
هفته گذشته  دکتر بصیری معاون سیاسی استاندار گفته بود تقسیم استان منتفی است 
و طرح این مساله می تواند تخلف باشد

رییس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

حذف ۸۹ تابلوی غیرمجاز نصب شده 
در حاشیه راه های جنوب

عملیات اجرایی آسفالت راه روستایی 
سرگدار در بخش ساردوئیه آغاز شد

پافشاری دکتر حمزه 
بر تقسیم استان

جازموریان؛ کانون استقرار ملخ های مهاجم
مدیرحفظ نباتات سازمان کشاورزی جنوب: این منطقه در سایت فائو به عنوان یکی از کانون های 

اصلی استقرار ملخ در جنوب ایران شناخته شده است

سرپرست منابع طبیعی جنوب:

افتتاح پروژه 600 هکتاری 
جنگل کاری در رودبار جنوب
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غذای ناسالم متهم اصلی کوتاهی عمر
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: غذای ناسالم 
عامل خطر اصلی مرگ و مير ناشی از بيماری های غيرواگير از جمله 

بيماری های قلبی عروقی، ديابت و برخی سرطان ها است

رنا
 ای

س:
عک

وز
 نی

ان
رج

سی
س: 

عک

دل
صن

ار 
 کن

س:
عک

3

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   28 یکشــنبه         599 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

4

و2

عربستان و امارات پوتین 

را از ایران جدا می کنند؟

احمد زیدآبادی
یادداشت مهمان

در حالـی کـه افـکار عمومـی منطقـه پیگیر حمـۀ نظامی 
ترکیـه بـه شـمال سـوریه و توجـه رسـانه های ایرانـی  بر 
ماجرای بازداشـت روح هللا زم متمرکز بود، سـفر والدیمیر 
پوتیـن رئیـس جمهـور روسـیه بـه عربسـتان و امـارات، 

توجـه الزم را بـه خـود جلـب نکرد.
پوتیـن در سـفر بـه ریـاض و ابوظبـی قراردادهـای چنـد 
میلیـارد دالری بـا عربسـتان و امـارات بـه امضا رسـاند و 
بـه همین جهت، سـفرش عمدتًا از منظر اقتصـادی مورد 
پوشـش برخی رسـانه ها قـرار گرفت.این در حالی اسـت 
کـه از نـگاه مـن، سـفر پوتیـن بـه دو کشـور عربـی حوزۀ 
جنوبـی خلیج فـارس جنبۀ سیاسـی و امنیتـی پررنگی 
داشـت بـه طوری کـه امضـای قراردادهای اقتصـادی، در 
پرتـو آن، اهمیت پیدا می کند.در حقیقت، صورت مسـئله 
این اسـت که چـرا رهبران عربسـتان و امارات در شـرایط 
کنونـی منطقـه، آغوش خـود را بـه گرمی بـه روی پوتین 
گشـودند و زمینۀ گسـترش تجارت و همکاری اقتصادی 

و سـرمایه گذاری مشـترک بـا روسـیه را فراهـم کردند؟
روشـن اسـت کـه عربسـتان و امـارات بـه دلیـل نـوع 
اقتصادشـان، مزیـت خاصی بـرای خود در توسـعۀ روابط 
اقتصـادی بـا روسـیه نمی بیننـد و در ایـن زمینه بیشـتر 
منافـع مسـکو را در نظـر دارند. بنابراین، انگیزۀ عربسـتان 
و امـارات از امضـای قراردادهـای چنـد میلیـارد دالری بـا 
پوتیـن نـه اقتصـادی بلکـه بیشـتر سیاسـی و امنیتـی 
اسـت.به عبارت دیگر، ریاض و ابوظبی در ازای گسـترش 
همـکاری اقتصـادی با مسـکو، نوعی حمایت سیاسـی و 
امنیتـی از پوتیـن طلب می کنند و به نظر می رسـد پوتین 

نیـز این معاملـه را پذیرفته اسـت.
واقعیـت این اسـت که عربسـتان و امـارات پس از حمله 
به تأسیسـات نفتی آرامکو نسـبت به تأمیـن امنیت خود 
نگـران شـده اند. آنهـا کـه ایـن حملـه را بـه ایران نسـبت 
دادنـد، ناگهـان با ایـن واقعیت روبرو شـدند که حتی اگر 
قـرار باشـد آمریـکا در جهـت حمایـت از آنها بـا جمهوری 
اسـامی وارد جنگ شـود، پیامدهای چنین جنگی دامن 
اقتصـاد آنهـا را خواهـد گرفـت و ویرانی گسـترده ای به بار 
خواهـد آورد.به همین علت، آنهـا از را ه حل نظامی در برابر 
ایـران کـه ظاهـرًا دوره ای بـه آن می اندیشـیدند، فاصلـه 

گرفتنـد و بـه راه حل سیاسـی گرایش پیـدا کردند.
راه حل سیاسـی از نظر آنها البته تغییر بنیادین سیاسـت 
منطقه ای جمهوری اسـامی و سـازگاری آن با نظم مورد 
نظـر آنـان اسـت. ایـن همـان چیـزی اسـت کـه ایـاالت 
متحـده در پـی آن اسـت، امـا ظاهـرًا از نظـر سـعودی ها 
و اماراتی هـا بـدون همکاری مسـکو این هـدف به راحتی 

قابل تحقق نیسـت.
روسـیه پـس از دخالـت اش در بحران سـوریه، روابطی با 
ایـران برقرار کرده اسـت که از نگاه بیرونی، نفوذ سیاسـی 
مسـکو بـر تهـران تلقـی می شـود. در واقـع عربسـتان و 
امـارات خواهـان اسـتفادۀ پوتیـن از ایـن نفـوذ در جهـت 

"سـر بـه راه کردن جمهوری اسـامی" هسـتند.
پوتیـن هـم بـه نوبـۀ خـود از این موضـوع، هـم به جهت 
افزایـش پرسـتیژ بین المللـی روسـیه و هم برای کسـب 
منافـع اقتصـادی از طرف هـای ثالـث، اسـتقبال می کند.

بـا این حـال، روسـیه برای ایفـای چنین نقشـی، مجبور 
اعمـال  بـه سـمت  ایـران  از  از موضـع حمایـت  اسـت 
فشـار علیـه آن چرخـش کنـد تـا جمهـوری اسـامی در 
برابـر برخـی بحران هـای منطقـه ای ماننـد یمن، سـوریه، 
فلسـطین و ضرورت حفظ امنیت عربسـتان و امارات در 

هـر شـرایطی، انعطـاف نشـان دهد.
بـا ایـن حسـاب، روسـیه بایـد طرح هـای بزرگـی بـرای 
منطقـه در سـر داشـته باشـد. ایـن طرح هـا اگـر حمایت 
کشـورهای عـرب منطقـه و احیانـًا اسـرائیل را بـا خـود 
داشـته باشـد، بـه مـذاق ترامـپ هـم ناخـوش نخواهـد 
آمـد. به نظـرم در ایاالت متحده، شـخص ترامپ بی میل 
نیسـت کـه حـل بخشـی از گرفتاری هـای خاورمیانـه به 
دوش روسـیه بیفتد.با این همه، کل ماجرا در گرو پاسـخ 
دقیق به دو پرسـش اسـت، نخسـت اینکه نفوذ روسـیه 
بـر ایـران تـا چـه انـدازه اسـت؟ و دوم اینکـه روسـیه در 
طرح هـای احتمالـی خـود تا چه انـدازه منافـع جمهوری 

اسـامی را در نظـر می گیـرد.
بـه نظرمـن، در مـورد نفـوذ واقعی روسـیه بر ایـران اغراق 
می شـود. ماهیـت جمهوری اسـامی اساسـًا بـا پذیرش 
نفـوِذ قدرت هـای خارجـی به گونه ای که سـمت و سـوی 
سیاسـت هایش را تعییـن کننـد؛ سـر سـازگاری نـدارد. 
بـا ایـن حـال، در مصاف بیـن ایـران و کشـورهای غربی، 
روسـیه از معـدود متحـدان جمهـوری اسـامی اسـت 
کـه درافتـادن آشـکار بـا آن، سـبب انـزوای شـدید تهران 
می شـود. بنابرایـن، توانایـی اعمـاِل فشـار روس هـا بـر 

ایـران، در ایـن شـرایط خـاص غیـر قابـل انکار اسـت.
در مـورد پرسـش دوم، بـه نظـرم روس ها منافع ایـران را 
در مجمـوع متفـاوت از نـگاه بخشـی از حاکمیـت ایران، 
تعریـف می کننـد! این موضوع کمی پیچیده اسـت و بعد 

می شـود. واگذار 

کهنوججیرفت

هوا
 و 
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افتتاح پروژه 600 هکتاری جنگل کاری در رودبار جنوب
ـــوب  ـــت جن ـــام طبیع ـــگار پی ـــزارش خبرن ـــه گ ب
کرمـــان؛  پـــروژه جنـــگل کاری بـــا نهـــال 
ــدف  ــوب هـ ــد.فرماندار رودبارجنـ ــاح شـ افتتـ
ــگل،  ــعه جنـ ــروژه را توسـ ــن پـ ــرای ایـ از اجـ
تلطیـــف آب و هـــوا، مقابلـــه بـــا ریزگردهـــا و 
افزایـــش ســـرانه فضـــای ســـبز عنـــوان کـــرد 
ــر در  ــی موثـ ــأله اقدامـ ــن مسـ ــزود: ایـ و افـ
راســـتای کنتـــرل ریزگردهـــا اســـت.محمود 
قانعـــی فـــرد همچنیـــن از حســـن نیـــت 
ــع  ــرکل منابـ ــدی مدیـ ــر احمـ ــه دکتـ و توجـ
طبیعـــی و آبخیـــزداری جنـــوب کرمـــان و 

همکارانـــش تشـــکر کـــرد و گفـــت: امیـــدوارم 
ــای  ــرح هـ ــه طـ ــن گونـ ــه دادن ایـ ــا ادامـ بـ
مفیـــد شـــاهد کنتـــرل دائمـــی ریزگردهـــا در 
منطقـــه باشـــیم.همچنین دکتـــر احمـــدی در 
ایـــن خصـــوص گفـــت: امیدواریـــم بتوانیـــم 
ـــد  ـــی بلن ـــی گام ـــروژه های ـــن پ ـــرای چنی ـــا اج ب
در راســـتای ارتقـــاء ســـطح منابـــع طبیعـــی و 
ـــداف  ـــه اه ـــا ب ـــم ت ـــه برداری ـــزداری منطق آبخی
ســـازمانی مـــورد نظـــر دســـت پیـــدا کنیـــم.

ـــی  ـــع طبیع ـــی اداره کل مناب ـــاون فن ـــادری مع ق
جنـــوب کرمـــان گفـــت: عملیـــات جنـــگل 

ـــل  ـــاد از مح ـــادر آب ـــه به ـــال منطق ـــا نه کاری ب
ـــی ســـال 98 در  ـــدوق توســـعه مل ـــارات صن اعتب
ـــی باشـــد. ـــار در حـــال اجـــرا م ســـطح ۶00 هکت

فـــاز نخســـت پـــروژه مذکـــور در ســـطح 300 
هکتـــار صبـــح امـــروز بـــا حضـــور مســـئولین 
ـــاز دوم  ـــی ف ـــات اجرای ـــاح و عملی ـــی افتت محل
ـــه  ـــرس گون ـــا غ ـــار ب ـــطح 300 هکت ـــم در س ه
ــا اقلیـــم منطقـــه  هـــای بومـــی و ســـازگار بـ
ـــا انشـــاهللا  ـــده ت ـــاز گردی ـــور آغ ـــار و که ـــر کن نظی
حداکثـــر بهـــره منـــدی از بارندگـــی هـــای 

ــیم. ــته باشـ ــتانه را داشـ ــزه و زمسـ پاییـ

معاون منابع انسـانی دادگسـتری اسـتان کرمـان گفت: با 
هـدف ارتقـای سـطح علمی قضـات 291 نشسـت علمی، 
قضائـی بـا حضـور قضـات سراسـر اسـتان کرمـان در 2۶ 

حـوزه قضائی برگزار شـد.
محمدباقـر اسـامی صبح چهارشـنبه در جمـع خبرنگاران 
در خصـوص نحـوه جذب اختصاصی قضـات ویژه مناطق 
محـروم اسـتانهای جنـوب شـرق کشـور گفت: فهرسـت 
ثبـت نـام کننـدگان بـه قـوه قضائیـه اعام شـده اسـت و 
منتظـر اعـام تاریـخ دقیق آزمـون کتبی از سـوی آموزش 

قوه قضائیه هسـتیم.
اول سـال  اسـامی در تشـریح عملکـرد شـش ماهـه 
از  1398مدیریـت آمـوزش دادگسـتری اسـتان کرمـان 
برگزاری ۷9 دوره آموزشـی برای قضـات و کارمندان اداری 
دادگسـتری اسـتان کرمان به میزان 228 هـزار و 292 نفر 

سـاعت خبـر داد.
وی اظهار داشـت: در شـش ماهه اول سال جاری ۶0 دوره 
آموزشـی بـرای کارکنـان اداری، شـوراهای حـل اختـاف، 
ضابطیـن به میزان 21۴ هزار و 50 نفر سـاعت برگزار شـده 
است.اسـامی اعـام کـرد: در تقویـم آموزشـی دوره هـای 
قضایی دادگسـتری اسـتان کرمان تعداد ۴۴ دوره آموزش 
شـغلی و بهبود مدیریت و تعـداد 20 دوره آموزش عمومی 
پیش بینی شـده که در شـش ماهه اول سـالجاری تعداد 
19 دوره بـه میـزان 1۴ هـزار و 2۴2 نفر سـاعت اجرا شـده 
اسـت.وی ارتقای سـطح علمی و آموزشـی کارکنان شاغل 
در دادگسـتری اسـتان کرمـان را مهم ارزیابی کـرد و گفت: 
در شـش ماهـه اول سـالجاری بـا هدف بررسـی عملکرد 
شـعب، تعـداد 1۴ حـوزه قضایی ۶0 مـورد ارزیابی علمی و 

آموزشـی قـرار گرفته اند.
وی گفـت: بـا هـدف ارتقـای سـطح علمـی قضـات 291 
نشسـت علمـی، قضائی با حضور قضات سراسـر اسـتان 
کرمـان در 2۶ حـوزه قضائـی برگـزار شـده اسـت و نتایـج 
ایـن جلسـات بـه صـورت ماهیانـه در سـامانه نشسـت 
هـای قضایـی، ثبت شـده و نتایـج در معـرض دید عموم 
قـرار گرفتـه اسـت.معاون منابـع انسـانی دادگسـتری کل 
اسـتان کرمـان ادامـه داد: درایـن رابطـه تعـداد 2۶3 برگ 

گواهینامه نشسـت های قضایی مربـوط به قضات کرمان 
توسـط مرکز آموزش قوه قضائیه در سـامانه نشست های 
قضایـی صـادر و تهیـه پرینـت و توزیـع توسـط مدیریـت 

آمـوزش کرمـان انجـام گرفته اسـت.
وی در رابطـه بـا اطـاع رسـانی حقوقـی، گفـت: تمامـی 
دادگسـتری  قضـات  از سـوی  شـده  مطـرح  سـئواالت 
اسـتان، از مرکـز فقهـی حقوقـی و اداره کل حقوقـی قـوه 
قضائیـه اسـتعام انجـام مـی شـود کـه پـس از دریافت 
پاسـخ، عیـن سـئوال و پاسـخ دریافـت شـده بـرای بهره 
برداری قضات سراسـر اسـتان اطاع رسـانی می شـود و 
در شـش ماهه اول سـالجاری 55 پاسـخ دریافت شـده 
و بـه قضـات سراسـر اسـتان اطاع رسـانی شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه از ابتـدای سـال تـا کنـون بیـش یـک 
هـزار و 150 نسـخه کتـب حقوقی بین قضات توزیع شـده 
اسـت، گفـت: چهارمین شـماره از مجلـه حقوقی مدیریت 
آمـوزش -معاونـت منابع انسـانی دادگسـتری اسـتان، با 
عنـوان فصلنامـه »دادبـان« چـاپ و در دسـترس جامعه 

حقوقی اسـتان قـرار گرفته اسـت.
وی در تشـریح آخریـن وضعیـت دوره هـای کارآمـوزی 
اسـتان کرمـان گفـت: دوره دوم کارآمـوزی  در  قضایـی 
قضایـی به اتمام رسـیده اسـت که تعـداد 1۴ اباغ قضایی 
آن نیز در شـش ماهه اول سـال 1398 صادر شـده است.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه دوره سـوم کارآمـوزی قضایـی بـا 
تعـداد 23 نفـر کارآمـوز قضایـی در حـال برگزاری اسـت، 
افـزود: گام دیگـری کـه بـرای جبـران کمبـود کادر قضایی 
اسـتان هـای کرمـان، هرمزگان و سیسـتان و بلوچسـتان 
برداشـته شـد، پیگیری و انجام جذب اختصاصی قضات 
ویژه مناطق محروم اسـتانهای جنوب شـرق کشـور توسط 

ایـن معاونت اسـت.
معاون منابع انسـانی دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: در 
ایـن رابطـه در نیمـه اول سـالجاری صرفًا مرحلـه ثبت نام 
متقاضیان از طریق سـایت دادگسـتری استان انجام شده 
اسـت. امیـد اسـت بـا اتمـام این فرآینـد گامـی در جهت 
مرتفـع شـدن کمبود کادر قضایی اسـتانهای جنوب شـرق 

کشور برداشـته شود.

25 تا 253۹ تا 3۸

فرآیند شماره ۱- ۱۶/ج / ۹۸ 

نوبت دوم
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/۹۸ بصورت الکترونیکی به فروش برسـاند .

زمان انتشار در سایت: ۹۸/7/24
مهلت دریافت اسناد مزایده:  ۹۸/۸/۱ ساعت ۱0

تاریخ بازدید: ۹۸/۸/2 الی ۹۸/۸/۱۱
 ۹۸/۸/۱2 قیمـت:   پیشـنهاد  ارسـال  مهلـت  آخریـن 

۱0 سـاعت 
زمان بازگشایی: ۹۸/۸/۱2 ساعت ۱0:۱5

زمان اعالم برنده: ۹۸/۸/۱2
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. 
2- 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:  02۱-4۱۹34

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

پروفایلـل مزایده گـر" موجود اسـت. 

م الف 101۴روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

برگزاری ۲۹۱ نشست علمی قضایی 
با حضور قضات استان
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پافشاری دکتر حمزه بر تقسیم استان

نماینــده مــردم پنــج شهرســتان جنوبــی اســتان: 
تــا هــر چــه  را موظــف کنیــد  وزارت کشــور 
ســریع تر الیحــه تقســیم اســتان کرمــان و ایجــاد 
ــد ــم کن ــه و تقدی ــی را تهی ــان جنوب ــتان کرم اس

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
ــا  ــتان ب ــات اس ــتاد انتخاب ــس س ــان و ریی کرم
انتقــاد از بحــث هــای تقســیم اســتان کرمــان در 
آســتانه انتخابــات مجلــس گفــت: بحــث تقســیم 
ــت  ــان کامــا منتفــی اســت و صحب اســتان کرم
ــس،  ــات مجل ــن مباحــث در آســتانه انتخاب از ای
ــد  ــی توان ــات، م ــه اختاف ــن زدن ب ــن دام ضم

نوعــی تخلــف تلقــی شــود.
این یک شعار و وعده انتخاباتی نیست یک 

درخواست است
ــتان  ــج شهرس ــردم پن ــده م ــزه نماین ــر حم دکت
خصــوص  به»کاغذوطــن«در  اســتان  جنوبــی 
اظهــارات معــاون سیاســی اســتاندار کرمــان 
مبنــی بــر تقســیم شــدن اســتان کرمــان گفــت: 
ایــن کــه شــعار انتخاباتــی و وقول و وعده نیســت 
فقــط یــک درخواســت از مقامــات عالــی کشــور 
اســت امیــدوارم آقایــان ایــن را بپذیرنــد . دکتــر 
احمــد حمــزه افــزود: بــه هرحــال مــن نماینــده 
ــان  ــوب کرم ــت در جن ــتم و محرومی ــردم هس م
بیــداد مــی کنــد و بــرای کــم شــدن محرومیــت از 
ایــن منطقــه ایــن طــرح بهتــر اســت اجــرا شــود.
حمــزه تاکیــد کــرد: وظیفــه خــود مــی دانــم ایــن 
تقاضــا را از وزارت کشــور داشــته باشــم. معــاون 
ــتانه  ــه در آس ــه ک ــرش را گفت ــم نظ ــتاندار ه اس

ــد. ــاق بیفت ــن اتف ــد ای ــات نبای انتخاب
وزارت کشور را موظف کنید تا هر چه سریع تر 

الیحه تقسیم استان کرمان را تقدیم کند
حمــزه هفتــه قبــل در نطــق قبــل از دســتور 
ــعتی  ــا وس ــان ب ــوب کرم ــود: جن ــه ب ــود گفت خ
ــیاری از  ــع از بس ــر مرب ــزار کیلومت ــادل ۴0 ه مع
ــی از  ــوده و یک ــر ب ــزرگ ت ــور ب ــتان های کش اس
ــت،  ــور اس ــاورزی کش ــی کش ــای اصل ــب ه قط

ــوب  ــدات جن ــی از تولی ــر ایران ســرانه مصــرف ه
ــه  ــه مای ــت ک ــرم اس ــش از 50 کیلوگ ــان بی کرم
افتخــار مــردم مظلــوم کرمــان بــوده کــه حاصــل 
دست رنجشــان زینــت بخــش ســفره مــردم 
اســت.اما چــه بگوییــم کــه ایــن منطقــه علیرغــم 
حجــم عظیــم تولیــد، بــه دلیــل نابســامانی تولیــد 
و عرضــه و مدیریــت نادرســت در حــال و گذشــته 
هنــوز عنــوان محــروم تریــن نقطــه کشــور را یدک 
می کشــد. هــر چنــد رونــد توزیــع  در منطقــه مــا 
غالبــًا ســنتی اســت کــه ایــن امــر را نیــز حاصــل 
ــران ارشــد کشــور  کــم توجهــی مســووالن و مدی
اســت امــا بــه لطــف شــرایط خــدادادی، همــت 
و تــاش مــردم ســختکوش ایــن دیــار، ســاالنه 
5 میلیــون تــن انــواع محصــوالت در ایــن منطقــه 
ــود  ــه دلیــل نب تولیــد مــی شــود.اما متأســفانه ب
برنامــه مــدون بــرای رفــع محرومیــت از جنــوب 
ــرای توســعه  ــع ب ــه ای جام ــود برنام ــان و نب کرم
ــق  ــق از مناط ــن مناط ــه ای ــان فاصل ــوب کرم جن
توســعه یافتــه کشــور روز بــه روز در حــال افزایش 
ــن  ــم تری ــن و مه ــت: اولی ــراز داش ــت.وی اب اس
گام بــرای تغییــر شــرایط و حرکــت مناســب تــر 
ــتقال  ــان اس ــوب کرم ــعه در جن ــیر توس در مس
نواحــی جنوبــی کرمــان و تشــکیل اســتان کرمــان 
جنوبــی اســت.حمزه افــزود: اســتان کرمــان 
فاصلــه  و  اســت  اســتان کشــور  پهناورتریــن 
ــه آن  ــن نقط ــا جنوبی تری ــه ت ــمالی ترین نقط ش
حــدود 900 کیلومتــر اســت.جنوبی ترین نقطــه 
ــتان  ــز اس ــج از مرک ــه گن ــتان قلع آن در شهرس
حــدود ۶00 کیلومتــر فاصلــه دارد. ایــن بعــد 
ــه  ــا و ب ــود زیرســاخت ه ــا نب ــراه ب مســافت هم
ویــژه راه ارتباطــی مناســب مانــع اعمــال صحیــح 
ــوب  ــع در جن ــب مناب ــع مناس ــت و توزی مدیری
ــردم  ــد م ــی خواهی ــر م ــود، اگ ــی ش ــان م کرم
مظلــوم و محــروم جنــوب کرمــان را یــاری کنیــد 
ــتقال  ــن گام اس ــه داد: اولی ــم هللا. وی ادام بس
مدیریتــی منطقــه اســت. وزارت کشــور را موظــف 
کنیــد تــا هــر چــه ســریع تر الیحــه تقســیم 
اســتان کرمــان و ایجــاد اســتان کرمــان جنوبــی 

ــد. ــم کن ــه و تقدی را تهی

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت 

ملك زرند
تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات   
اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي ثبتـي  وضعيـت 

اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون 
تعيين تكليـف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد 
سند رسـمي- برابررأي شماره1398۶0319008001250هيات 
دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيت ثبتـي اراضي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي 
حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بـا معـارض 
متقاضـي آقـای عبـاس عسـکری فرزند محمد به شـماره 
شناسـنامه 8 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 
522/3۴ متـر مربـع پـاك 2500 فرعـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک 2 فرعـي از ۷5۶۶ اصلـي واقـع در زرند بلوار 
دفـاع مقـدس کوچـه 12 خریـداری از مالک رسـمی آقای 
محمدباقـر بهـرام زاده محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبت به فاصلـه 15روزآگهي مي 
شـود در صورتي كه اشـخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشار 
اوليـن اگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ايـن اداره 
تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظرف مـدت يكمـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي مدت مذكور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر 

خواهد شـد. م/الف1۴2
تاريخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 98/۷/1۴

تاريخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 98/۷/28
حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك 
شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
 چـون آقـای محمـود شـهداد نـژاد مالـک ششـدانگ پـاک 91۶9فرعـی از ۷05-

اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده 
ادعـا واعـام نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـاک اخیرالذکـر کـه قبـا ذیـل ثبـت 
دفتر13952031901۴00۴۶1۶ اماک  الکترونیک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت 
جابجـای مفقـود گردیـده واز این اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی پاک فـوق را نموده لذا 
بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در 
یـک نوبـت آگهـی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک 
مرقـوم ویـا وجـود اصل سـند مالکیـت مورد ادعا نـزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یک 
نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا بـه اداره 
ثبـت اسـناد وامـاک شهرسـتان جیرفت اعـام نمایند بدیهی اسـت پس از انقضـای مهلت مقرر 
در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بود وایـن اداره وفـق ضوابط و 

مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنی بنـام مالک اقـدام خواهـد نمود .
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت- م الف :3۹۸

آگهی حراج اموال غیرمنقول )نوبت دوم(
 اجـرای احـکام مدنـی شـورای حـل اختـاف شهرسـتان زرنـد در نظـر دارد در رابطه 
بـا پرونـده اجرائـی کاسـه مطروحـه بین محکوم لـه علیرضـا زارعی فرزنـد یدهللا و 
محکـوم علیه علـی رنجبر در راسـتای اجرای دادنامـه 9۷099۷38۶020092۶ شـعبه 
2 شـورای حـل اختـاف زرنـد جلسـه مزایـده اموال غیرمنقـول محکوم علیـه را با حضـور نماینده 
محتـرم دادسـرا بـا قیمـت پایـه کارشناسـی در روز سه  شـنبه مـورخ 1398/8/1۴ راس سـاعت 11 
صبـح در محـل دفتـر اجـرای احکام مدنی جهت وصـول محکوم به برگـزار نماید . لـذا متقاضیان 
خریـد می تواننـد پنـج روز قبـل از مزایـده ضمـن بازدیـد از ملک مـورد مزایـده که جزئیـات آن در 
پرونـده موجـود اسـت ، پیشـنهادات خـود را در پاکـت الک و مهـر شـده تحویـل اجـرای احـکام 
نمـوده و رسـید اخـذ نمایند جلسـه مزایده در مـورخ 1398/8/1۴ سـاعت 11 صبح برگزار و شـروع 
مزایـده از قیمـت پایـه کارشناسـی خواهـد بـود . ضمنـًا ده درصد مبلغ پیشـنهادی فـی المجلس 
و مابقـی در موعـد مقـرر از برنـده مزایـده اخـذ خواهـد شـد. خریـد بـه صـورت شـفاهی نیـز در 

جلسـه آزاد می باشـد.
مـورد مزایـده: یـک عـدد سـیم کارت دائمـی همـراه اول بـه شـماره 09133۴0۷223 بـه مبلـغ 

م/الـف31۶ 2/832/۶00ریـال. 
دفتر شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان زرند – علی سبزعلی پور

آگهی حصر وراثت 
 آقـای مهـدی عرب پـور فرزنـد حبیـب ا... دارای شناسـنامه 5 بشـرح دادخواسـت 
شـماره 980382 مـورخ 98/۷/9 توضیـح داده شـادروان یاسـین عرب پـور فرزنـد 
مهـدی بـه شناسـنامه 3080300191 در تاریـخ 1398/۴/5 در شـهر زرنـد فوت شـده 

و وراثـت منحصـر حین الفـوت وی عبارتنـد از:
1 – مهـدی عـرب پـور فرزنـد حبیـب ا... ش ش 5 متولـد 13۴۶ پـدر متوفـی بـه شـماره ملـی 

309059۶0۴0
2 – بتـول علیـزاده بهاءآبـادی فرزنـد عبـاس ش ش 12 متولـد 1350 مـادر متوفـی بـه شـماره 

3090۶351۷8 ملـی 
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به 
شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد و هـر وصیتنامه ای جز رسـمی و 

سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف31۴
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 نظـر بـه اینکـه تحدید حـدود ششـدانگ مزرعه پشـت لرپـاک -فرعـی از5۴۶ - 
اصلـی واقـع دراراضی پشـت لر جیرفت بخش ۴5 کرمان به مسـاحت -- مترمربع 
مـورد ثبـت اقای اردشـیر شـریفی وغیـره از تحديـد حدود خارج شـده نظـر به عدم 
امـکان تحدیـد بـر طبـق تبصـره الحاقی ذیل مـاده 15 قانـون ثبت حسـب تقاضای وارده بشـماره 
8511 مـورخ 98/0۶/02  احـدی از مالکیـن تحدیـد حدوداختصاصی پاک فوق از سـاعت 8 صبح 
روز چهارشـنبه مـورخ 98/09/0۶در محـل وقـوع ملـک شـروع و انجـام خواهـد گرفـت بـه موجب 
ایـن آگهـی بـه مالکیـن امـاک مجـاور اخطـار میشـود کـه چنانچـه بـر حـدود و حقـوق ارتفاقی 
ملـک مـورد آگهـي واخواهـی دارند مـی توانند از تاریـخ تنظیم صورتمجلس تحدید حـدود لغایت 
30 روز واخواهـی خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارنـد تـا طبـق مقـررات اقـدام گردد.تاریخ انتشـار 

:98/0۷/28 – روز: شـنبه 
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت – م الف :3۸۹

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

 آگهـی فقـدان سـند مالکیـت- خانـم کبـری یزدانپنـاه مالـک ششـدانگ پاک 2 
فرعـی از ۶1۴8 اصلـی واقـع در زرند بخش 13 کرمان که سـند مالکیت آن با در دفتر 
151 صفحـه 5۷9 بـه شـماره ثبت 22850 و شـماره چاپـی 092202 صادر و تسـلیم گردیده، ضمن 
ارائه دو برگ استشـهادیه تصدیق شـده مدعی اسـت سـند مالکیت فوق به علت نامعلوم مفقود 
گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد تبصره یـک مـاده 120 اصاحی 
آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک فوق الذکر می باشـد کـه در این آگهی ذکـر نگردیده 
و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی 
بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند 
مالکیـت و یـا سـند معامله تسـلیم نماید در غیر این صـورت پس از مضی مدت مذکور نسـبت به 
صدور سـند مالکیت المثنی اقدام خواهد شـد.م/الف1۴8-تاریخ انتشـار : یکشـنبه 1398/۷/28
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت 

ملك گلباف
تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات   
اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي ثبتـي  وضعيـت 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- برابـر رای شـماره 1398۶03190۶2000۴3۷ 
مـورخ 98/۷/1 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم زهـرا شـبونی گوکـی 
فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 35۶ صـادره از گلباف در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 585/30 مترمربـع پاک 3 
فرعـی از ۴۶5 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
۴۶5 - اصلـی واقـع در گلباف خیابان ولیعصر کوی شـهید 
سـاداتی خریـداری از مالـک رسـمی محمدشـبونی گوکی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. تاریخ انتشـار نوبـت اول : 98/۷/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/8/13

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف/ 
م الف: ۱007

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـاک  مغـازه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون   
بمسـاحت  اصلـی   -5۴9 از  فرعـی   1159
و  بخش۴5کرمـان  در  واقـع  32مترمربـع 
آدرس :واقـع دراراضـی ده گوشـه کلـرود جیرفـت مـورد 
بـا سـتناد  زاده  اسـکندر  امیـن  آقـای محمـد  تقاضـای 
رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفـت بشـما

نامبـرده  درمالکیـت  ره98/03/18-98۶031901۴0001130 
قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده13- آیین نامه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیاز بـه تحدید حـدود دارد 
لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 110۶۶-98/0۷/1۷مالک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره 
مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از 
سـاعت 8صبح روزشـنبه مـورخ 98/09/02شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لـذا به مالک یـا مالکین اماک مجـاور رقبه 
مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـان 
بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالـک انجام و 
چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبت 
صورتمجلـس  تنظیـم  از  پـس  اصاحـی   -8۶ مـاده  و 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه 
ایـن اداره اعام ودادخواسـت به مراجـع ذیصاح قضائی 
تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد 
وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی 
مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:38۴- تاریـخ انتشـار 

یکشـنبه   : :98/0۷/28-روز 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـاک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون   
بمسـاحت  اصلـی  از 5۷۴-  فرعـی   9251
بخش۴5کرمـان  در  واقـع  2۶2مترمربـع 
مـورد  جیرفـت  دراراضـی  واقـع  ملـک  آدرس  و 
رای  سـتناد  بـا  پـور  عادلـی  نجمـه  خانـم  تقاضـای 
بشـما جیرفـت  ثبـت  اختـاف  حـل  محتـرم  هیـات 
نامبـرده  ره98۶031901۴0001۴29-98/0۴/15 درمالکیـت 
قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبـت منتشـر ودر موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیاز بـه تحدید حـدود دارد 
لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 1089۶-98/0۷/15مالک 
بدینوسـیله آگهی تحدید حـدود آن با سـتناد تبصره ماده 
13قانـون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 
وبعمـل  98/08/29شـروع  مـورخ  روزدوشـنبه  8صبـح 
خواهـد آمـد لذا بـه مالک یـا مالکین اماک مجـاور رقبه 
مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـان 
بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالـک انجام و 
چنانچـه کسـی از مجاورین بـر حدود وحقـوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشـته باشـد بـر طبق ماده 20قانـون ثبت و ماده 
8۶- اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره 
اعـام ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیم 
و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از 
گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع 
نخواهـد بود./. م الـف:380- تاریخ انتشـار :98/0۷/28-

روز : یکشـنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـاک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون   
بمسـاحت  اصلـی   -55۶ از  فرعـی   ۴00
393/3۶مترمربـع واقع در بخش3۴کرمان 
سـاردوئیه  پیـرزارچ  دراراضـی  واقـع  ملـک  آدرس  و 
جیرفـت مـورد تقاضـای آقای شـهریار میزاده شـریفی  با 
سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفـت 
درمالکیـت  بشـماره98/02/2۴-98۶031901۴000۷3۶ 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع ماده 3قانـون تعیین 
فاقـد  وسـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر 
ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه 
مورخـه  درخواسـت  حسـب  لـذا  دارد  حـدود  تحدیـد 
تحدیـد  آگهـی  بدینوسـیله  110۴2-98/0۷/1۶مالـک 
حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر و 
عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مورخ 
98/09/02شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبه مزبـور اخطار میگـردد که در 
موعـد مقـرر در ایـن اعـان بـه محـل وقوع ملـک حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدید ی 
بـا معرفـی مالـک انجام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق 
مـاده 20قانـون ثبـت و ماده 8۶- اصاحـی پس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خود را کتبـا ظرف مدت 
30روز بـه ایـن اداره اعام ودادخواسـت به مراجع ذیصاح 
قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه 
نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی 
مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:38۶- تاریـخ انتشـار 

یکشـنبه   : :98/0۷/28-روز 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت دوم( 
 دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده کاسـه 9۷0۷۷9 شـعبه چهـارم اجـرای احـکام  حقوقـی 
کرمـان پـاک ثبتـی بـه شـماره 1۴۶1 فرعـی از 20اصلی بخش شـش کرمان 
متعلـق بـه آقـای علیرضـا رمضانی پور با  مشـخصات زیـر را از طریـق مزایده بفروش برسـاند: 
- 1 آدرس ملک:کرمـان قائـم آبـاد- بلـوار ولیعصر-حدفاصل ولیعصر 15 و 1۷-کدپسـتی 

۷۶1۷1589۶۶
 - 2 مشـخصات ثبتـی ملـک: پـاک ثبتـی بـه شـماره 1۴۶1 فرعـی از 20اصلـی بخـش 

کرمان  شـش 
-3 وضعیت ملک بدین شـرح اسـت:ملک شـامل یک واحد تجاری به مسـاحت 23/29 
مترمربـع از قطعـات تفکیکـی مجتمع مسـکونی نیـروی انتظامی میباشـد که در قسـمت 
ورودی بـه مجتمـع ومشـرف به خیابـان ولیعصر حدفاصل کوچـه 15 و 1۷ میباشـد. کف و 
دیوارهـا سـرامیک نمـای واحد تجـاری سـفال و دارای درب کرکره برقی میباشـد. در ضمن 

دارای امتیـاز بـرق تک فاز و آب )مشـاعی( میباشـد.
 بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق جمـع ارزش ریالـی ملـک 1/002/500/000 ریـال )یـک 
میلیاردردومیلیون و پانصد هزار ریال( که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی 
گردیـده اسـت. جلسـه مزایده در روز یکشـنبه مـورخ 1398/8/19 راس سـاعت 9 صبح 
در محـل اتـاق مزایـده های دادگسـتری کرمان و با حضـور نماینده محترم دادسـرابرگزار 
مـی گـردد طالبیـن شـرکت در مزایـده می توانند تـا 5 روز قبـل از مزایـده از ملک مذکور 
بازدیـد و در صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده بایسـتی ده درصد قیمت کارشناسـی 
بمبلـغ 100/250/000 ریـال بـا شناسـه واریـز 9۴38۷0100۷05012۴۴ بـه حسـاب شـماره 
21۷1293951000سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملـی واریز و به همراه درخواسـت کتبی 
خود در پاکت در بسـته و تا قبل از سـاعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی اسـت 
شـخصی بـه عنـوان برنـده مزایده شـناخته می شـود که قیمت باالتـری داده باشـد. در 
صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10٪ مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولت ضبط خواهد شـد. 
در ضمـن دایـره اجـرا هیچ گونه مسـئولیتی در قبـال معامات معارض نخواهد داشـت. 
برنده مزایده بایسـتی نسـبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسـی تا مبلغ پیشـنهادی 

در روز مزایـده اقـدام نمایند. 
دادورز برگزار کننده مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان 
 شیروانی/ م الف: 475

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت دوم( 
  دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در 
خصوص پرونده کاسـه 9۷0۷۷9شـعبه چهارم اجرای احـکام حقوقی کرمان 
پـاک 1۴۶2فرعـی از 20 اصلـی بخش شـش کرمان متعلق بـه آقای علیرضا 

رمضانـی پـور با مشـخصات زیـر را از طریـق مزایده بفروش برسـاند:
 - 1 آدرس ملک:کرمان-قائـم آبـاد- بلوار ولیعصر- حدفاصل ولیعصر15 و 1۷- کدپسـتی 

 ۷۶1۷1589۶۶
-2 مشخصات ثبتی ملک: پاک 1۴۶2 فرعی از 20 اصلی بخش شش کرمان 

-3 وضعیت ملک بدین شـرح اسـت: ملک شـامل یک واحد تجاری به مسـاحت 23/۶1 
مترمربـع از قطعـات تفکیکـی مجتمع مسـکونی نیـروی انتظامی میباشـد که در قسـمت 
ورودی بـه مجتمـع ومشـرف به خیابـان ولیعصر حدفاصل کوچـه 15 و 1۷ میباشـد. کف و 

دیوارهـا سـرامیک نمای واحـد تجاری سـفال و دارای درب کرکره برقی میباشـد. 
بمبلـغ  ملـک  ششـدانگ  ریالـی  ارزش  جمـع  فـوق  توضیحـات  بـه  توجـه  بـا 
1/003/۴25/000 ریـال )یـک میلیـارد وسـه میلیـون و چهارصـد و بیسـت و پنـج 
هـزار ریـال( کـه توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی گردیـده اسـت. 
جلسـه مزایده در روزیکشـنبه مورخ 1398/08/19 راس سـاعت 11 صبح در محل 
اتـاق مزایـده های دادگسـتری کرمـان و با حضـور نماینـده محترم دادسـرا برگزار 
مـی گـردد طالبیـن شـرکت در مزایـده مـی توانند تـا 5 روز قبل از مزایـده از ملک 
مذکـور بازدیـد و در صـورت تمایـل به شـرکت در مزایـده بایسـتی ده درصد قیمت 
کارشناسـی بمبلـغ 100/3۴2/500 ریـال بـا شناسـه واریـز 9۴38۷0100۷0501205 
بـه حسـاب شـماره 21۷1293951000سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملـی واریز و 
بـه همـراه درخواسـت کتبـی خـود در پاکت در بسـته و تـا قبل از سـاعت برگزاری 
مزایـده تحویـل نماینـد. بدیهـی اسـت شـخصی به عنـوان برنـده مزایده شـناخته 
مـی شـود کـه قیمـت باالتـری داده باشـد. در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 
10٪مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد. در ضمـن دایـره اجـرا 
هیـچ گونـه مسـئولیتی در قبـال معامات معارض نخواهد داشـت . برنـده مزایده 
بایسـتی نسـبت بـه واریـز مابه التفـاوت مبلغ کارشناسـی تـا مبلغ پیشـنهادی در 

روز مزایـده اقـدام نمایند.
 دادورز برگزار کننده مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان 
شیروانی/ م الف: 477

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بـر  مشـتمل  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون   
 29۴2 از  فرعـی   28۶0 پـاک  فوقانـی  طبقـه 
اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه مسـاحت 
29۷/5۴ مترمربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار ولیعصـر )عـج( 
منـزل  راسـت  سـمت   2 شـماره  صالحیـن کوچـه  خیابـان 
چهـارم مـورد تقاضـای آقـای قاسـم زارع منصوری میباشـد 
تاکنـون تحدیـد حـدود نشـده و نیـاز بـه تحدید حـدود دارد 
ثبـت هـم میسـر  قانـون   15 مـاده  تبصـره ذیـل  اعمـال  و 
شـماره  بـه  مالـک  درخواسـت  حسـب  لـذا  باشـد  نمـی 
98/1102/1885۴ – 98/0۷/2۴ بدینوسـیله آگهـی تحدیـد 
حـدود اختصاصـی منتشـر وعمليـات تحدیدی از سـاعت 8 
صبـح روز 98/08/20 در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمد. 
لـذا بـه مالک یـا مالکین امـاک مجـاور رقبه مزبـور اخطار 
مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعان در محـل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاوریـن عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجام و چنانچه کسـی نسـبت 
باشـد  داشـته  اعتراضـی  أن  ارتقاقـی  و حقـوق  بـه حـدود 
طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز 
را  خـود  اعتـراض  تحدیـدی  تنظیـم صورتمجلـس  از  پـس 
کتبـا بـه ایـن اداره اعـام نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از 
تاریـخ اعـام اعتـراض مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه 
بـه تقدیـم دادخواسـت نمـوده و رسـید  اقـدام  مراجعـه و 
تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه این اداره تسـلیم 
نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلت یاد شـده و ارائه 
ثبـت  متقاضـی  توسـط  دادخواسـت  تقدیـم  عـدم  گواهـی 
عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونـه 
ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود. تاریـخ انتشـار : 98/0۷/28
محمود مهدی زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 
کرمان/ م الف: ۱053 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـاک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون   
بمسـاحت  اصلـی   -5۶5 از  فرعـی   185
بخش۴5کرمـان  در  واقـع  200مترمربـع 
جیرفـت  بهجـرد  دراراضـی  واقـع  ملـک  آدرس  و 
سـتناد  بـا  بشـکار  عصمـت  خانـم  تقاضـای  مـورد 
جیرفـت  ثبـت  اختـاف  حـل  محتـرم  هیـات  رای 
درمالکیـت  بشـماره98/02/10-98۶031901۴000353 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع ماده 3قانـون تعیین 
فاقـد  وسـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر 
ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه 
مورخـه  درخواسـت  حسـب  لـذا  دارد  حـدود  تحدیـد 
11012-98/0۷/1۶مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود 
و  مزبورمنتشـر  13قانـون  مـاده  تبصـره  سـتناد  بـا  آن 
عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مورخ 
98/09/02شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبه مزبـور اخطار میگـردد که در 
موعـد مقـرر در ایـن اعـان بـه محـل وقوع ملـک حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدید ی 
بـا معرفـی مالـک انجام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق 
مـاده 20قانـون ثبـت و ماده 8۶- اصاحـی پس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خود را کتبـا ظرف مدت 
30روز بـه ایـن اداره اعام ودادخواسـت به مراجع ذیصاح 
قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه 
نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی 
مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:383- تاریـخ انتشـار 

یکشـنبه   : :98/0۷/28-روز 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پـاک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون   
بمسـاحت  اصلـی   -593 از  فرعـی   38
3۶2/5مترمربـع واقـع در بخش3۴کرمـان 
جیرفـت  سـاردوئیه  گنزیـر  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و 
سـتناد  بـا  روز  انجـم  محمـود  آقـای  تقاضـای  مـورد 
جیرفـت  ثبـت  اختـاف  حـل  محتـرم  هیـات  رای 
درمالکیـت  بشـماره98/0۴/15-98۶031901۴001۴30 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع ماده 3قانـون تعیین 
فاقـد  وسـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر 
ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه 
مورخـه  درخواسـت  حسـب  لـذا  دارد  حـدود  تحدیـد 
تحدیـد  آگهـی  بدینوسـیله  113۶5-98/0۷/23مالـک 
حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر و 
عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مورخ 
98/09/09شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبه مزبـور اخطار میگـردد که در 
موعـد مقـرر در ایـن اعـان بـه محـل وقوع ملـک حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدید ی 
بـا معرفـی مالـک انجام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق 
مـاده 20قانـون ثبـت و ماده 8۶- اصاحـی پس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خود را کتبـا ظرف مدت 
30روز بـه ایـن اداره اعام ودادخواسـت به مراجع ذیصاح 
قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه 
نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی 
مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:39۴- تاریـخ انتشـار 

یکشـنبه   : :98/0۷/28-روز 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت دوم( 
 دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده کاسـه 9۷0۷۷9 شـعبه چهـارم اجـرای احـکام حقوقـی 
کرمـان ششـدانگ پـاک ثبتـی بـه شـماره 13۷9 فرعـی از 20اصلـی بخش 
شـش کرمـان متعلـق به آقـای علیرضـا رمضانی پور با مشـخصات زیـر را از طریـق مزایده 

برسـاند: بفروش 
- 1 آدرس ملک: کرمان-قائم آباد - بلوار ولیعصر - ولیعصر 15- کدپستی ۷۶1۷111995۶

- 2 مشـخصات ثبتـی ملـک: ششـدانگ پـاک ثبتی بـه شـماره 13۷9 فرعـی از 20اصلی 
بخـش شـش کرمان 

-3 وضعیت ملک بدین شـرح اسـت:ملک مورد معرفی محصور دارای عرصه به مسـاحت 
۷1/85 مترمربـع کـه از سـمت شـمال بطـول 2/5۴ متـر بـه کوچه، از سـمت شـرق بطول 
25/80 متـر بـه یک چینه گلی، از سـمت جنـوب بطول 3/05 متربه ملک مجاورواز سـمت 

غـرب بطـول 2۶/22 متربه ملک مجاور محدود اسـت. 
بمبلـغ  ملـک  ششـدانگ  ریالـی  ارزش  جمـع  فـوق  توضیحـات  بـه  توجـه  بـا 
502/950/000 ریـال )پانصـدو دو میلیـون و نهصـدو پنجـاه هـزار ریـال( کـه توسـط 
روز  در  مزایـده  جلسـه  اسـت.  ارزیابـی گردیـده  دادگسـتری  رسـمی  کارشـناس 
یکشـنبه مـورخ 1398/08/19 راس سـاعت 10 صبـح در محـل اتـاق مزایـده هـای 
دادگسـتری کرمـان و بـا حضـور نماینـده محتـرم دادسـرا برگـزار مـی گـردد طالبین 
شـرکت در مزایـده مـی تواننـد تـا 5 روز قبـل از مزایـده از ملـک مذکـور بازدید و در 
صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده بایسـتی ده درصـد قیمـت کارشناسـی بمبلـغ 
بـا شناسـه واریـز 9۴38۷0100۷0501282 بـه حسـاب شـماره  50/295/000 ریـال 
21۷1293951000سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملـی واریـز و به همراه درخواسـت 
کتبـی خـود در پاکـت در بسـته و تـا قبل از سـاعت برگـزاری مزایده تحویـل نمایند. 
بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان برنـده مزایـده شـناخته مـی شـود کـه قیمـت 
بـه  برنـده مزایـده ٪10مبلـغ پیشـنهادی  انصـراف  باشـد. در صـورت  باالتـری داده 
نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد. در ضمـن دایـره اجـرا هیـچ گونـه مسـئولیتی در 
قبـال معامـات معـارض نخواهـد داشـت. برنـده مزایـده بایسـتی نسـبت بـه واریز 
مابـه التفـاوت مبلـغ کارشناسـی تـا مبلـغ پیشـنهادی در روز مزایـده اقـدام نماینـد. 
دادورز برگزار کننده مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان 
 شیروانی/ م الف: 47۸

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت دوم( 
نظـر دارد  اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در  دایـره مزایـده   
درخصـوص پرونـده کاسـه 9۶138۴شـعبه دوم اجـرای احـکام حقوقـی 
کرمـان پـاک ثبتی 205 فرعـی از اصلی 10مفروز و مجزی شـده از 92 بخش 
۴کرمـان وضعیـت طلق متعلق به خانم زهرا حسـینی با مشـخصات زیـر را از طریق مزایده 

برسـاند: بفروش 
-1 آدرس ملـک: کرمـان - بلـوار غدیـر- بلـوار غدیـر 3- خیابـان شـب بـو- قـواره سـوم 

از شـب بـوی 2۴
-2 كمشـخصات ثبتـی ملـک: پـاک ثبتـی 205 فرعـی از اصلـی 10مفروز و مجزی شـده 

از 92 بخـش۴ کرمـان
-3 وضعیـت ملـک بدین شـرح اسـت: ملک زمینی اسـت به مسـاحت 50متـر مربع و با 
موقعیـت تجـاری بـه پـاک 205فرعـی از 10 اصلـی مجـزی شـده از 92 واقـع در بخش 2 
کرمـان بـا وضعیـت خـاص طلـق، ملک بصـورت زمیـن خالی اسـت و هیچ گونه سـاخت 
سـازی در آن نشـده اسـت، حـدود زمیـن شـماال به طـول 10متر به همسـایه، شـرقا بطول 
متـر بـه همسـایه، جنوبـا بـه طـول 10 متـر بـه همسـایه، غربـا بطـول متـر بـه پیـاده رو در 

خیابـان شـب بو
 بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق ارزش ریالـی ملـک 500/000/000/ 2 ریـال کـه توسـط 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده است. جلسـه مزایده در روز دوشنبه مورخ 
98/08/13 راس سـاعت 12 ظهر در محل اتاق مزایده های دادگسـتری کرمان و با حضور 
نماینـده محتـرم دادسـرا برگـزار مـی گردد طالبين شـرکت در مزایـده می توانند تـا 5 روز 
قبـل از مزایـده از ملـک مذکـور بازدید و در صورت تمایل به شـرکت در مزایده بایسـتی ده 
درصد قیمت کارشناسـی بمبلغ 250/000/000 ریال با شناسـه واریـز9۶3۴10۶00۴5201281 
بـه حسـاب شماره21۷1293951000سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملی واریـز و به همراه 
درخواسـت کتبـی خـود در پاکـت در بسـته و تـا قبـل از سـاعت برگـزاری مزایـده تحویل 
نماینـد. بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان برنـده مزایـده شـناخته می شـود کـه قیمت 
باالتـری داده باشـد. در صـورت انصـراف برنده مزایده 10٪ مبلغ پیشـنهادی بـه نفع دولت 
ضبـط خواهد شـد. در ضمـن دایره اجرا هیچ گونه مسـئولیتی در قبـال معامات معارض 
نخواهد داشـت . برنده مزایده بایسـتی نسـبت به واريز مابه التفاوت مبلغ کارشناسـی تا 

مبلـغ پیشـنهادی در روز مزایده اقـدام نمایند.
 دادورز برگزارکننده مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان –
شیروانی/ م الف: 47۶

گواهی انحصار وراثت
 خانم مرضیه نوری بشناسـنامه شماره ۷09 باستناد 
شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی شناسـنامه 
ورثـه درخواسـتی بشـماره 13۴/۴/98 تقدیـم ایـن 
دادگاه نمـوده چنیـن اشـعار داشـته اسـت کـه شـادروان مرحوم 
اکبر سـندگل به شـماره شناسـنامه ۴۴ در تاریـخ1398/۷/1۷ در 
اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد از:
1 – حوا نوری فرزند حسـین بشناسـنامه شماره 182 متولد 1315 

محـل صدور حوزه یک هیرمنـد مادر متوفی
2 – مرضیه نوری فرزند غامعلی بشناسـنامه شـماره ۷09 متولد 

13۶۷ محـل صـدور حوزه یک هیرمند همسـر متوفی
شـماره  بشناسـنامه  اکبـر  فرزنـد  سـندگل  محمدرضـا   –  3
308080۴۷1۶ متولـد 139۷ محـل صـدور حـوزه مرکـزی زرنـد 

متوفـی فرزنـد 
۴ – فاطمه سـندگل فرزند اکبر بشناسنامه شماره 5350052829 

متولـد 1385 محل صدور حـوزه زرند فرزند متوفی
5 – زهرا سـندگل فرزند اکبر بشناسـنامه شـماره 53500۷3۴19 

متولـد 1390 محـل صـدور حـوزه مرکزی زرنـد فرزند متوفی
شـماره  بشناسـنامه  اکبـر  فرزنـد  سـندگل  معصومـه   –  ۶
3080۷1۷۶35 متولـد 139۴ محـل صـدور حـوزه مرکـزی زرنـد 

متوفـی فرزنـد 
پـس از تشـریفات قانونـی و ماحظـه گواهینامـه مالیات بـر ارث 
بشـماره پرونده 13۴/۴/98 مورخـه98/۷/23در وقت فوق العاده 
شـعبه ۴ شـورای حـل اختـاف کیانشـهر و طغرالجرد بـه تصدی 
امضاکنندگان زیر تشـکیل و پس از ماحظه پرونده کار و باسـتناد 
مـاده 90۷ – 9۴۶ و 9۴5 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی گواهـی 
می نمایـد کـه ورثـه درگذشـته منحصـر به اشـخاص یاد شـده در 
بـاال و وارث دیگـری ندارد و دارائی آن شـادروان پس از پرداخت و 

انجـام حقـوق و دیونیکـه بر ترکـه تعلـق می گیرد.م/الف23
قاضی دادگاه عمومی / شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

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

 موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 
13 آییـن نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-برابر آرا صـادره 
هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعـارض 
متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیان و 
امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر به منظـور اطـاع عمـوم در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بمـدت دو ماه 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند.

اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
از پـاک 155  پـاک 2523 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده 
فرعـی از 23۶8 اصلـی خانـم فرشـته جمالیـزاده فرزنـد اکبـر 
بشـماره شناسـنامه 3080011503 صـادره از زرنـد در یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 3۴9/85 مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان 
شـهید فهمیده کوچـه 1۶ خریـداری از مالک رسـمی خانم ربابه 

زرندی. رهنمـا 
پـاک 29۴2 فرعـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 222 فرعی 
از 2۴31 اصلی آقای محمد حسـین زاده فرزند مصیب بشـماره 
شناسـنامه 21 صـادره از زرنـد در یـک بـاب مغـازه به مسـاحت 
5۴/8۷ مترمربـع واقع در زرند خیابان هفده شـهریور خریداری 

از مالـک رسـمی آقای محمد حبیـب زاده.م/الف1۴1
انتشار نوبت اول : یکشنبه 98/۷/1۴

انتشار نوبت دوم : یکشنبه 98/۷/28
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت 

ملك زرند
تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات   
اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي ثبتـي  وضعيـت 

اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون 
تعيين تكليـف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد 

سـند رسمي
برابررأي شـماره1398۶03190080012۴8هيات دوم موضوع 
قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملك 
زرنـد تصرفـات مالكانه بـا معارض متقاضـي خانم فاطمه 
ربیعـی فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه 11۷۷3 صادره 
از قزویـن در یـک بـاب مغازه به مسـاحت 39/10 متر مربع 
پـاك 189۷ فرعـي از 2389 اصلـي واقـع در زرنـد خیابان 
ابـوذر خریـداری از مالک رسـمی آقای ابوجعفـر ایرانمنش 
محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب 
در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي 
كـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي 
اعتراضـي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولين 
اگهـي بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم 
وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يكمـاه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم 
نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيـت صادر 

خواهـد شـد. م/الف1۴0
تاريخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 98/۷/1۴

تاريخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 98/۷/28
حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك 
شهرستان زرند

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی اصاحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن 
واراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن   قانـون  نامـه 
اصاحـی  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمان  و 
اول  هیـات   98/0۴/15- شـماره1398۶031901۴001۴28 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضی خانم سـعیده سـعیدی فرزند ماشـا هللا  بشـماره 
شناسـنامه 302022۷8۴۴صـادره ازجیرفـت درششـدانگ 
یـک باب خانـه وباغچـه  بـه مسـاحت151 مترمربع پاک 
330 فرعـی از۷9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
دراراضـی  واقـع  یـک  قطعـه  اصلـی  از۷9-  فرعـی   139
سـقدرجبالبارزجیرفت بخش3۴ کرمان خریداری از مالک 
رسـمی آقـای نمـک صفـوی گردینـی محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـارآگهی بـه مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبت 

اول:98/0۷/28
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :3۹0

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

ملک جیرفت
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد 
برابـر رای شـماره1398۶031901۴00235۴  سـند رسـمی 
-98/0۶/0۶ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانـه بامعارض متقاضی خانم شـیرین امیری تنگانی 
فرزنـد علـی  بشـماره شناسـنامه 10۶۷۶صـادره ازجیرفت 
مسـاحت۷۴/88  بـه  مغـازه   بـاب  یـک  درششـدانگ 
مترمربـع پاک - فرعـی از5۷۴- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک ۶5 فرعـی از5۷۴- اصلـی قطعـه دو واقع 
دراراضـی کاغ آبـاد جیرفت بخش۴5کرمـان خریداری از 
مالک رسـمی آقای سـید اکبر هاشـمی رضا محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت 
دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۷/28- تاریخ 

انتشـار دوم :98/08/12
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :3۸7

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

 موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 
13 آییـن نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی
قانـون  موضـوع  اختـاف  حـل  هیـات  صـادره  آرا  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان زرند 
تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محـرز گردیده 
اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضـا 
بشـرح زیـر بـه منظور اطـاع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت 
داشـته  اعتراضـی  متقاضیـان  مالکیـت  سـند  صـدور  بـه 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت 
دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی 

تقدیـم نماینـد.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـاک 985 فرعـی از ۷5۶1 اصلـی خانـم فرزانه عباسـی فرزند 
عباسـعلی بـه شـماره شناسـنامه 59۴8 صـادره از زرنـد در یک 
بـاب خانه به مسـاحت 35۶ مترمربع واقـع در زرند بلوار ریحان 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجتبی حکمت.
اصلـی خانـم زهـرا منصـوری  از ۷5۶۶  پـاک 2۴99 فرعـی 
بابهوتکی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرند در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 238/20 مترمربـع واقـع در زرند 
خیابـان مطهـری خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجتبـی 

حکمت.م/الـف1۴3
انتشار نوبت اول : یکشنبه 98/۷/1۴

انتشار نوبت دوم : یکشنبه 98/۷/28
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

مفقودی
بــه اطــالع مــی رســاند 
بــه  ســاختمان  پروانــه 
در   ۹7002524 شــماره 
تاریــخ ۹7/7/5 بــه نــام 
مفقــود  کامیابــی  زهــرا 
ــار  ــه اعتب ــده و از درج گردی

ســاقط مــی باشــد.
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بـه  توجـه  بـا  مـاه گذشـته  چنـد  شـهدادنژاد، گفـت:  آرش 
گزارش هـای دریافتـی از گشـت های حریـم راه هـای اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای جنوب کرمـان 89 عدد تابلو 

بـه ابعـاد مختلـف جمـع آوری شـد.
 » آرش شـهدادنژاد «، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفت: گفت: با توجه به مشـخص 
کـردن وظیفـه قانونـی بـرای برخورد بـا متخلفـان و متصرفان  
حریـم راه هـای در قانـون اساسـی، اداره حقوقی ایـن اداره کل 
بـا جدیـت و مسـاعدت دسـتگاه قضایی طبـق قانـون  با این 
متخلفـان برخـورد کند.رییـس اداره حقوقـی اداره کل راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان، عنـوان داشـت: چند 
مـاه گذشـته بـا توجه بـه گزارش هـای دریافتی از گشـت های 
حریـم راه هـای اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب کرمـان و عـدم رعایت قانـون در زمینه نصـب تابلوهای 
غیر مجاز توسـط اشـخاص حقیقـی و دسـتگاهای دولتی 89 
عـدد تابلـو بـه ابعـاد مختلف بـا دسـتور مقام محتـرم قضایی 
جمـع آوری شـد.وی، بـا اشـاره به این کـه هرگونه کـوه و دیوار 
نویسـی در حاشـیه راه هـا ممنـوع و منوط به کسـب مجـوز از 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـت، بیان داشـت: 
هرگونه نوشـته تبلیغاتی در حاشـیه راه ها بدون کسب مجوز از 
ایـن اداره کل انجـام شـود خاف قانـون و ضمن جریمه نقدی 
بـا هزینـه خـود فرد متخلف بایسـتی ایـن موارد حذف شـود.

شـهدادنژاد، اظهـار داشـت: بیشـترین تابلوهـای جمـع آوری 
شـده از محـور جیرفـت – دلفارد سـاردوئیه به تعـداد 52 تابلو 
بـوده اسـت.رئیس اداره حقوقـی اداره کل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان، نصب صنـدوق های خیـرات و 
جمـع آوری کمک ها برای مسـاجد در حاشـیه راه ها و تقاطع ها 
را خطـر آفریـن دانسـت و گفت: با هرگونه اقدامی که سـامت 
تـردد ایمـن مـردم، راننـدگان و مسـافران را بـه خطـر بینـدازد 

برخـورد قانونی می شـود.
وی، در پایـان ضمـن درخواسـت از مـردم، ابـراز داشـت: مردم 
موارد کوه نویسـی، دیوار نویسـی، نصب تابلـو و احداث بناهای 
غیرمجـاز در حاشـیه راه هـای جنـوب کرمـان را بـا شـماره 1۴1 

مرکـز  مدیریـت راهها اطـاع دهند.

اسـتان كرمـان:  جنـوب  بـرق  نیـروی  توزیـع  مدیرعامـل 
تاكنـون ۶53 نیـروگاه بـا ظرفیتـی بیـش از 10 مـگاوات در 
1۶ شهرسـتان تحـت حـوزه عملیاتـی شـركت نصـب و راه 
انـدازی شـده اسـت.به گـزارش پایـگاه خبـری توانیـر بـه 
نقـل از روابـط عمومـی شـركت توزیـع نیـروی بـرق جنوب 
اسـتان كرمـان، عبدالوحیـد مهـدوی نیـا طـی مصاحبـه ای 
بـا رادیـو روشـن اسـتان كرمـان در خصـوص سـامانه های 
خورشـیدی راه انـدازی شـده در 1۶ شهرسـتان تحـت حوزه 
عملیاتـی شـركت بیان نمود: خوشـبختانه كشـور ما بر روی 
كمربنـد خورشـیدی دنیـا قـرار دارد و اسـتان كرمـان نیز در 
ذوذنقـه طایـی انـرژی خورشـیدی كشـور اسـت بـه طوری 
كـه میانگین انـرژی دریافتی در روی سـطح زمین بیش از 
پنـج كیلـو وات بر متر مربع اسـت.وی با بیان اینكه اسـتان 
كرمـان یكـی از بهتریـن جایـگاه هـا در خصـوص سـرمایه 
گـذاری در خصـوص انـرژی خورشـیدی را دارا اسـت گفت: 
تعـدادی از سـامانه هـای خورشـیدی نصـب شـده متصـل 
به شـبكه نیسـتند كـه این مـوارد بیشـتر برای روسـتاهایی 
كـه فاصلـه طوالنـی از شـبكه برق دارند اسـتفاده می شـود 
و ایـن شـركت تـا كنـون حـدود 33 روسـتا را بـا نصـب 
۴۶1 سـامانه، تامیـن بـرق كـرده اسـت بـه طوریكـه در این 
خصـوص مقـام اول را در بیـن شـركت هـای توزیـع بـرق 
شـركت  ایـن  همچنیـن  افـزود:  هسـتیم.وی  دارا  كشـور 
۴9 گلـزار شـهدا را  كـه در فاصلـه هـای طوالنـی از شـبكه 
بـرق قـرار داشـتند بـا هـدف صرفـه جویـی در هزینـه هـا 
و اسـتفاده از منابـع انـرژی پـاك و تجدیـد پذیـر و حفـظ 
محیط زیسـت از سـامانه های انرژی خورشـیدی اسـتفاده 
كـرده اسـت.مهدوی نیا در ادامه سـخنان خود خاطرنشـان 
كـرد: نـوع دیگـری از سـامانه های خورشـیدی وجـود دارد 
كـه متصـل بـه شـبكه برق هسـتند و شـركت با مشـتركان 

قـرارداد خریـد تضمینـی 20 سـاله می بنـدد.

حذف ۸۹ تابلوی 
غیرمجاز نصب شده در 
حاشیه راه های جنوب

راه اندازی سامانه های 
خورشیدی تحت حوزه 

عملیاتی شركت برق

خبر

اولین نشست تخصصی شعر 
اربعین در جیرفت برگزار شد

اطالعیه هواشناسی در خصوص 
احتمال آبگرفتگی معابر 

کاهش چشمگیر بیماری سل 
در جیرفت 

واژگونی خودرو در قلعه گنج 
یک کشته بر جا گذاشت  

افزودن بر 240 تن پسته از باغات 
جنوب کرمان برداشت شد

محمدرضــا واحدی،گفــت: اولیــن 
نشســت تخصصــی شــعر اربعین 
کــه بــه همــت  موسســه بــا 
اســتقبال بــی نظیــر شــاعران 
جنــوب کرمــان روبــرو شــد.به گــزارش خبرنگار 
ــه  ــوب، ب ــان جن ــتان از کرم ــزاری شبس خبرگ
ــان  ــری یادم ــی هن ــه فرهنگ ــت موسس هم
ــن نشســت تخصصــی  ــت جیرفــت، اولی والی
بــا حضــور محمدحســین  اربعیــن  شــعر 
بهرامیــان شــاعر برتــر کشــوری و شــاعران 
ــه  ــن  موسس ــه ای ــان در نگارخان ــوب کرم جن

ــد. ــزار ش ــری برگ ــی هن فرهنگ
ــزاری  ــیه برگ ــدی«، در حاش ــا واح »محمدرض
ایــن نشســت، گفــت: ایــن نشســت بــه 
ــه  ــزار شــد ک ــن حســینی برگ مناســبت اربعی
خوشــبختانه بــا اســتقبال بــی نظیــر شــاعران 

ــن  ــدیم.رئیس انجم ــه ش ــه مواج ــن منطق ای
ــار داشــت:  ــان، اظه ــوب کرم ــی جن شــعر آیین
اولیــن نشســت تخصصــی شــعر اربعیــن، بــه 
شــکل کارگاه یــک روزه برگــزار شــد و شــاعران 
اشــعاری را خوانــده ســپس مــورد نقــد و 

ــد. ــرار دادن ــی ق بررس
وی، بــه برخــی از تاثیــرات برگــزاری ایــن 
چنیــن  افــزود:  و  اشــاره کــرد  نشســت، 
نشســت هایی در تقویــت زیرســاخت هــا و 
بنیــان هــای ادبــی و نیــز تبــادل افــکار، نقــد و 

ــد. ــی کن ــک م ــعار کم ــی اش بررس
ــزاری  ــه برگ ــت: در ادام ــوان داش ــدی، عن واح
ایــن کارگاه یــک روزه، عصــر امــروز شــعرخوانی 
و آثــار شــاعران جنــوب کرمــان از منظــر زبــان 
شناســی توســط اســتاد بهرامیــان مــورد نقــد و 

بررســی قــرار مــی گیــرد.

در  هواشناســـی  ســـازمان 
تاکیـــد کـــرد:  اطاعیـــه ای 
رشـــد ابرهـــای همرفتـــی در 
ــر و اوایـــل امشـــب  بعدازظهـ
موجـــب وقـــوع رگبـــار بـــاران گاهـــی بـــا 
ـــاد شـــدید موقتـــی  ـــرق و وزش ب رعـــد و ب
ـــوار  ـــان، ن ـــرب کرم ـــوب غ ـــز و جن در مرک
ـــی  ـــوار غرب ـــمال و ن ـــارس و ش ـــرقی ف ش

می شـــود.  هرمـــزگان 
ـــازمان  ـــوج،  س ـــزاری م ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
هواشناســـی در اطاعیـــه ای از پیـــش 
ــد  ــا رعـ ــراه بـ ــی همـ ــار گاهـ ــی رگبـ بینـ
و بـــرق و وزش بـــاد شـــدید موقتـــی در 
ــوب  ــرای جنـ ــاه( بـ ــب )2۴ مهرمـ امشـ

کشـــور خبـــر داد.
هواشناســـی  ســـازمان  اطاعیـــه  در 

آمـــده اســـت: رشـــد ابرهـــای همرفتـــی 
 2۴( امشـــب  اوایـــل  و  بعدازظهـــر  در 
مهرمـــاه( موجـــب وقـــوع رگبـــار بـــاران 
ــاد  ــرق و وزش بـ ــد و بـ ــا رعـ ــی بـ گاهـ
شـــدید موقتـــی در مرکـــز و جنـــوب 
ــارس  ــرقی فـ ــوار شـ ــان، نـ ــرب کرمـ غـ
هرمـــزگان  غربـــی  نـــوار  و  شـــمال  و 

. د می شـــو
احتمـــال  وضعیـــت  ایـــن  پـــی  در 
آبگرفتگـــی معابـــر عمومـــی، ســـیابی 
شـــدن مســـیل ها و برخـــورد صاعقـــه 
ـــه  ـــردم توصی ـــه م ـــن ب ـــود دارد بنابرای وج
می شـــود احتیـــاط الزم را هنـــگام تـــردد 
و یـــا توقـــف در حاشـــیه مســـیل ها و 
ــه  ــتانی بـ ــق کوهسـ ــا و مناطـ رودخانه هـ

عمـــل آورنـــد.

هــادی زاده مســوول پیشــگیری 
و مبــارزه بــا بیماری هــای مرکــز 
ــگاه  ــه باش ــت ب ــت جیرف بهداش
خبرنــگاران  گفــت: در شهرســتان 
شــاهد  اخیــر  ســال های  طــی  جیرفــت 
بیمــاری ســل  بــروز  کاهــش چشــم گیر 
بــوده  ایــم.او افــزود: در حــال حاضــر خدمــات 
تشــخیصی درمانــی رایــگان در تمــام ســطوح 
بهداشــتی درمانــی در دســترس عمــوم مــردم 
قــرار دارد.وی تصریــح کــرد: ســرفه بیــش از 
دو هفتــه، وجــود خلــط، کاهــش وزن، عــرق 
شــبانه و تــب طوالنــی مــدت از عائــم بیماری 
ســل اســت، از عمــوم جامعــه خواســت کــه 
بــا مشــاهده عائــم فــوق جهــت بررســی بــه 
واحد هــای بهداشــتی درمانــی شهرســتان 
مراجعــه کنند.مســوول واحــد پیشــگیری 

ــت  ــز بهداش ــای مرک ــا بیماری ه ــارزه ب و مب
ــی میســر  ــرل ســل وقت جیرفــت گفــت: کنت
اســت کــه بتــوان بیمــار مبتــا بــه ســل را در 
ــت  ــرد و او را تح ــایی ک ــه شناس ــل اولی مراح
ــح  ــادی زاده تصری ــرار داد.ه ــل ق ــان کام درم
ــاری  ــک بیم ــر از ی ــل فرات ــاری س ــرد: بیم ک
عفونــی، یــک پدیــده اجتماعــی اســت و لــذا 
دســتیابی بــه هــدف حــذف آن بجــز از طریــق 
ــزی و  ــه ری ــی، برنام ــزم مل ــک ع ــاد ی ایج
مشــارکت همــه جانبــه امــکان پذیــر نخواهــد 
بــود؛ و شــعار امســال ســازمان بهداشــت 
جهانــی تحــت عنــوان "هــم پیمــان تــا پایــان 
بیمــاری ســل " لــزوم اســتفاده از همــه 
و  و ظرفیت هــای درون بخشــی  امکانــات 
بــرون بخشــی را جهــت حــذف بیمــاری ســل 

ــرار داده اســت. ــد ق ــورد تاکی م

واژگونــی خــودروی ســمند در 
محــور شــهری ســرتک قلعه گنج 
یــک کشــته و 2 مصــدوم بــر جــا 

گذاشــت. 
محمد ســلیمانی کارشــناس تصادفــات پلیس 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــج در گفــت و گ راهــور قلعه گن
ایرنــا توجــه نکردن بــه جلو و ســرعت غیرمجاز 
ــار  ــرد و اظه ــوان ک ــه عن ــن حادث ــت ای را عل
ــل دهســتان  ــه اه ــده خــودرو ک داشــت:  رانن
ــود جــان خــود را از دســت داد و 2  رمشــک ب

سرنشــین دیگــر نیــز زخمــی شــدند.
وی افــزود: ایــن حادثــه دقیقــا در جــاده 
محــدوده  در  و  ســرتک  بــه  قلعه گنــج 
ــه  ــر ب ــه منج ــاه گذشــته ک ــد م تصــادف چن
فــوت پنــج نفــر از سرنشــینان یک خــودروی 
ــاده  ــاق افت ــود اتف ــوج شــده ب ــل فن ــژو اه پ

ــور  ــس راه ــات پلی ــناس تصادف است.کارش
قلعه گنــج ادامــه داد: جــاده ســرتک بــه 
ــاکنان  ــاد س ــم زی ــود تراک ــا وج ــج ب قلعه گن
و ترافیــک، از عــرض کــم برخــوردار بــوده 
ــر  ــدارد و ه ــی ن ــانه خاک ــاده ش ــن ج و ای
ــن  ــی در ای ــات دلخراش ــاهد تصادف ــاه ش م
ــرد: در  ــح ک ــلیمانی تصری ــور هستیم.س مح
ــت  ــا حضــور معاون ــه ب ــن جلســه ای ک آخری
ــرای  ــهری ب ــور ش ــرکل ام ــتانداری و مدی اس
ســاماندهی جــاده ســرتک برگــزار شــد مقــرر 
گردیــد دســتگاه های مربــوط نســبت بــه 
ــوده  ــد ب ــن مســیر پایبن ــدات خــود در ای تعه
و در راســتای ارتقــا و افزایــش عــرض جــاده 
ــا  ــا ب ــد ام ــاذ کنن ــی اتخ ــر و تصمیمات تدابی
گذشــت چندیــن مــاه هنــوز خبــری از نتیجــه 

ــت. ــه نیس ــن مصوب ای

 بـه گفتـه مدیـر باغبانی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان از 
سـطح  200 هکتـار باغ هـای بارور 
پسـته جنـوب کرمـان افـزون بـر 
2۴0 تن محصول برداشـت شـد. مدیـر باغبانی 
سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان 
روز پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
اظهار داشـت: سـطح زیر کشـت باغ های پسته 
بـوده کـه  ایـن منطقـه حـدود 5۶0 هکتـار  در 
از ایـن سـطح حـدود 200 هکتـار بـارور و 3۶0 
هکتـار نابارور اسـت.منصور شـریف افـزود: این 
باغ هـا در منطقـه اسـفندقه شهرسـتان جیرفت 
بـه  توجـه  اسـت.با  یافتـه  پـرورش  و  کشـت 
اظهارات تولیدکنندگان و کارشناسـان کشاورزی، 
از لحـاظ کیفیـت پسـته اسـفندقه  نسـبت بـه 
سـایر مناطـق کشـور از رتبـه باالتـری برخـوردار 
اسـت.مدیر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 

جنوب اسـتان کرمان گفت: برداشـت پسـته  از 
اواسط شـهریورماه در منطقه اسـفندقه جیرفت 
آغـاز و تـا پایـان مهرمـاه ادامـه دارد.وی ارقـام 
لحـاظ  از  را  جنـوب کرمـان  در  پسـته  عمـده 
اقتصـادی بـه ترتیـب احمدآقایی، اکبـری و کله 
قوچـی عنـوان کرد و افـزود: رقـم احمدآقایی از 
لحـاظ تولیـد و مقاومـت بـه سـرما و همچنین 
سـال آوری نسـبت بـه سـایر ارقـام از وضعیـت 
مطلوب تـری برخـوردار اسـت.وی بیـان کـرد: با 
توجـه بـه اینکـه محصـول پسـته به صـورت َتر 
برداشـت می شـود بـرای جلوگیـری از هر گونه 
آلودگـی، محصـول برداشـت شـده بافاصله به 
ترمینال هـای ضبـط پسـته در شهرسـتان های 
انتقـال می یابـد و پـس  کرمـان و رفسـنجان 
از خشـک شـدن، بسـته بنـدی بـه کشـورهای 
اروپایـی و کشـورهای حوزه خلیج فـارس صادر 

می شـود. 

کشـــاورزی  جهـــاد  ســـازمان  رئیـــس 
جنـــوب اســـتان کرمـــان گفـــت: تاکنـــون 
ـــزان خســـارات ناشـــی از هجـــوم مگـــس  می
مدیترانـــه ای بـــرآورد نشـــده اســـت امـــا 
بـــاغ هـــای مرکبـــات جنـــوب اســـتان در 
معـــرض خطـــر جـــدی ایـــن آفـــت قـــرار 
دارند.ســـعید برخـــوری، رئیـــس ســـازمان 
ـــان  ـــتان کرم ـــوب اس ـــاورزی جن ـــاد کش جه
ـــی از  ـــارات ناش ـــزان خس ـــا می ـــاط ب در ارتب
ــق  ــه ای در مناطـ ــه مگـــس مدیترانـ حملـ
جنوبـــی اســـتان کرمـــان بـــه خبرنـــگار راه 
آرمـــان گفـــت: تاکنـــون میـــزان خســـارات 
ــده  ــرآورد نشـ ــوم بـ ــن هجـ ــی از ایـ ناشـ
ــوب  ــات جنـ ــای مرکبـ ــا باغ هـ ــت امـ اسـ

ــن  ــدی ایـ ــر جـ ــرض خطـ ــتان در معـ اسـ
آفـــت قـــرار دارنـــد.وی افـــزود: ســـازمان 
ـــان  ـــتان کرم ـــوب اس ـــاورزی جن ـــاد کش جه
راهـــکار مقابلـــه بـــا ایـــن آفـــت را در 
ــت  ــه آفـ ــرا کـ ــت چـ ــه اسـ ــش گرفتـ پیـ
مذکـــور بســـیار خطرنـــاک اســـت از ایـــن 
ـــی  ـــر از آلودگ ـــریع ت ـــه س ـــر چ ـــد ه رو بای

باغـــات پیشـــگیری کـــرد.
جهـــاد کشـــاورزی  ســـازمان  رئیـــس   
ـــا  ـــرد: ب ـــوان ک ـــان عن ـــتان کرم ـــوب اس جن
توجـــه بـــه ایـــن کـــه ایـــن آفـــت ســـال 
هـــای گذشـــته جنـــوب اســـتان را تحـــت 
ـــات  ـــا همـــه امکان تاثیـــر قـــرار داده اســـت، ب
موجـــود در حـــال مبـــارزه بـــا ایـــن آفـــت 

هســـتیم.برخوری یـــادآور شـــد: اطـــاع 
رســـانی هـــای مـــورد نیـــاز و راهکارهـــای 
ــا ایـــن آفـــت  ــه بـ مناســـب بـــرای مقابلـ
شـــده  داده  آمـــوزش  بـــه کشـــاورزان 
اســـت.وی اظهـــار داشـــت: الزم بـــه ذکـــر 
اســـت کـــه مگـــس مدیترانـــه ای تنهـــا 
مختـــص جنـــوب کرمـــان نیســـت و در 
ـــه  حـــال حاضـــر حـــدود ۷0 درصـــد کشـــور ب
ـــی  ـــت در حال ـــده اس ـــوده ش ـــت آل ـــن آف ای
ــال  ــه 5 سـ ــک بـ ــت نزدیـ ــن آفـ ــه ایـ کـ
اســـت مناطـــق جنوبـــی اســـتان را تهدیـــد 
ـــدود 10  ـــور ح ـــاط کش ـــی نق ـــد، برخ ـــی کن م
ـــارزه  ـــت مب ـــن آف ـــا ای ـــه ب ـــت ک ـــال اس س

مـــی کننـــد.

آلودگی باغات مناطق سردســـیر 
جیرفـــت و عنبرآباد به مگس 

مدیترانه ای
کشـــاورزی  جهـــاد  ســـازمان  رئیـــس 
جنـــوب اســـتان کرمـــان یـــادآور شـــد: 
در حـــال حاضـــر مناطـــق سردســـیر و 
کوهپایه هـــای جنوبـــی اســـتان بـــه ایـــن 
ــده اســـت و در تـــاش  ــوده شـ آفـــت آلـ
هســـتیم تـــا از ورود آن بـــه دشـــت جیرفـــت 
ـــرد: از  ـــه ک ـــود.برخوری توصی ـــری ش جلوگی
ــدا  ــم در ابتـ ــت داریـ ــاورزان درخواسـ کشـ
ــل  ــر قابـ ــده و غیـ ــه شـ ــای لـ ــوه هـ میـ

ــان جمـــع آوری  مصـــرف را از زیـــر درختـ
ـــه  ـــبت ب ـــد نس ـــد، در گام بع ـــدوم کنن و مع
ـــذاری و  ـــه گ ـــق تل ـــت از طری ـــا آف ـــارزه ب مب
ـــاورزی  ـــاد کش ـــز جه ـــه مراک ـــی ب ـــم پاش س
را  فنـــی  اطاعـــات  و  مراجعـــه کـــرده 
ــارزه  ــه داد: مبـ ــد.وی ادامـ ــت کننـ دریافـ
بـــا ایـــن آفـــت کار ســـخت و پـــر هزینـــه 
ای نیســـت از ایـــن رو باغـــداران بایـــد 
دقـــت داشـــته باشـــند تـــا آفـــت مذکـــور 
ـــزارش  ـــایی و گ ـــه شناس ـــل اولی را در مراح
دهند.رئیـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی 
جنـــوب اســـتان کرمـــان ضمـــن ابـــراز 
نگرانـــی از آلودگـــی باغـــات خالـــی از 
ـــی  ـــرد: آلودگ ـــرح ک ـــی مط ـــکنه و تفریح س
ایـــن باغـــات و عـــدم شناســـایی آن هـــا 
ســـبب گســـترش آلودگـــی در منطقـــه 
ــی  ــه مـ ــن رو توصیـ ــد از ایـ ــد شـ خواهـ
ـــه  ـــا مراجع ـــاک ب ـــن ام ـــان ای ـــود صاحب ش
ـــدات الزم را در  ـــود تمهی ـــای خ ـــاغ ه ـــه ب ب
ـــه  ـــا تهی ـــاط ب ـــوری در ارتب ـــر گیرند.برخ نظ
ـــاورزان  ـــه کش ـــهیات ب ـــه تس ـــموم و ارائ س
ــوال  ــزرگ معمـ ــداران بـ ــرد: باغـ ــد کـ تاکیـ
ــات  ــه آفـ ــارزه علیـ ــه مبـ ــدام بـ ــود اقـ خـ
ـــخ  ـــوم مل ـــه هج ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــی کنن م
ــا  ــال بـ ــدای سـ ــه در ابتـ ــه منطقـ ــا بـ هـ
ــتیم  ــه هسـ ــارات مواجـ ــت اعتبـ محدودیـ
امـــا بـــه کشـــاورزانی کـــه در تامیـــن 

ســـموم دچـــار مشـــکل مواجـــه هســـتند 
کمـــک مـــی کنیـــم.

رتبه نخســـت استان کرمان در 
مبارزه بـــا هجوم ملخ ها به مزارع

وی در خصـــوص حملـــه ملـــخ هـــا در 
اســـتان  جنـــوب  بـــه  ســـال  ابتـــدای 
گفـــت: اســـتان کرمـــان موفـــق تریـــن 
اســـتان در مبـــارزه بـــا آفـــت ملـــخ بـــود 
ـــز  ـــات نی ـــاح نبات ـــازمان اص ـــوی س و از س
لـــوح تقدیـــر دریافـــت کـــرد.در حملـــه 
ملـــخ هـــا بـــه مناطـــق مختلـــف اســـتان 
بخـــش  بـــه  خســـارتی  خوشـــبختانه 
ــال  ــه دنبـ ــا بـ ــد امـ ــاورزی وارد نشـ کشـ
ــارات  ــون اعتبـ ــگیرانه اکنـ ــات پیشـ اقدامـ
مشـــکات  و  اســـت  منفـــی  اســـتان 
زیـــادی در ایـــن خصـــوص داریـــم چـــرا 
کـــه توانایـــی تعمیـــر تجهیـــزات خـــود 
ـــه  ـــس مدیتران ـــت مگ ـــا آف ـــارزه ب ـــرای مب ب

ای را نداریـــم.
در  تاکیـــد کـــرد:  پایـــان  در  برخـــوری 
ـــی  ـــار از اراض ـــزار هکت ـــال 150 ه ـــدای س ابت
و مراتـــع اســـتان توســـط ســـازمان جهـــاد 
ـــا  ـــارزه ب ـــرای مب ـــاورزان ب ـــاورزی و کش کش
ــتم  ــد و توانسـ ــی شـ ــم پاشـ ــا سـ ملخ هـ
ــا را  ــخ هـ ــوم ملـ ــدام هجـ ــن اقـ ــا ایـ بـ

ــم. کنتـــرل کنیـ

باغ های مرکبات جنوب در معرض خطر جدی 
حمله مگس مدیترانه ای

انا
 د

س:
عک

گفـت:  جیرفـت  شهرسـتان  بهداشـت  مرکـز  رییـس 
مـدت،  طوالنـی  در  صبحانـه  مـداوم  نکـردن  مصـرف 
کالـری  مغذی هـا،  ریـز  فقـدان  بـا  بـدن  می شـود  سـبب 
شـود.  مواجـه  ویتامین هـا  کمبـود  و  نیـاز  مـورد  دریافتـی 
رضـا محمـودی افـزود: بـا شـروع فصـل درس و مدرسـه، بایـد 
باشـیم،  داشـته  آمـوزان  دانـش  تغذیـه  بـه  بیشـتری  توجـه 
چـه بهتـر کـه انتخـاب خوراکی هـا و مـواد غذایـی آن هـا را در 
خانـواده در نظـر بگیریـم و عـاوه بـر سـه وعـده ی غذایـی بـرای 
آن هـا، دو میـان وعـده از خوراکی هـا و مـواد طبیعـی مغـذی 
بـاال،  غذایـی  ارزش  بـا  مفیـد  و  الزم  مـواد  تـا  انتخـاب کنیـم 
شـود. فراهـم  آمـوزان  دانـش  خوانـدن  درس  و  تمرکـز  بـرای 

او افـزود: در طـی 9 مـاه ایـام تحصیـل، دانش آمـوزان، انـرژی 
از لحـاظ فکـری  از لحـاظ جسـمانی و چـه  را چـه  بیشـتری 
انـرژی  ایـن  بایـد  لـذا  می کننـد  روزمـره  فعالیت هـای  صـرف 
شـود. تامیـن  سـالم  صبحانـه ی  و  وعده هـا  میـان  توسـط 

غذایـی  وعده هـای  بیـن  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  محمـودی 
معمـوالً بـه صبحانـه کمتـر توجـه می شـود، در رابطـه بـا فوایـد 
مهـم  بسـیار  وعـده ی  بـه  توجهـی  کـم  مضـرات  و  صبحانـه 
صبحانـه تصریـح کـرد: در جوامـع امـروزی بـه دلیـل اشـتغال 
وعده هـای  بیـن  از  صبحانـه  همزمـان،  صـورت  بـه  والدیـن 
اسـت. شـده  سـپرده  فراموشـی  بـه  و  شـده  حـذف  غذایـی 

بـرای  از خـواب،  بیـدار شـدن  از  پـس  مغـز  داشـت:  بیـان  او 
حـدی  در  را،  خـون  گلوکـز  سـطح  می توانـد  کوتاهـی  مـدت 
دارد،  نگـه  نشـود،  وارد  لطمـه  مغـز  طبیعـی  عملکـرد  بـه  کـه 
فعالیـت مغـزی  یابـد  افزایـش  بـودن  ناشـتا  اگـر مـدت  امـا 

دشـوارتر شـده و درنتیجـه تمرکـز و حـواس مختـل می شـود.

مصرف نکردن صبحانه می تواند در رشد 
کودکان اختالل ایجاد کند

مصـرف  جیرفـت گفـت:  شهرسـتان  بهداشـت  مرکـز  رییـس 
نکـردن مـداوم صبحانـه در طوالنـی مـدت و حـذف آن باعـث 
می شـود کـه بـدن بـا فقـدان ریـز مغذی هـا، کالـری دریافتـی 
مـورد نیـاز و کمبـود ویتامین هـا و امـاح مواجـه شـود کـه در 
نهایـت باعـث کـم خونـی، دیابـت در سـنین بزرگسـالی، کمبـود 
کلسـیم، مشـکات گوارشـی و مشـکل دررشـد کودک می شـود 
و همچنیـن ایـن کـودکان بـه دلیـل مصـرف تنقـات ناسـالم 

ماننـد چیپـس و پفـک، بـرای سـیر کـردن خـود در طـول روز، 
می گیرنـد. قـرار  وزن  اضافـه  و  چاقـی  معـرض  در  بیشـتر 

انـد،  کـرده  آغـاز  را  مدرسـه  تـازه  کـه  کودکانـی  افـزود:  او 
دلیـل  بـه  هـا،  اولـی  کاس  و  دبسـتانی ها  پیـش  ماننـد 

بـه  بیـدار شـوند،  از خـواب  زود  ندارنـد، صبـح  عـادت  اینکـه 
اسـت. سـاز  مشـکل  ایـن  و  نمی خورنـد  صبحانـه  راحتـی 

محمـودی تصریـح کـرد: در ایـن صـورت کـودک در طـول روز، 
احسـاس بـی حالـی و بـی حوصلگـی کـرده کـه خـود باعـث 
می دهـد. را کاهـش  یادگیـری  درصـد  و  شـده  تمرکـز  عـدم 

می شـود  باعـث  صبحانـه  نخـوردن  داشـت:  بیـان  او 
در  ضعـف  و  دیـده  آسـیب  کـودک  مـدت  کوتـاه  حافظـه ی 
اسـت  وعـده ای  صبحانـه  بنابرایـن  شـود،  تشـدید  تمرکـز 
نبایـد حـذف شـود. بـه هیـچ وجـه و درهیـچ شـرایطی  کـه 

حـاوی  بایـد  خـوب  صبحانـه  یـک  گفـت:  محمـودی  رضـا 
را دارنـد ماننـد  امـکان جـذب سـریع  قند هـای سـاده ای کـه 
آبمیـوه هـا، عسـل و مربـا باشـد و همچنیـن دارای مـواد قندی 
دیـر جـذب ماننـد کیـک صبحانـه و نـان باشـد و از نظـر ارزش 
غذایـی، پنیـر نسـبت به خامه و کـره از ارزش بیشـتری برخوردار 
بـوده و بچه هایـی کـه نسـبت بـه شـیر حسـاس هسـتند، بهتـر 
اسـت پنیـر را در دسـتور غذایـی خـود بـرای تغذیـه قـرار دهنـد.

و  آمـوزان  دانـش  مصـرف  بـرای  صبحانـه  بهتریـن  بـه  او 
همچنیـن مـواد غذایـی کـه کارایـی مغـز را در دوران مدرسـه 
افزایـش می دهنـد اشـاره کـرد و افـزود: عسـل، تخـم مـرغ، 
تـازه،  میوه هـای  بالنـگ،  مربـای  گـردو،  تـازه،  پنیـر  شـیر، 
نخودچـی و کشـمش و مویـز، تـوت خشـک، انـواع برگه هـای 
انتخـاب  شـده،  ذکـر  وعده هـای  میـان  کنـار  در  و...  میـوه 
اسـت. برخـوردار  ویـژه ای  اهمیـت  از  مناسـب،  نوشـیدنی 

محمـودی تصریـح کـرد: بهتریـن و سـالم ترین نوشـیدنی، یک 
بطـری شیشـه ای آب اسـت بـه دلیـل اینکـه دانـش آمـوزان در 
از آب خـوری را  توانایـی خـوردن آب  سـال های اول مدرسـه، 
ندارنـد و ایـن کار برایشـان مشـکل اسـت و همچنیـن احتمـال 
افزایـش می یابـد،  آب خـوری  از  اسـتفاده  در  بیماری هـا  بـروز 
بهتـر اسـت کـودکان بطـری آب را بـا خـود بـه مدرسـه ببرنـد.

او از والدیـن خواسـت: حتمـا بـه ایـن نکتـه توجـه کننـد کـه در 
اسـتفاده از بطری هـای آب، اکیـدا از بطری هـای پاسـتیکی، 
کـه  چـرا  نکننـد،  اسـتفاده  معدنـی  آب  بطری هـای  ماننـد 
ایـن ظـروف، یـک بـار مصـرف بـوده و کـودک را در معـرض 
می دهنـد. قـرار  سـرطان  ماننـد  خطرناکـی  بیماری هـای 

غذای ناسالم عامل خطر اصلی مرگ و مير ناشی 
از بيماری های غيرواگير از جمله بيماری های 

قلبی عروقی، ديابت و برخی سرطان ها
جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـت  معـاون 

گفـت: غـذای ناسـالم عامـل خطـر اصلـی مـرگ و ميـر 
بيماری هـای  جملـه  از  غيرواگيـر  بيماری هـای  از  ناشـی 
اسـت. سـرطان ها  برخـی  و  ديابـت  عروقـی،  قلبـی 

جهانـی  روز  گفـت:   » خیرخـواه  اصغـر  علـی   « دکتـر   
و  شـود  مـی  برگـزار  مهـر(   ٢٤  ( در  سـال  هـر  غـذا 

بـرای  سـالم  تغذيـه  شـعار   FAO جـاری  سـال  در 
بـرای  را  گرسـنگی  بـدون  جهانـی  بـه  دسـتيابی 
اسـت. كـرده  اعـام  و  گـذاری  نـام  روز  ايـن  برگـزاری 

معـاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت، افزود: 
در دهه هـای اخيـر بـه دليـل جهانی شـدن، شهرنشـينی و 

افزايـش درآمدهـا، رژيـم و عـادات غذايـی افـراد بـه طور 
چشـمگيری تغييـر يافتـه اسـت و مـردم جهـان عمدتـا از 
مصـرف غذاهـای فصلي به خصوص گياهـی و غنی از فيبر 
بـه سـمت مصـرف غذاهايی بـا كربوهيدرات تصفيه شـده، 
قند و چربی و نمك زياد، غذاهای فرآوری شـده، گوشت و 

كرده انـد. حركـت  حيوانـی  منبـع  بـا  محصـوالت  سـاير 
كمتـری  زمـان  حاضـر  حـال  در  داشـت:  اظهـار  وی 
و  شـود  مـی  صـرف  غذايـی  وعده هـای  تهيـه  بـرای 
طـور  بـه  شـهری  مناطـق  در  ويـژه  بـه  مصرف كننـدگان 
فسـت  هـای  فروشـگاه  سـوپرماركت ها،  بـه  فزاينـده 

فـود، غذاهـای خيابانـی و رسـتوران مراجعـه مـى كننـد. 
دکتـر خیرخـواه، بیـان داشـت: غذای ناسـالم عامـل خطر 
اصلـی مرگ و مير ناشـی از بيماری های غيرواگير از جمله 
بيماری هـای قلبـی عروقـی، ديابـت و برخـي سـرطان هـا 
اسـت، عـادات غذايی ناسـالم عـاوه بر اين كـه يك پنجم 
مرگ هـا را در دنيـا رقـم می زنـد مبلغي بالغ بـر ٢تريليون 
دالر در سـال نيز بودجه به بخش سـامت تحميل می كند.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت اضافه 
سـبك  و  ناسـالم  غذايـی  هـای  رژيـم  از  تركيبـی  کـرد: 
زندگـی بـی تحرك موجـب افزايـش نرخ چاقـی در جهان 
شـده اسـت و نه تنها در كشـورهای كم درآمد نيز مشـكل 
گرسـنگی و چاقـی اغلـب بـا هم وجـود دارد و هـم اكنون 
بيـش از ٦٧٠ ميليـون بزرگسـال و ١٢٠ ميليـون دختـر ) 
ميليـون   ٤٠ از  بيـش  و  ( چـاق هسـتند  ١٩ سـاله  تـا   ٥
كـودك زيـر ٥ سـال داراي اصافـه وزن هسـتند ، درحالـی 
كـه بيـش از ٨٠٠ ميليـون نفـر از گرسـنگی رنـج می برنـد. 
پزشـكی  علـوم  دانشـگاه  حـوزه  در  داشـت:  ابـراز  وی، 
از  لبنيـات  و  ميـوه، سـبزيجات  روزانـه  جيرفـت مصـرف 
ميـزان الزم توصيـه شـده كمتـر اسـت و بالعكـس مصرف 
نمـك و روغـن بيشـتر از حـد مجـاز جهانی اسـت كـه بايد 
در ايـن زمينـه ، آمـوزش هـا و توانمنـد سـازی خانواده هـا 
دهيـم. افزايـش  سـالم  تغذيـه  اصـول  خصـوص  در  را 

دکتـر خیرخـواه، در ادامه، افزود: يـك برنامه غذایی، زمانی 
سـالم محسـوب می شـود كه با تامين غـذای كافی، ايمن، 
مغـذی و متنـوع نيازهـای افـراد را تامين كنـد و خطر ابتا 
بـه بيمـاری را در وی كاهـش دهـد بنابرایـن برنامه غذايی 
مغزهـا،  حبوبـات،  سـبزی،  ميـوه،  شـامل  بايـد  مناسـب 
دانه هـا، غات سبوسـدار و غذاهای كـم چرب )به خصوص 
از نظـر چربی هـای اشـباع و ترانـس( و بـا قنـد كم باشـد.

در  جیرفـت،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـت  معـاون 
پایـان ضمـن توصیـه بـه خانواده هـا بـه ويـژه مـادران و 
زنـان كـه وظيفـه تهيـه و طبـخ غـذای خانـوار را برعهـده 
كاس هـای  در  زنـان  و  مـادران  داشـت:  عنـوان  دارنـد، 
آموزشـی اصـول تغذيـه سـالم و آشـنايی بـا هـرم غذايي، 
كـه توسـط بهـورزان و مراقبيـن سـامت در كليـه خانـه 
می شـود  برگـزار  بهداشـتی  مراكـز  و  هـا  پايـگاه  هـا، 
خانـواده،  در  سـالم  غـذای  ارائـه  بـا  تـا  كننـد  شـركت 
کننـد. تاميـن  را  خانـواده  اعضـاء  نشـاط  و  سـامتی 

وی، ابراز داشت: در حوزه دانشگاه علوم پزشكي 
جيرفت مصرف روزانه ميوه، سبزيجات و لبنيات از 

ميزان الزم توصيه شده كمتر است و بالعكس مصرف 
نمك و روغن بيشتر از حد مجاز جهانی است كه بايد 

در اين زمينه ، آموزش ها و توانمند سازی خانواده ها 
را در خصوص اصول تغذيه سالم افزايش دهيم.

دکتر خیرخواه، در ادامه، افزود: يك برنامه غذایی، 
زمانی سالم محسوب می شود كه با تامين غذای 

كافی، ايمن، مغذی و متنوع نيازهای افراد را تامين 
كند و خطر ابتال به بيماری را در وی كاهش دهد 
بنابراین برنامه غذايي مناسب بايد شامل ميوه، 

سبزی، حبوبات، مغزها، دانه ها، غالت سبوسدار و 
غذاهای كم چرب )به خصوص از نظر چربی های 

اشباع و ترانس( و با قند كم باشد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، در 
پایان ضمن توصیه به خانواده ها به ويژه مادران و 

زنان كه وظيفه تهيه و طبخ غذای خانوار را برعهده 
دارند، عنوان داشت: مادران و زنان در كالس های 

آموزشی اصول تغذيه سالم و آشنايی با هرم غذايی، 
كه توسط بهورزان و مراقبين سالمت در كليه خانه 

ها، پايگاه ها و مراكز بهداشتی برگزار می شود شركت 
كنند تا با ارائه غذای سالم در خانواده، سالمتی و 

نشاط اعضاء خانواده را تامين کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: غذای ناسالم عامل خطر اصلی مرگ و مير ناشی از بيماری های غيرواگير از جمله بيماری های قلبی عروقی، ديابت و برخی سرطان ها است

غذای ناسالم متهم اصلی کوتاهی عمر

غـذای ناسـالم عامـل خطـر اصلـی مـرگ و ميـر ناشـی از بيماری هـای غيرواگيـر از جملـه بيماری هـای قلبی 
عروقـی، ديابـت و برخـی سـرطان ها اسـت، عـادات غذايـی ناسـالم عـالوه بـر ايـن كـه يـك پنجـم مرگ هـا 
را در دنيـا رقـم می زنـد مبلغـی بالـغ بـر ٢تريليـون دالر در سـال نيـز بودجـه بـه بخـش سـالمت تحميـل 
می كند.همچنیـن مصـرف نکـردن مـداوم صبحانـه در طوالنـی مـدت و حـذف آن باعـث می شـود کـه بدن با 
فقـدان ریـز مغذی هـا، کالـری دریافتـی مـورد نیـاز و کمبـود ویتامین ها و امـالح مواجه شـود کـه در نهایت 
باعـث کـم خونـی، دیابت در سـنین بزرگسـالی، کمبود کلسـیم، مشـکالت گوارشـی و مشـکل دررشـد کودک 
می شـود.نخوردن صبحانـه باعـث می شـود حافظـه ی کوتـاه مـدت کـودک آسـیب دیـده و ضعـف در تمرکـز 

تشـدید شـود، بنابرایـن صبحانـه وعـده ای اسـت کـه بـه هیـچ وجـه و درهیـچ شـرایطی نباید حذف شـود.

رییس مرکز بهداشـت شهرسـتان جیرفت گفت: مصرف 
نکـردن مـداوم صبحانـه در طوالنـی مدت و حـذف آن 
باعـث می شـود کـه بـدن بـا فقـدان ریـز مغذی هـا، 
کالـری دریافتـی مـورد نیـاز و کمبـود ویتامین هـا و 
امـالح مواجـه شـود کـه در نهایـت باعـث کـم خونی، 
دیابت در سـنین بزرگسـالی، کمبود کلسیم، مشکالت 

گوارشـی و مشـکل دررشـد کـودک می شـود.
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جازموریان؛ کانون استقرار ملخ های مهاجم
مدیرحفظ نباتات سازمان کشاورزی جنوب: این منطقه در سایت فائو به عنوان یکی از کانون های اصلی استقرار ملخ 

در جنوب ایران شناخته شده است

21 مهرمـاه بـود کـه مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتان 
کرمـان اعـام کـرد:»در ۶ ماهـه نخسـت امسـال شـاهد 
هشـت مخاطـره طبیعـی در اسـتان بوده ایـم کـه یکی از 
آن هـا حملـه ملخ هـا به شهرسـتان های جنوبی و شـرقی 
اسـتان بـوده اسـت. بـه گفتـه مجیـد سـعیدی، در ایـن 
شهرسـتان ها بـرای مبـارزه با آفـت ملـخ صحرایی بیش 
از ۶0 هـزار لیتـر سـم مصـرف و 1۶2 هزار هکتـار از اراضی 

سم پاشـی شـده اسـت.
نشـان دهنده  بحـران  مدیریـت  مدیـرکل  صحبـت  ایـن 
مصـرف چنـد 1000 لیتـری سـموم بـر روی خـاک مناطق 
مختلـف اسـتان علـی الخصـوص جنـوب اسـت، حـال 
ایـن سـوال پیـش می آید که این حجم اسـتفاده از سـم 
چـه تأثیـری بـر محیط  زیسـت، کشـاورزان و محصـوالت 

منطقـه دارد؟
اتفاقـات  دسـت  آن  از  صحرایـی  ملخ هـای  حملـه 
ناخوشـایندی اسـت کـه هرسـاله به جـان جنـوب کرمان 
می افتـد و اگـر بـا ایـن موجـودات مبـارزه نشـود، نه تنهـا 
محصـوالت ایـن منطقـه طعمـه حشـرات می شـوند بلکه 

تمـام ایـران هـم از گزنـد ملـخ در امـان نمی مانـد.
جنـوب اسـتان کرمـان خصوصـا در جازموریـان بـا همـه 
محرومیتـش در دوران حملـه ملخ هـا سـپر بـای کشـور  
بـرای  از تکثیـر آن هـا جلوگیـری کنـد.  تـا  بـوده اسـت 
این کـه جلـوی زاد و ولـد ایـن حشـرات مـوذی گرفتـه 
شـود چـاره ای نیسـت جـز این کـه از سـموم شـیمیایی 
به صـورت هوایـی و زمینـی اسـتفاده شـود. امـا آنچـه که 
غیرطبیعـی باشـد، بـرای طبیعـت اثـر سـو دارد. ناگفتـه 
ملخ هـا  حملـه  شـاهد  هـم  نزدیـک  آینـده  در  نمانـد، 

خواهیـم بـود.

تاثیر منفی سموم بر گونه های کمیاب
دوبـاره  آبگیـری  بـا  هم زمـان  امسـال،  خردادمـاه 
جازموریـان بـه  دلیـل بارش هـای بهـار، سم پاشـی هـای 
منطقـه  در  زمینـی  و  هوایـی  به صـورت  هـم  مکـرری 
صـورت گرفـت.  ملخ هـا  بـا  مبـارزه  بـرای  جازموریـان 
این طـور کـه »کاغـذ وطـن«در خردادمـاه امسـال و بـه 
نقـل از یـک فعـال محیـط زیسـتی نوشـته:»گونه های 
موجـود در تـاالب جازموریـان بـه دلیـل خشکسـالی در 
معـرض بدتریـن شـرایط بوده انـد و بسـیار آسـیب پذیر 
هسـتند، ایـن روزهـا صدها خـودروی سـم پاش، تراکتور 
و چنـد هواپیمـا در حـال معدوم سـازی ملخ هـا هسـتند 
وارد  محیط زیسـت  بـه  زیـادی  بسـیار  خسـارت های  و 
می کننـد. خطـر هجـوم ملخ هـا بـه مـزارع موجب شـده 
هیـچ دغدغـه زیسـت محیطی در خصوص اسـتفاده انبوه 
از سـموم مختلـف بـرای معـدوم کـردن ملخ هـا مطـرح 
نشـود و به سـادگی صدهـا گونـه کمیـاب و در معـرض 
انقـراض تحـت تأثیـر سـموم شـیمیایی قـرار بگیرنـد.«

محمـد ارزنـده گفتـه بـود: »آبگیـری جازموریـان باعـث 
شـده اکوسیسـتم منطقـه تـا حـدودی احیـا شـود، امـا 
سم پاشـی مجالـی بـرای گونه هـای جانـوری نگذاشـته 
اسـت، هـزاران گونـه حشـره، حیـوان، پرنـده کنـار آبـزی 
و خشـک زی، سرنوشـتی نامعلـوم در ایـن سم پاشـی 

دارنـد.«

چاره ای جز استفاده از سموم نیست
سـموم  تاثیـر  دربـاره  اسـتان  محیط زیسـت  مدیـرکل 
بـه مـا گفـت: »سـمومی کـه بـرای مبـارزه بـا آفـت ملخ 
نباتـات  بایـد مجـوز سـازمان حفـظ  اسـتفاده می شـود 
کشـور را دریافـت کـرده باشـند، مبنـی بـر این کـه دوره 
»کارنـس« پاییـن و مانـدگاری کمتـری داشـته باشـند. 
تأثیـر زیسـت محیطی  ایـن سـموم  نمی توانیـم بگوییـم 
ندارنـد، درهرصـورت چرخـه اکولـوژی را تحـت تاثیر قرار 
می دهنـد و ممکـن اسـت حشـرات مفیـد هـم از بیـن 

برونـد.«
مرجـان شـاکری ادامـه داد: »ایـن سـموم حشـرات را 
تحـت تاثیـر قـرار می دهـد و اثـری بـر روی گونه هـای 
گیاهـی ندارنـد و در اصـل ایـن سـم پاشـی بـرای حفـظ 
گیـاه صـورت مـی گیـرد. به دلیـل این کـه هیچ چـاره ای 
بـا  از سـموم  بایـد  نـدارد  وجـود  آفـت  ایـن  مقابـل  در 

تاثیـرات کمتـری اسـتفاده شـود.«
کارنـس یعنـی حداقل زمانـی که بین آخرین سم پاشـی 

تا برداشـت محصول الزم اسـت، رعایت شـود.

کشاورزی منطقه ایمن از سموم
و  هوایـی  به صـورت  سم پاشـی  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
بـرای مهـار ملخ هـا صـورت گرفتـه اسـت، ایـن سـؤال 

پیـش می آیـد کـه آیـا محصـوالت کشـاورزی منطقـه 
هـم تحـت تأثیر این سـموم هسـتند؟ زیـرا محصوالت 
کشـاورزی جنـوب بـه دلیـل کیفیت باالیی کـه دارند به 

نقـاط مختلـف کشـور فرسـتاده می شـوند.
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
اسـتان دراین بـاره بـه مـا گفت:»سـم دلتامیتریـن یـو 
آل وی بـرای مبـارزه بـا ملخ هـا مـورد اسـتفاده قـرار 
و  نـدارد  مانـدگاری  نیسـت،  تماسـی  کـه  می گیـرد 
نـدارد،  تاثیـری  منطقـه  روی کشـاورزی  یعنـی  ایـن 
درعین حـال اگـر آفتـی به غیـراز ملـخ در منطقـه وجـود 
داشـته باشـد بـه کمـک این سـموم نابـود می شـود.«
دشـت  در  فقـط  داد:»سـموم  ادامـه  فرخـی  مجیـد 
استفاده شـده  مراتـع  بوته هـای  روی  بـر  جازموریـان 
کشـت  منطقـه  آن  در  کشـاورزی  محصـول  هیـچ  و 
بـرای  محلـی  منطقـه  ایـن  درعین حـال  نمی شـود. 
چـرای دام هـا اسـت و حداقـل تـا 2 هفته نبایـد دام ها 

از علوفـه آن تغذیـه کننـد. حتـی دام هـا بایـد از محـل 
باشـند.« دور  هفتـه   2 تـا  سم پاشـی 

از جنـوب  نقطـه ای  هیـچ  یعنـی  پرسـیدیم  فرخـی  از 
اسـتان کـه دارای زمیـن کشـاورزی بـوده، سم پاشـی 
در  سم پاشـی  »بیشـترین  داد:  پاسـخ  کـه  نشـده 
جازموریـان بـوده اسـت، اگـر هـم در محلی سم پاشـی 
انجام شـده باشـد کـه محصـول و زمیـن کشـاورزی در 
آن وجـود داشـته، بـه دلیـل این کـه این سـم در خاک 
نفـوذ نمی کنـد، بـر روی محصـول و زمیـن مانـدگاری 

ندارد.«

جازموریان؛کانون استقرار ملخ ها
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
اسـتان دربـاره چرایـی اسـتقرار ملخ هـا در جازموریـان 
گفـت: »سـطح آب در جازموریـان بـاال اسـت، عاوه بر 
ایـن جازموریـان رطوبت و مرتع الزم را هـم برای تکثیر 
به عنـوان  فائـو  سـایت  در  منطقـه  ایـن  دارد،  ملخ هـا 
جنـوب  در  ملـخ  اسـتقرار  اصلـی  کانون هـای  از  یکـی 

ایـران شناخته شـده اسـت.«
وی ادامـه داد:»بـر اسـاس گـزارش فائـو به مـا، حمله 
ریـزش  اسـت.  قطعـی  آینـده  مـاه  چنـد  در  ملخ هـا 
نمانـد  ناگفتـه  می شـود.  شـروع  آذرمـاه  از  ملخ هـا 
همیـن االن هـم در منطقـه شـاهد ملخ هـای انفـرادی 
نشـود  ملخ هـا گرفتـه  جلـوی  اگـر  درواقـع  هسـتیم. 
نه تنهـا کشـورهای همسـایه درگیـر ایـن آفت می شـوند 
می بینـد  آسـیب  خودمـان  همـه کشـور  از  اول  بلکـه 
به طـوری کـه ممکن اسـت محصـول خیلـی از باغات و 
مـزارع از بیـن بـرود. تراکـم و جمعیـت ملخ هـا بسـیار 
باال اسـت، در سـال گذشـته نزدیک به 150 هـزار هکتار 
مبـارزه داشـتیم و پیش بینـی می شـود امسـال سـطح 

مبـارزه باالتـر بـرود.«
فرخـی افزود:»ملخ هـا از مـرز بیـن هنـد و پاکسـتان 
و همچنیـن عربسـتان بـه کشـور مـا هجـوم می آورنـد، 
اگرچـه در پاکسـتان هـم بـا این آفـت مبارزه می شـود 

امـا به صـورت 100 درصـد نیسـت.«

راضیه زنگی آبادی
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6۵ هزار زائر پاکستانی 
در موکب ماهان پذیرائی شدند

فرماندار کرمان از بازدید بالغ بر ۶5 هزار زائر پاکستانی از موکب ماهان خبر داد.
محمدصـادق بصیـری معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار، سـرهنگ محمدعلـی نظـری 
فرمانـده ناحیـه مقاومت بسـیج امیرالمؤمنیـن )ع( و علـی بابایی فرماندار کرمـان از موکب 

خدمتگـزاران بـه زائـران اربعین حسـینی ماهـان بازدیـد کردند.
در حاشـیه این بازدید فرماندار کرمان در سـخنانی تعداد زائران پاکسـتانی پذیرنده را تاکنون 
بالـغ بـر ۶5 هـزار نفـر ذکر کـرد و گفت: روزانـه قریب به 250 دسـتگاه اتوبوس حامـل زائران 
اربعیـن حسـینی در ایـن موکـب توقـف دارند و توسـط خدمتگـزاران، خدمات مـورد نیاز به 

آنها داده می شـود.
علـی بابایـی با اشـاره بـه اینکه موکب ماهـان به صورت خودجـوش و مردمـی و با محوریت 
امـام جمعـه ماهـان راه انـدازی شـده و هـر سـاله در ایـام اربعیـن پذیـرای ده هـا هـزار 
زائـر حسـینی از اتبـاع خارجـی بـه ویژه پاکسـتانی اسـت اظهـار داشـت: ایـن زوار حضرت 
اباعبدهللا)ع( که عمدتًا از کشـور پاکسـتان هسـتند در گذر از اسـتان کرمان در موکب ماهان 
پذیرائـی شـده و مـورد اسـتقبال قـرار می گیرند.فرمانـدار کرمـان با اشـاره بـه تجهیز موکب 
توسـط خیرین و همچنین کمک های دولتی افزود :امسـال موکب ماهان از آب آشـامیدنی 
لوله کشـی سـالم هـم برخوردار شـده اسـت.وی با بیـان اینکه موکـب دارای خـط انتقال گاز 
طبیعـی اسـت و بـرای پخـت غـذا در موکـب هیچ مشـکلی از ایـن لحاظ وجـود نـدارد ابراز 
داشـت :امـکان اسـتحمام در ایـن موکـب بـرای زائـران فراهـم شـده و برای رفع مشـکات 
زیسـت محیطـی یک عدد سـپتیک 50 متر مکعبی نیـز در نزدیکی موکب نصب شـده تا از 
چاه جذبی اسـتفاده نشـود.بابایی در خصوص وضعیت درمانی موکب اظهار داشت :تعدادی 
پزشـک بـا تجهیـزات الزم بـا همـکاری جمعیـت هـال احمـر در تأمیـن نیـرو بـرای درمان 

سـرپائی زائـران در موکب مسـتقر شـده اسـت، ویزیـت زوار نیز رایگان اسـت.
وی تأمیـن امنیـت زائـران در محـل موکـب را بـا همـکاری نیروی انتظامی، سـپاه و بسـیج 
خـوب و مناسـب ارزیابـی کـرد و در ارتباط با خدمات فرهنگی موکب اظهار داشـت :در موکب 
فعالیت هـای فرهنگـی نیز انجام می شـود، سـه روحانی پاکسـتانی کـه در حوزه های علمیه 
قـم در حـال تحصیـل علوم دینی هسـتند در موکب مسـتقر و به فعالیت مشـغول هسـتند 

و کار ترجمـه را بـرای پذیرائـی و خدمـت رسـانی بهتر به زائران پاکسـتانی انجـام می دهند.
فرمانـدار کرمـان از طبـخ و توزیـع روزانـه حـدود 15 هـزار  پرس غـذا در این موکـب خبر داد 
و گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه روزانه قریب بـه 250 دسـتگاه اتوبوس حامـل زائـران اربعین از 
اسـتان سیسـتان و بلوچستان، شهرسـتان های شرقی اسـتان و همچنین زائران پاکستانی 
عـازم کربـای معلـی در ایـن موکب توقف مـی کننـد، الزم دیدیم بـا فراهـم آوردن امکانات 
الزم بـه ویـژه بـا اسـتفاده از ظرفیت خیرین و کمـک های مردمی و در کنـار آنها تأمین اقام 
مورد نیاز از کاالهای دولتی، با غذای گرم در هر سـه وعده از زائران حسـینی پذیرایی شـود.

رئیـس اداره راه و شهرسـازی بخـش سـاردوئیه از انجام 
همزمان عملیات اجرایی آسـفالت راه روسـتایی سـرگدار 
بـه طـول 5/2 کیلومتـر و بازگشـایی راه روسـتایی دولت 

آباد بهرآسـمان خبـر داد.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات واطاع رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی جنوب کرمان 
، محسـن خوشـاب بیـان کـرد: در بازدیـدی که مدیـر کل راه و شهرسـازی جنوب 
کرمـان بـه همـراه بخشـدار سـاردوئیه از راههـای روسـتایی ایـن بخـش داشـت 
عملیـات اجرایـی آسـفالت راه روسـتایی سـرگدار به طـول 5/2کیلومترآغاز شـد

رئیـس اداره راه و شهرسـازی بخـش سـاردوئیه در ادامه افزود: مبلغ هزینه شـده 
درایـن محور10میلیـارد ریـال و بـا اتمام آسـفالت  این محور، روسـتای سـرگدار و 

روسـتای بغلوئیه از راه مناسـب برخوردار خواهند شـد.

بازگشایی راه روستایی  دولت آباد بهرآسمان
خوشـاب در ادامـه از بازديـد مدیـر کل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان  ازعملیات 
بازگشـایی راه روسـتایی  دولت آباد بهرآسـمان به طول 15 کیلومتر گفت و اضافه 
کـرد : در حـال حاضـر 8 کیلومتـرآن دردسـت اقـدام و مبلـغ هزینـه شـده دراین 

مسـیر8میلیاد ریال است.
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مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــه مــا گفت:»ســم  ــاره ب ــوب اســتان دراین ب جن
بــا  بــرای مبــارزه  یــو آل وی  دلتامیتریــن 
ملخ هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه 
تماســی نیســت، مانــدگاری نــدارد و ایــن 
ــدارد،  یعنــی روی کشــاورزی منطقــه تاثیــری ن
در  ملــخ  به غیــراز  آفتــی  اگــر  درعین حــال 
ــن  ــک ای ــه کم ــد ب ــته باش ــود داش ــه وج منطق

ســموم نابــود می شــود.«

زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  مدیـر 
تشـکیل کمیسـیون  از  اسـتان کرمـان 
محیـط  و  بنایـی  زیـر  امـور  تخصصـی 
منظـور  بـه  دولـت  هیـات  در  زیسـت 
پیگیـری مصوبـات هیـات دولـت و رفع 
آالیندگـی کارخانـه هـای مـس مسـتقر 
در اسـتان کرمـان خبـر داد و گفـت: در 
اجتماعـی،  هـای  مسـوولیت  راسـتای 
کارخانـه هـای مـس مسـتقر در اسـتان 
کرمـان در شـهرهای ماننـد خاتـون آبـاد 
و سرچشـمه دسـتگاه هـای پایـش هوا 

را نصـب کننـد.
کرمـان نـو/ مرجـان شـاکری بـه کرمان 
نـو مـی گویـد: در کمیسـیون تخصصـی 
امـور زیـر بنایـی و محیط زیسـت هیات 

دولـت درخواسـتی کـه محیـط زیسـت 
ایـن اسـت کـه  از هیـات دولـت  دارد 
کارخانـه هـای مس در شـهرهایی مانند 
سرچشـمه و خاتون آباد دسـتگاه پایش 
هـوا و ذرات معلـق را نصـب و اطاعـات 
آن را بـه اداره کل محیط زیسـت اسـتان 

را ارائـه کند.
بـه گفتـه وی: این اقدام باعـث افزایش 
سـطح آگاهـی مـردم از وضعیـت هوای 
شـهرهای خـود مـی شـود کـه در زمـان 
هایـی کـه بـه هـر دلیلـی هـوا از حالـت 
سـالم خـارج شـود  بـا اطـاع محیـط 
زیسـت، مـردم مـی تواننـد برنامـه رفت 
و آمـدی خـود را در شـهر برنامـه ریـزی 

. کنند

لزوم ایجاد ایستگاه های پایش هوا توسط کارخانه های مس در استان

شهریه مدارس غیرانتفاعی را وزارتخانه تعیین می کند نه ستاد تنظیم بازار
رییـس اداره مشـارکت های مردمـی و مـدارس 
ایـن  بـه  پاسـخ  در  اسـتان کرمـان  غیردولتـی 
مـدارس  شـهریه  تعییـن  اختیـار  کـه  شـائبه 
غیرانتفاعـی هـر اسـتان بـه سـتاد تنظیـم بـازار 
آن اسـتان مربـوط مـی شـود، گفـت: چه کسـی 
چنیـن کاری کرده اسـت؟ وقتی مـن تابع وزارت 
آمـوزش و پـروش هسـتم و قانون خـاص دارم 
در کجـای قانـون نوشـته شـده کـه مـن بایـد 
بـه سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت مراجعـه 
کنـم و ایـن سـازمان همانگونـه کـه بـرای مرغ، 
برنـج، شـکر، آرد و … نرخ گـذاری می کند برای 

آمـوزش نیـز نـرخ گـذاری کند؟
آن طـور که ایسـنا نوشـته فریبـا اسـکندری زاده 
در واکنـش بـه مباحـث مطـرح شـده در سـتاد 
اخـذ  بـازار روز گذشـته اسـتان دربـاره  تنظیـم 
شـهریه باالی مدارس غیرانتفاعـی در کرماخارج 
از مصوبه این سـتاد و انتقاد سرپرسـت معاونت 
اقتصـادی اسـتاندار کرمـان از نبود روسـای این 
سـازمان در جلسـه گفت: در جلسـه دیـروز )2۴ 
دو  در  امـا  نبودیـم  دعـوت  مـا  اصـا  مهرمـاه( 
جلسـه قبل حضـور داشـتیم که در آن جلسـات 

در خصـوص قیمـت نـان و مـرغ تصمیم گیـری 
شـد و ما از ابتدا تا انتها در آن دو جلسـه حضور 

داشتیم.
وی بـا تاکیـد برآنکـه از برگـزاری و صحبت های 
جلسـه دیـروز تـا این لحظـه اطاعی نداشـتیم، 
غیرانتفاعـی  مـدارس  از شـهریه های  ادامـه  در 
سـخن بـه میـان آورد و اظهار کرد: سـتاد تنظیم 
بـازار بایـد بداننـد کـه مـا قانـون خـاص داریم و 
تابـع آمـوزش و پـرورش هسـتیم و براسـاس 
مشـخص  شـهریه  نیـز  مـدارس  آیتم هـای 
می شـود و مـا در نـرخ شـهریه هیـچ دخـل و 

تصرفـی نداریـم.
رییـس اداره مشـارکت های مردمـی و مـدارس 
موسـس  افـزود:  کرمـان  اسـتان  غیردولتـی 
در  را  خـود  مسـتندات  غیرانتفاعـی  مـدارس 
سـامانه مشـارکت ها بارگـذاری می کنـد و ایـن 
مسـتندات بـه وزارت آمـوزش و پرورش ارسـال 
و سـپس وزارتخانـه بـه ما میزان شـهریه را اباغ 
می کنـد، لـذا اسـتان هیچ گونـه دخـل و تصرفی 

در شـهریه مـدارس نـدارد.
وی در پاسـخ بـه ایـن شـائبه کـه اختیـار تعیین 

شـهریه مدارس غیرانتفاعی هر اسـتان به سـتاد 
تنظیـم بـازار آن اسـتان مربوط می شـود، گفت: 
چـه کسـی چنیـن کاری کرده اسـت؟ وقتی من 
تابـع وزارت آمـوزش و پـروش هسـتم و قانـون 
خـاص دارم در کجـای قانـون نوشـته شـده کـه 
مـن بایـد به سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
همانگونـه کـه  سـازمان  ایـن  و  مراجعـه کنـم 
بـرای مـرغ، برنـج، شـکر، آرد و … نـرخ گذاری 

می کنـد بـرای آمـوزش نیـز نـرخ گـذاری کند؟
آمـوزش  تاکیـد کـرد: در بحـث  اسـکندری زاده 
چـه کسـی در سـتاد تنظیـم بـازار می توانـد نرخ 
گـذاری کند؟ حـوزه تخصصی آمـوزش در وزارت 
آمـوزش و پـروش بـوده و ایـن نهـاد تخصـص 

ایـن کار را دارد.

ایـن مقـام مسـئول در پاسـخ بـه این سـوال که 
مطـرح شـده شـهریه غیرانتفاعی هـای اسـتان 
گـزاف اسـت؟ عنـوان کـرد: آنهـا بـر چـه اصلـی 
ایـن مطلـب را بیـان کرده اند؟ شـهریه ها را برچه 
اساسـی بررسـی کرده انـد کـه بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده اند؟ و بـا چـه مسـتند و تخصصـی ایـن 

مطلـب را اعـام کرده انـد؟ شـهریه را وزارتخانـه 
براسـاس قانـون تعییـن می کنـد و در اسـتان 

کسـی تصمیم گیـر ایـن موضـوع نیسـت.
رییـس اداره مشـارکت های مردمـی و مـدارس 
غیردولتـی اسـتان کرمـان بـا بیـان ایـن مطلب 
کـه شـهریه مـدارس غیرانتفاعی ۶ تـا 29 درصد 
نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش یافتـه و این 
خودارزیابـی  براسـاس  نیـز  شـهریه  افزایـش 
می شـود،  مشـخص  مـدارس  ایـن  موسـس 
و  داریـم  خـاص  قوانیـن  مـا  کـرد:  تصریـح 
بهـا،  اجـاره  حق التدریـس،  براسـاس  شـهریه 
بیمـه، خدمات، امکانات، تجهیـزات و … تعیین 
می شـود، ضمـن آنکـه افزایش شـهریه درصدی 
اسـت و این گونـه نیسـت کـه شـهریه مـدارس 
امسـال نسـبت به سـال گذشـته چند برابر شده 

. شد با
وی تعیین شـهریه را یک کار تخصصی دانسـت 
در حـوزه کاری  تعییـن شـهریه  کـرد:  اظهـار  و 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت نیسـت کـه 
بتوانـد نـرخ شـهریه را تعییـن کنـد و ایـن نـرخ 

شـهریه سـامانه ای تعییـن می شـود.

عملیات اجرایی آسفالت 
راه روستایی سرگدار در 
بخش ساردوئیه آغاز شد

رنا
 ای

س:
عک

آوای محلی           

َایامی َیِل پرچوکت َبُهم مو
نه طفِل توِی گاچوکت َبُهم مو

ننه گُفشون َاگَردی، پای پیاده
َایام مث ِاشتری لوکت َبُهم مو

چه دوس داُرم بننُدم َسرِ ُسفره ت
که خوش خوارِ کََلمپوکت َبُهم مو

تو َمشکی داری و شیرون َادوشی
ِالهی ساِگ َتهتوکت َبُهم مو

دو َدستت َخسته ین بیوم ِکنارت
که بالش زیرِ کنچوکت َبُهم مو

ننه َندرت َحال ُبشکت َسفیدن
فداِی ُبشک و چاروکت َبُهم مو

شاعر :  اسماعیل جالئی

ِدریپ ای ُغرَصه ُو َدرُدم خدایا
ِدُلم ِمث َمنگَل   ُو َسرُدم خدایا

دگه راِه  َپس  ُو پیشی نداروم 
اسیرِ   َبخِت    ناَمرُدم   خدایا 

شاعر :  مهدی جاللی

َرَهز گَشِته ِدلوم َسر تیرِ ِچشِمت
ِدل ُو دینوم َهَمه َدر گیرِ ِچشِمت

َسُرم کارچی َب ِمث اشکاِل َزخمی
عجب ُمهری َدکیِکن میرِ چشمت

شاعر :   مهدی جاللی


