از روزی کــه » جیمــز بیگــز« آن عــکاس انگلیســی 
ــا ابتــکارِ در دســت گرفتــن  ــا دوچشــم بــی ســو، ب ب
ــد  ــدن از گزن ــان مان ــرای در ام ــفید، ب ــی س عصای
ــی را  ــان ، توانســت روزی جهان ــل هــا در خیاب اتومبی
رقــم بزنــد، 98 ســال مــی گــذرد. پــس از او بــود کــه 
آن دو تــن از برجســته ترین محققــان آمریکائــی 
بــه نام هــای دکتــر نــاول  پــری )ریاضیــدان( و 
بــا  بــروک )حقوقــدان(،  تــن  دکتــر جاکوپــس 

تاشــی مشــترک توانســتند، قانونــی  در پانزدهمیــن 
روز از مــاه اکتبــر بــه تصویــب برســانند و روزی 
ثبــت کننــد کــه بــه نــام » قانــون عصــای ســفید« و 

ــد. ــذاری ش ــان« نامگ ــی نابینای »روز جهان
ــوق  ــی حق ــه در آن  تمام ــی شــد ک ــن شــد قانون ای
از  عضــوی  عنــوان  بــه  نابینــا  افــراد  اجتماعــی 
ــان در  ــت و انس ــکاس یاف ــدن، انع ــه ی متم جامع
ــازه ای  ــی ت ــه خودآگاه ــه ب ــت شــهر و جامع مدیری
از حقــوق اجتماعــی رســید کــه:  نابینایــان، حــق 
ــول در  ــات رفاهــی معم ــه ی امکان ــری از کلی بهره گی
ــا،  ــد از پیاده روه ــان، حــق دارن ــد. آن ــه را دارن جامع

ــی  ــری همگان ــایل تراب ــا و وس ــا، بزرگراه ه خیابان ه
ــوس، خــودرو، کشــتی،  ــار، اتوب ــا، قط ــد هواپیم مانن
ــی و  ــز تفریح ــی و مراک ــای عموم ــا، مکان ه هتل ه

مذهبــی بهره بــرداری کننــد و...
نویســندگان عضــو گــروه نخبــگان خبرآنایــن در 
ــن  ــر ای ــیار ب ــن، بس ــش از ای ــی پی ــت های یادداش
ــد  ــان، تاکی ــران خودم ــده در ای ــق نش ــوق محق حق

ــد: ــرده ان ک
طــب  تخصصــی  پزشــک  حافظــی،  هللا  رحمــت 
و  اســت  گفتــه  بســیار  توانبخشــی،  و  فیزیکــی 
نوشــته اســت از حقــوق ایــن بخــش از جامعــه 

ایرانــی مــا: معلولیــت شــهر تهــران
محمــد فاضلــی، دکتــرای جامعــه شناســی دانشــگاه 
تربیــت مــدرس، هــم پیشــتر در یادداشــتی نوشــته 

اســت از: حقــوق بــر زمیــن مانــده
محمدرضــا زمانــی درمــزاری، حقوقــدان هــم تــاش 
ــی  ــی و حت ــرای رســیدگی حقوق ــرده اســت ب ــا ک ه
رســیدگی مــوردی از نابینایــان هــم: امیــد در کــودک 
ــتجوی  ــه« در جس ــز »اله ــول و نی ــا و معل ــم بین ک

ــت ! ــراد دارای معلولی حــق اف
ســید حســن موســوی چلــک، رییــس انجمــن 
مــددکاران اجتماعــی ایــران نیــز بســیار گفتــه اســت 
وهــر ســاله نوشــته اســت بــرای: احتــرام بــه حقــوق 

ــا ــهروندان نابین ش
خبــر  کافــه  در  نشســتی  در  البتــه  خبرآنایــن 
ــره  ــات مدی ــس هی ــاد، رئی ــد اعتم ــا محم ــود ب خ
نیــز  و  ســفید  عصــای  موسســه  مدیرعامــل  و 
محمدتقــی ســرمدی، عضــو هیــات مدیــره ایــن 

ــت  ــرده اس ــزار ک ــی رودرو برگ ــت وگوی ــه گف موسس
و بــاز قصــه همــه قصــه حــرف هــای تکــراری 
ســت کــه: بــرای نابینایان ایــران نه راهــی مانــده 

نــه کاری!
و خاصــه 50 ســال از پذیــرش قانــون عصای ســفید 
در ایــران می گــذرد امــا هنــوز اجــرای ایــن قانــون در 
ــه رو اســت. آمــار  ــا مشــکات بســیاری روب ــران ب ای
نابیینایــی در ایــران در ســال های اخیــر در شــرایطی 
ــی و  ــات، اسیدپاش ــاالی تصادف ــار ب ــطه آم ــه واس ب
مصــرف مشــروبات الکلــی قاچــاق و... بــاال مــی رود 
کــه آمــار دقیقــی از تعــداد نابینایــان در ایــران 

وجــود نــدارد....
ســال 1392 بــود کــه بــرای همــه ایــن کارهای نشــده 
و دردهــای مانــده، شــبکه تشــکل هــای نابینایــان و 
کــم نابینایــان کشــور در همیــن روز عصــای ســفید، 
نامــه ای بــه حســن روحانــی، رئیــس جمهــور 
ــن بخــش از  نوشــتند و در آن، درخواســت هــای ای
جامعــه را اعــام کردنــد: درخواســت هــای نابینایــان 

ــی. کشــور از حســن روحان
»نــاول   روزی  روزگار،  ســوی  آن  خاصــه 
پری«ریاضیــدان بــا همــکاری » جاکوپــس تــن 
بروک«حقوقــدان، کاری کردنــد کــه جهــان همــه 
ــرد؛  ــر ک ــی ســو« تغیی ــا »دوچشــم ب شــهروندانی ب
و امــروز ایــن ســوی روزگار مــا، بــا گــذر از بیــش از 
50 ســال از پذیــرش قانــون عصــای ســفید در ایــران 
عزیزمــان، حقوقــدان و جامعــه شــناس و پزشــک و 
ــرای مدیــران ارشــد نامــه  مــددکار همــه همچنــان ب

ــد: ــی گوین ــان م ــند وهمچن ــی نویس م

فرمانده انتظامی استان کرمان در جمع خبرنگاران تشریح کرد:

حقوق شهروندانی با »دو چشم بی سو« در جهان فراسو؛ پس از ۵0 سال

صبـح 23 مهرمـاه نخسـتین جلسـه کارگروه اسـتانی هماهنگی 
“حمایت و توسـعه محتوا و خدمـات فرهنگی در فضای مجازی” 
اسـتان کرمـان به ریاسـت معاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی 

اسـتانداری کرمان تشـکیل شد.
 “محمدرضـا علیـزاده” مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
فضـای  را  مجـازی  فضـای  جلسـه  ایـن  در  اسـتان کرمـان 
پیچیـده دانسـت و گفـت: علی رغـم همـه ظرفیت هـای کشـور 
در ایـن زمینـه اما به نحوه مناسـبی متاسـفانه نتوانسـته ایم از 

ایـن فضـا اسـتفاده کنیـم.
بـا اشـاره بـه اقدامـات دسـتگاه های مختلـف در فضـای  وی 
مجـازی مطـرح کـرد: تفاهمنامـه ای میـان دبیـر شـورای عالـی 
فضای مجازی و وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـامی منعقد شـده که 
بـر اسـاس این تفاهمنامه مسـئولیت کارگروه فضـای مجازی به 
ادارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان ها محول شـده است لذا 
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان ها، بعنوان رییس این 

کارگـروه هـا معرفی شـده اند.
مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمان، زیرسـاخت، 
امنیـت فضـای مجـازی و تولیـد محتـوا  را از ارکان اصلی فضای 
مجـازی برشـمرد و اظهـار کـرد: امیدواریـم یـک هماهنگـی و 

انسـجام الزم بـرای فضـای مجـازی در اسـتان کرمـان باشـیم.

وی ایجـاد طرح هـای مـوازی و نداشـتن متولـی مشـخص را از 
خاءهـای فضـای مجازی ذکـر کرد و افزود: سـند ارتقای سـواد 
رسـانه ای در راسـتای پـر کردن خـاء فضای مجازی اسـتان هم 
اکنون تدوین و توسـط بخش خصوصی اجرا خواهد شـد ضمن 
آنکـه چنـد طـرح دیگـر در ایـن راسـتا نیـز توسـط اداره کل امـور 
خانواده و بانوان اسـتانداری و امام جمعه کرمان در اسـتان کلید 

خورده اسـت.

سواد رسانه ای ما ناقص است
“محمدصـادق بصیـری” معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی 
اسـتاندار کرمـان نیز در این جلسـه بـا بیان این مطلب که سـواد 
رسـانه ای مـا ناقـص اسـت و این نقص سـواد از نداشـتن سـواد 
بدتـر اسـت، گفـت: رسـانه های دیجیتـال یـا فضـای مجـازی از 
اهمیـت زیـادی برخورده هسـتند اما نبایـد آن را رهـا کرد، ضمن 
آنکـه موازی کاری هـا در این راسـتا مشـکاتی ایجاد کرده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن مطلب کـه کارگـروه “حمایت و توسـعه محتوا 
و خدمـات فرهنگـی در فضـای مجـازی”  در گذشـته دور بایـد 
تشـکیل می شـد، اظهـار کـرد: ایـن کارگـروه بـه منظـور ایجـاد 
هماهنگـی و اجتنـاب از مــوازی و تــداخل  فعالیت ها تشـکیل 

است. شـده 
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمان با اشـاره 

بـه اولویت هـای کاری ایـن کارگـروه عنـوان کـرد: یکـی از برنامـه 
هـای مهـم و جـدی ایـن کارگـروه کـه بایـد در راس برنامه های 
قـرار گیرد، تشـکیل بانک شناسـایی متولیان فضـای مجازی در 

اسـتان کرمان اسـت.
عبـاس تقـی زاده مشـاور اسـتاندار کرمـان در امور رسـانه و روابط 
عمومـی نیـز در ایـن جلسـه بـا تاکیـد برآنکه بایـد ایـن کارگروه 
به سـمت و سـویی سـوق یابد که خروجی قابل لمسـی داشـته 
باشـد، اظهار کرد: شـاید شـورای عالـی فضای مجـازی به میزان 

الزم موفـق نبوده اسـت.
وی تصریـح کـرد: فضـای مجـازی غیر متمرکز اسـت لـذا تولید 
محتـوا در ایـن فضا بسـیار مهـم اسـت. در این فضا هـر کاربری 
می توانـد محتـوا تولیـد کنـد و متاسـفانه مـا تولیـدات محتـوای 
بـه میـزان الزم در ایـن فضـا نداریـم، ضمـن آنکـه بایـد محتوای 
فرهنگـی که بتوانـد خاءها موجود در این فضا را بپوشـاند، تولید 

. کنیم
مشـاور اسـتاندار کرمان در امور رسـانه و روابط عمومی آموزش 
را پیشـگام تولیـد محتـوا دانسـت و بیـان کـرد: الزم اسـت کـه 
مدیـران فضـای مجـازی اسـتان کرمـان را شناسـایی کنیـم و 
متاسـفانه مسـئوالن از اینکـه در فضـای مجـازی چـه می گذرد 

اطـاع کاملـی ندارد.

آوای محلی           افتتاح ۳۰۳ کالس درس در کرمان همزمان با سراسر کشور

 دوَتل بوُدم مو ای داِغ ِچُشنت
 تو ناُدنی ِچکـــــد زاِغ چُشنت
 نگاُهم ِکرِدت و َابـــروت ُور دآ
مو بودم ای َهمــا یاِغ چُشنت!

شاعر :  منصور رئیسی

 تو خی آ چادن رنگی، کشنگی
 مو سهُمم بوده دلتنگی، کشنگی!

 َلِوت ُپرخندٔه هـــــــــر جا ادیُدم
همی که شوخی و شنگی، کشنگی

شاعر : منصور رئیسی

 مدل های ُمِد روزت منو کشت
 عزیزم ،اون دک و پوزت منو کشت

 تو این گرما نرو از خونه بیرون
سراپای عرق سوزت منو کشت!!

شاعر :  راشدانصاری

 ُمحُلم نادهه چن وخته فاطو
 خدایی کم ُمحلی سخته فاطو
 َنکَن ندرت َبهم  ناسازگاری

بِهل تا که ُبگُن خوشوخته فاطو

شاعر :  منصور رئیسی

 بلوچی گَردنی، میالک کهنو
 ُمو  نرد آ دو چشم پاک کهنو
 ُموُروتم لی لروالرو بخونیه

که نابو هچ کجا مث خاک کهنو

شاعر :  پریسا کلکلی


