
فرماندار جیرفت می گوید در فروردین ماه کارهایی برروی رودخانه شور انجام شد 
که موقتا نگرانی مان را برطرف کرد اما نیاز به کار اصولی است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر گفت:

اتمام خط ۴۰۰ کیلوولتی 
»جیرفت - ارگ بم« تا پایان پیک سال ۹۹
واحدهایتولیدیدانشبنیان
درجنوبحمایتمیشوند

رودشور؛تهدیدی
برایجیرفت

صمتحقوروددرچارچوبآموزشیندارد
معاون امور اجتماعی بهزیستی کرمان: وزارت صنعت و معدن مجوز خانه بازی صادر می کند 

و متاسفانه نمی دانم بر چه اساسی این کار را انجام می دهد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان:

سردخانه داران جنوب استان، نسبت 
به رعایت بهداشت اهتمام داشته باشند
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صادراتمحصوالتکشاورزی
ازریلخارجشد

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورزمی گوید: با ممنوعیت های یک باره 
صادرات، آیا دولت فکر می کند چه عواقب سنگینی برای صادرات در بر دارد؟

ی
ور

یم
ن ت

ها
ما

س: 
عک

ی
دار

تان
س

: ا
س

عک

2

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید
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چراازایران
مهاجرتنمیکنیم؟

خسرو خرم
یادداشت مهمان

در شـرایطی کـه همـه فاکتـور ها بـه نفع مهاجـرت از 
ایـران اسـت، چـرا عده زیـادی مانند مـا از اینجا نمی 

رویم؟
فسـاد، احسـاس عدم امنیت ، احتمـال وقوع جنگ 
،ریـا ، تظاهـر، بیـکاری ، تـورم ، کاهـش وحشـتناک 
ارزش پـول ملـی ، تبعیـض در همـه جـا و همه چیز 
، عـدم امیـد بـه آینـده و اصـالح امـور ، مشـکالت و 
گرفتـاری هـای بانـوان، مسـئله محیط زیسـت ، بی 
نظمـی و ترافیـک، آلودگـی هـوا و..... شـاید چندین 
فاکتـور دیگـر که شـما را ترغیب به مهاجـرت و رفتن 
مـی کننـد. همه کـه نمی تواننـد بروند ولـی چرا همه 

آنهایـی کـه مـی توانند، نمـی روند؟
نگارنـده موافـق رفتن جوانـان برای ادامـه تحصیل و 
همچنیـن مانـدن و کار کـردن و کسـب تجربـه هـای 
جدیـد و سـپس تصمیـم گیـری موکـول بـه آینـده 
هسـت. ایرانـی همیشـه بـه دنبـال بهتریـن اسـت و 
بخاطـر همیـن مهاجـرت را فقط به کشـورهایی مانند 
آمریـکا، کانادا، اسـترالیا و با تبصره چند کشـور غربی 

اروپایـی دیگر قبـول دارد.
اگـر همه ایده آل ها در آمریکاسـت چـرا اکثر اروپایی 
هـای غربـی بـه امریکا مهاجـرت نمی کننـد؟ آنها که 
راحت تـر مـی تواننـد ایـن کار را بکننـد. آیا کعبـه آمال 

ما بـا آنها تفـاوت دارد؟!
در ایـن یادداشـت مـی خواهم از جنبه دیگـر به ایران 
و مهاجـرت نـگاه کنیم. در چند روزگذشـته بـه تازگی 
بـرای اولیـن بـار در 40 سـال اخیر بانـوان عزیز موفق 
بـه حضـور در اسـتادیوم شـدند و اکثریـت قاطـع ما 
مـردم، از ایـن دسـتاورد بسـیار بسـیار مهـم در ایـران 
و بسـیار بسـیار بدیهـی در خارج از کشـور خوشـحال 
شـدیم. نکتـه دقیقا در همین جاسـت. مـا مانده ایم 
تـا بـا مهاجـرت نکردن، لـذت از این لحظـات را که در 
آینده و در دیگر زمینه ها تکرار خواهند شـد، اسـتمرار 

ببخشیم.
هیـچ کـس نمـی توانـد و قـادر نیسـت کـه آینـده را 
پیـش بینی کنـد ولی ما مانده ایم تا امید را اسـتمرار 
دهیـم و چـرا نبایـد بـا دیدن ایـن جامعه پرسشـگر، 
بـه آن امیـدوار بـود؟ آنهـا هم کـه به خـارج مهاجرت 
مـی کنند، مـدام اخبار کشورشـان را دنبـال می کنند، 

چراکـه همچنـان  دلشـان با ایران اسـت.
نکتـه مهـم بـاز همیـن جاسـت آن چیزی کـه خیلی 
هـا را ترغیـب بـه مانـدن مـی کنـد همیـن تـالش و 
امیـد بـه امـوری اسـت کـه در دیگر کشـور هـا پیش 

پـا افتـاده اند.
شـاید وقتـی اینجا همـه چیز روبـراه باشـد، بیکاری، 
فقـر، ترافیـک، تبعیض، تـورم، بی انضباطـی، نابودی 
محیـط زیسـت، بی احترامی به حقـوق زنان و خیلی 
چیزهـای دیگر یا وجود نداشـته باشـند یـا در حداقل 
میـزان خود باشـند، بـرای یـک ایرانی که از بـدو تولد 
با اسـترس و مشـکالت به دنیا آمده، آیا انگار خسـته 

کننده نخواهـد بود؟!!
ایـران جامعه پویا و زنـده ای دارد. حکومت هر چقدر 
هـم کـه بخواهـد نمـی تواند که نسـبت بـه مطالبات 
جامعـه مخصوصـا جوانان و بـه خصوص بانـوان بی 

تفاوت باشـد.
جذابیـت جامعـه ایران همین اسـت که شـما هر روز 
منتظر شـنیدن خبر و حادثه ای باشـی کـه در جوامع 
پیشـرفته دیگـر وجـود نـدارد. سـبک زندگـی تغییـر 
کـرده اسـت و دیگر نمی توان جامعـه را با افکار صرفا 

سـنتی اداره کرد.
امیـد مـردم بـرای بهبـود امـور به دسـت سیاسـیون 
بـه حداقـل رسـیده امـا زمانـی اسـت که دیگـر مردم 
خودشـان، پیگیر اصالح هسـتند. مردم ایران آرامش 
، رفـاه و خیلـی چیزهای حداقلـی و بدیهی دیگر می 
خواهنـد کـه با زنـده و پویا بودن جامعه برای بدسـت 

آوردن آن در حـال تالش هسـتند.
درسـت اسـت کـه در بدتریـن شـرایط اقتصـادی 
و کاهـش امیـد بـه آینـده هسـتیم ولـی مهاجرت 
خیلـی از امثـال مـا - مخصوصـا در سـنین بـاال را 
- دچـار دوگانگـی خواهد کـرد. یکی از اشـتباهات 
بـزرگ مـا ایـن اسـت کـه خـارج را بـدون اشـتباه 
مـی بینیـم و ایـده آل، در صورتـی کـه ایـن طـور 

. نیست
اوضـاع کشـور خودمـان نیـز، بـه ایـن زودی، نـه تنها 
ایـده آل بلکـه خیلـی خـوب هـم نمـی شـود امـا 
تحوالت روزمره و بسـیار جالبی را شـاهد خواهیم بود 

کـه قطعـا بـا نـگاه دیگـری جـذاب خواهنـد بود.
* دکتری پزشکی عمومی از زاگرب و متخصص 
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دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

25 تا 253۹ تا 38

اتمام خط ۴۰۰ کیلوولتی »جیرفت - ارگ بم« تا پایان پیک سال ۹۹

ــر  ــادی توانی ــور اقتص ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
گفــت: شــرکت توانیــر حمایت هــای خــود را 
بــرای اتمــام بــه موقــع پــروژه خــط 400 کیلوولــت 
جیرفــت بــه ارگ بــم انجــام خواهــد داد و 
امیدواریــم عملیــات اجرایــی آن تــا پایــان پیــک 

ــد. ــام برس ــه اتم ــال 99 ب س
 “مصطفــی رجبــی مشــهدی” در حاشــیه بازدیــد 

ــت  ــت »جیرف ــط 400 کیلوول ــی خ ــد اجرای از رون
ــوق از  ــط ف ــیر خ ــرد: مس ــار ک ــم« اظه – ارگ ب
دشــوارترین مســیرهای خطــوط انتقــال در حــال 
اجــرای چنــد ســال اخیــر در کشــور اســت کــه بــا 
همــت همــکاران بــرق منطقــه ای کرمان و مشــاور 
پــروژه )شــرکت توســعه صنعــت بــرق( در حــال 

احــداث اســت.

ــودن  ــه ســخت گذر ب ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف رجب
مســیر خــط و پیچیدگــی پــروژه بایــد در انتخــاب 
پیمانــکاران واجــد شــرایط در پــروژه نهایــت دقــت 
بــه عمــل آیــد تــا پــروژه در موعــد مقــرر بــه پایان 

. برسد
معــاون برنامه ریــزی شــرکت توانیــر همچنیــن از 
پســت 400 کیلوولــت ارگ جدیــد بــم نیــز بازدیــد 
ــت خــط  ــروژه توســعه 400 کیلوول ــام پ ــر اتم و ب

»بــم- زاهــدان« تــا پایــان ســال تاکیــد کــرد.
براســاس ایــن گــزارش خــط 400 کیلوولــت تــک 
مــداره جیرفــت ارگ بــم بــه طــول 89 کیلومتــر از 
پســت 400 کیلوولــت جیرفــت آغاز و پــس از عبور 
ــت  ــه پس ــارز ب ــال ب ــخت گذر جب ــات س از ارتفاع
400 کیلوولــت ارگ جدیــد بــم منتهــی می شــود.
برج هــای  نصــب  عملیــات  در حــال حاضــر 
ــام  ــال انج ــرکت گام اراک در ح ــط ش ــط توس خ
ــام  ــه اتم ــا ب ــد از برج ه ــب 50 درص ــوده و  نص ب
ــن  ــی ای ــات اجرای ــروع عملی ــت. ش ــیده اس رس
خــط از نیمــه دوم ســال 93 بــوده و پیش بینــی 
ــام برســد. ــه اتم ــک ســال 99 ب ــا پی می شــود ت

بانــد ســرقتی کــه دوشنبه شــب بــه فروشــگاه رفــاه حملــه 
ــب  ــه دزدی و تخری ــدام ب ــا ایجــاد وحشــت اق کــرده و ب

امــوال کــرده بودنــد، دســتگیر شــدند.
دادخــدا ســاالری، دادســتان کرمــان گفــت: شــب گذشــته 
ــه  ــرد و قم ــالح های س ــا س ــاش ب ــی از اراذل و اوب جمع
ــه  ــل ب ــام مســتعار گوری ــه ن ــردی ب ــه ســر دســتگی ف ب
فروشــگاه رفــاه کرمــان حملــه کــرده و بــا ایجــاد ناامنــی 
و رعــب و وحشــت در ایــن فروشــگاه بــه تخریــب امــوال 

اقــدام کردنــد.
وی ادامــه داد: پــس از متــواری شــدن ایــن مجرمیــن و 
پخــش تصاویــر اقــدام آن ها در فضــای مجــازی، مامورین 

ــی و  ــتورات قضای ــا دس ــان ب ــتان کرم ــی شهرس انتظام
ــد  ــن بان ــته ای ــگ، سردس ــژه و هماهن ــات وی ــی عملی ط
ــاعت  ــک س ــر از ی ــان را کمت ــایر متهم ــی س ــه همراه ب
شناســایی و در مخفیگاه شــان دســتگیر و تحویــل دادســرا 

نموده انــد.
وی افــزود: بــا اقتــدار پلیــس شهرســتان کرمان هــر 6 نفر 
متهــم دســتگیر و بــا تعییــن بازپــرس ویــژه از ســوی ایــن 
دادســرا و بــا توجــه بــه ایجــاد رعــب و وحشــت در بیــن 
شــهروندان و حمــل قمــه و ســالح ســرد و تشــکیل بانــد 
جهــت اقــدام علیــه امنیــت مــردم و فضــای کســب وکار 
بــه ایــن افــراد، اتهــام اقــدام علیــه امنیــت داخلــی کشــور 
و محاربــه تفهیــم و بــا قــرار بازداشــت موقــت در بازداشــت 

قــرار دارنــد.
دادســتان عمومــی و انقــالب کرمــان در ادامــه بیــان کــرد: 
اعضــای ایــن بانــد ســابقه زورگیــری، اخــاذی، و تهدیــد را 
در ســوابق اتهامــی خــود داشــته و سردســته ایــن بانــد از 

افــراد زورگیــر و مخــل امنیــت جامعــه اســت.
ــر از زحمــات فرماندهــی  ــان ضمــن تقدی ســاالری در پای
پلیــس شهرســتان کرمــان در امر شناســایی و دســتگیری 
متهمیــن بانــد مذکــور افــزود: دســتگاه قضایــی بــا 
ــد داد  ــازه نخواه ــس اج ــدر پلی ــه مقت ــی مجموع همراه
فضــای امــن جامعــه و امنیــت مردم و شــهروندان توســط 
ــه و در  ــرار گرفت ــاش مــورد تعــرض ق جمعــی اراذل و اوب

ایــن زمینــه بــا قاطعیــت عمــل خواهــد نمــود.

ســی و یکمیــن جشــنواره تئاتــر اســتان کرمــان از 25 تــا 
28 آبــان مــاه جــاری در شهرســتان ســیرجان برگــزار مــی 

شــود.
“محمدرضــا علیــزاده” مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان کرمــان در جلســه شــورای سیاســتگذاری ســی و 
یکمیــن جشــنواره تئاتــر اســتان گفــت: جشــنواره تئاتــر در 
اســتان از جملــه رویدادهــای مهــم وتاثیــر گــذاری اســت 
کــه تاکنــون در ســی دوره برگــزاری خــود شــاهد حضــور و 
تــالش گســترده هنرمنــدان و فعــاالن عرصــه تئاتر اســتان 
بــوده اســت.وی بــا بیــان ایــن کــه امســال جشــنواره تئاتر 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــه میزبان ــتان ب اس

شهرســتان ســیرجان برگــزار مــی شــود، افــزود: جشــنواره 
تئاتــر اســتان بســتری مناســب برای رشــد و توســعه تئاتر  
اســت و  ایــن جشــنواره بــر تــداوم و تثبیــت ایــن جایــگاه 

و گســترش دایــره مخاطبــان تاثیرگــذار اســت.
براســاس ایــن گــزارش، در ایــن جلســه و طــی احکامــی 
ــه از ســوی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  جداگان
اســتان، »عبدالرضــا قــراری« بــه عنــوان دبیــر تخصصــی 
جشــنواره و »پــور محســنی« رئیــس اداره فرهنــگ و 
ــر  ــوان دبی ــه عن ــیرجان ب ــتان س ــالمی شهرس ــاد اس ارش
اجرایــی ســی و یکمیــن جشــنواره تئاتــر اســتان کرمــان 

منصــوب شــدند

گوریل های قمه به دست به دام افتادند

برگزاری سی و یکمین جشنواره تئاتر استان در سیرجان
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ــتین  ــت: نخسـ ــو، گفـ ــو حاجلـ ــعید امیرحاجلـ سـ
متأخـــر  دوران  تخصصـــی کارگـــروه  نشســـت 
علمـــی  انجمـــن  همـــکاری  بـــا  اســـالمی 
جیرفـــت  دانشـــگاه  و  ایـــران  باستانشناســـی 
ــزاری  ــگار خبرگـ ــزارش خبرنـ ــد.به گـ ــزار شـ برگـ
ـــت  ـــتین نشس ـــوب، نخس ـــان جن ـــتان از کرم شبس
اســـالمی  متأخـــر  دوران  تخصصـــی کارگـــروه 
بـــا همـــکاری انجمـــن علمـــی باستانشناســـی 
حضـــور  بـــا  و  جیرفـــت  دانشـــگاه  و  ایـــران 
جمعـــی از اســـاتید و دانشـــجویان گـــروه هـــای 
شـــد. برگـــزار  تاریـــخ  و  شناســـی  باســـتان 

نشســـت،  ایـــن  در  امیرحاجلـــو«،  »ســـعید 
ــران  ــی ایـ ــی باستانشناسـ ــن علمـ ــداف انجمـ اهـ
ــی  ــی و تخصصـ ــای علمـ ــکیل کارگروه هـ را از تشـ
برشـــمرد و گفـــت: برنامه ریزی هـــای مطلوبـــی 
ـــی  ــت های تخصص ــزاری نشسـ ــتای برگـ در راسـ
2 کارگـــروه »عصـــر مفـــرغ و شهرنشـــینی« و 
»دوران متأخـــر اســـالمی« بـــه صـــورت مســـتمر 
ــاری  ــی جـ ــال تحصیلـ ــان سـ ــا پایـ ــه تـ و ماهانـ
ــت.  ــه اسـ ــورت گرفتـ ــت صـ ــگاه جیرفـ در دانشـ
ـــگاه  ـــخ دانش ـــی و تاری ـــروه باستان شناس ـــر گ مدی
جیرفـــت، بـــه برگـــزاری نشســـت »شـــناخت 
منابـــع تاریخـــی و باستان شناســـی ســـده های 
ــوی  ــش »دوره صفـ ــالمی« در 2 بخـ ــر اسـ متأخـ
اشـــاره  قاجـــار«  و  زنـــد  »دوره  و  افشـــار«  و 
کـــرد و افـــزود: نشســـت امـــروز انجمـــن علمـــی 
بـــرای  جیرفـــت  دانشـــگاه  باستانشناســـی 
ــود. ــار بـ ــوی و افشـ ــع دوره صفـ ــناخت منابـ شـ

وی تصریـــح کـــرد: ایـــن نشســـت در آبـــان 
بـــا تأکیـــد بـــر دوره زنـــد و قاجـــار ادامـــه مـــی 
یابـــد بنابرایـــن عالقـــه منـــدان می تواننـــد در 
ایـــن سلســـله نشســـت هـــا شـــرکت کننـــد.

ـــی  ـــع تاریخ ـــت مناب ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش ـــو، ب حاجل
شناســـانه،  باســـتان  تفاســـیر  در  مکتـــوب  و 
تاکیـــد کـــرد: بـــا توجـــه بـــه وقفـــه زمانـــی 
ـــادی،  ـــدارک م ـــص م ـــال، نق ـــته و ح ـــان گذش می
زمـــان  از  مـــادی  مـــدارک  تحـــول  و  تغییـــر 
ــدارک،  ــی مـ ــان در برخـ ــون و نقصـ ــد تاکنـ تولیـ
تاریخـــی  مکتـــوب  منابـــع  مطالعـــه  بـــدون 
نتایـــج متقنـــی در مطالعـــات باستانشناســـی 
نمی شـــود. حاصـــل  اســـالمی  دوران 

تاریـــخ  و  شناســـی  باســـتان  گـــروه  مدیـــر 
ـــش  ـــه از پژوه ـــد نمون ـــه چن ـــت، ب ـــگاه جیرف دانش
ــق  ــه تلفیـ ــر پایـ ــه بـ ــی کـ ــی مهمـ باستان شناسـ
داده هـــای منابـــع تاریخـــی و داده هـــای مـــادی 
بـــه انجـــام رســـیده اند، اشـــاره کـــرد و بیـــان 
ـــازمان  ـــا و س ـــاره بناه ـــی درب ـــت: پژوهش های داش
صفـــوی،  دوران  در  اصفهـــان  شـــهر  فضایـــی 
اقتصـــادی  محـــور  دربـــاره  پژوهش هایـــی 
پژوهش هـــای  صفـــوی،  دوران  در  اصفهـــان 
کاخ جهـــان نمـــا در اصفهـــان، پژوهـــش هایـــی 
در  صفـــوی  شـــاهی  اقامتگاه هـــای  دربـــاره 
ــد  ــاره رونـ ــی دربـ ــش هایـ ــر، پژوهـ ــاده کویـ جـ
تحـــوالت و جابجایـــی هـــای شـــهر ســـیرجان از 
ـــی  ـــار و پژوهش های ـــا دوره قاج ـــوری ت ـــر تیم اواخ
ــا  ــز تنهـ ــهر تبریـ ــی شـ ــازمان فضایـ ــاره سـ دربـ
ـــای  ـــر داده ه ـــی ب ـــای مبتن ـــدادی از پژوهش ه تع
ــتند. ــی هسـ ــع تاریخـ ــای منابـ ــادی و داده هـ مـ
مهم تریـــن  معرفـــی  بـــه  ادامـــه  در  وی، 
منابـــع پژوهشـــی باستانشناســـی، معمـــاری، 
هنرهـــای  و  ســـکه  ســـفال،  شهرســـازی، 
ــت. ــار پرداخـ ــا افشـ ــوی تـ ــردی دوران صفـ کاربـ

ــت،  ــن نشسـ ــه ایـ ــان«، در ادامـ ــدی دهقـ »مهـ
ــکل گیری  ــی شـ ــه های تاریخـ ــی ریشـ ــه بررسـ بـ
تاریـــخ نـــگاری حکومـــت صفویـــه پرداخـــت 
و پـــس از آن، منابـــع تاریخـــی دوره صفـــوی 
سلســـله های،  عمومـــی،  تاریـــخ  انـــواع  در  را 
کـــرد. طبقه بنـــدی  ســـفرنامه ها  و  محلـــی 

ــگاه  ــخ دانشـ ــروه تاریـ ــی گـ ــات علمـ ــو هیـ عضـ
جیرفـــت، بـــا رویکـــردی تحلیلـــی، تعـــدادی 
جملـــه  از  دوره  ایـــن  منابـــع  مهم تریـــن  از 
التواریـــخ،  مجمـــل  احســـن التواریخ، 
صفوه الصفـــا،  عباســـی،  عالمـــآرای  تاریـــخ 
روضه الصفویـــه، نقاوه اآلثـــار فـــی ذکراالخیـــار، 
ســـفرنامه های ونیزیـــان در ایـــران، ســـفرنامه 
ســـفرنامه  شـــاردن،  ســـفرنامه  دالوالـــه، 
تاورنیـــه و ســـفرنامه فیگوئـــروا و نمونه هـــای 
دیگـــر را نقـــد و بررســـی کـــرد. وی تأثیـــرات 
تاریخ نـــگاری دوره صفویـــه را بـــر سلســـله های 
متأخـــر برشـــمرد و پـــس از آن بـــه بررســـی 
افغان هـــا  فتـــرت  دوره  تاریخـــی  منابـــع 
ســـقوط  جملـــه  از  افشـــاریه  پادشـــاهی  و 
اصفهـــان )گـــزارش هـــای گیالننتـــز(، جهـــان 
ــفرنامه  ــادری، سـ ــم آرای نـ ــادری، عالـ ــای نـ گشـ
کروسینســـکی و نمونه هـــای دیگـــر پرداخـــت.

نشست تخصصی 
کارگروه دوران متأخر 

اسالمی در دانشگاه 
جیرفت برگزار شد

روزنامه های دیروزخبر

شروع پاییز با بیش از 3۰۰ 
عملیات آتش نشانی در کرمان

سهامداران عدالت 
چقدر سود می گیرند؟

ثبت نام مسکن ملی
 آغاز می شود 

توانمندسازی محرومان جنوب 
توسط موسسه داراالکرام

آخرین اظهار نظر درباره توقف 
تولید پراید و ۴۰5 

مدیرعامل سـازمان آتش نشـانی و 
خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمان 
از 364 عملیـات آتش نشـانی کـه 
شـامل 114 مـورد اطفـاء حریـق، 
250 مـورد امـداد و نجـات به دلیل عـدم رعایت 
مسـائل ایمنـی در مهرمـاه سـال جاری خبـر داد.

علـی عسـگری گفـت : 114 مورد حریق در شـهر 
کرمـان اتفـاق افتاده اسـت که از این تعـداد 47 
مـورد مربـوط بـه مـواد پسـماند و بازیافتـی، 22 
مـورد مربـوط به وسـایل نقلیـه، 26مـورد مربوط 
بـه منـازل مسـکونی، 6 مـورد مربـوط بـه مراکز 
و 12مـورد  دولتـی  مـورد مراکـز  یـک  تجـاری، 
                                                                                                                                                . اسـت  بـوده  درختـان  و  جنـگل  بـه  مربـوط 
          وی از انجـام 250مـورد عملیـات امـداد 
و نجـات در مـدت زمـان یـاد شـده خبـر داد و 
زنـده  گیـری  مـورد   61 تعـداد  ایـن  از  افـزود: 

حیوانـات خطرنـاک و آزار دهنـده، 93 مورد زنده 
گیـری مـار های سـمی و غیـر سـمی، 36 مورد 
چیـدن حلقـه و قفـل، 19 مـورد امداد آسانسـور، 
27 مـورد امـداد تصادفـات خودرویـی و مابقـی 

آنهـا مربـوط بـه سـایر مـوارد بوده اسـت.
خدمـات  و  آتشنشـانی  سـازمان  عامـل  مدیـر 
ایمنـی شـهرداری کرمـان اظهار کـرد: در مجموع 
ایـن عملیات هـا 97 نفـر از شـهروندان نجـات 
یافتنـد و متاسـفانه 12 نفـر مجـروح شـده  اند.

وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن مـدت تعـداد 6 
هـزار و 587 نفـر از شـهروندان و دانـش آموزان 
آموزش  های پیشـگیری و آتشنشـانی را توسـط 
کارشناسـان این سـازمان فرا گرفتند و همچنین 
بـه درخواسـت  بنـا  ایمنـی  102 مـورد مشـاوره 
شـهروندان در مـدت زمـان یاد شـده، ارائه شـده 

است.

سـود سـهام عدالت در سـال مالی 
مالـی  سـال  بـه  نسـبت   1397
قبلـش حـدود 50 تومـان افزایش 
ترتیـب  ایـن  بـه  اسـت؛  داشـته 
مشـموالن سـهام عدالـت که یک میلیـون تومان 
سـهام دارنـد حـدود 220 تا 230 هزار تومان سـود 

خواهنـد گرفـت.
بـه گـزارش ایسـنا، در سـال 1396 کسـانی که به 
ارزش یک میلیون تومان سـهام عدالت داشـتند 
بابـت سـود سـال مالـی 1395 معـادل 150 هزار 

تومـان دریافـت کردند.
در سـال گذشـته نیز مشـموالن سـهام عدالت که 
یـک میلیـون تومـان از ایـن سـهام را داشـتند به 
ازای سـود پرتفـوی سـهام عدالـت سـال مالـی 
1396 معـادل 175 هـزار تومـان سـود دریافـت 

کردند.
اما سـود سـال مالـی 1397 هنوز  بـه طور قطعی 

از  تعـدادی  نبـود، چـرا کـه مجامـع  مشـخص 
شـرکت های مهـم کـه در پرتفـوی سـهام عدالت 
بودند از جملـه هلدینگ خلیج فارس هنوز برگزار 
نشـده بود.روز گذشـته)29 مهر( مجمع هلدینگ 
خلیـج فـارس برگـزار شـد. بدین ترتیـب اگر این 
هلدینگ سـود سـهام عدالت را حدود 1200 تومان 
شناسـایی کند بـا توجه به برگـزاری مجامع دیگر 
شـرکت های سـهام عدالتـی کـه برگـزار شـده، 
سـودی معـادل 220 تـا 230 هـزار تومـان بـرای 
مشـموالن سـهام عدالـت کـه ارزش سهام شـان 
یـک میلیـون تومـان اسـت، پیش بینی می شـود.

گفتنـی اسـت کـه ارزش پرتفـوی سـهام عدالت 
در گذشـته 26 هـزار و 600 میلیـارد تومـان بـود 
کـه طـی سـال گذشـته ایـن عدد بـه حـدود 170 
هـزار میلیـارد تومان رسـید. به این ترتیـب ارزش 
پرتفـوی سـهام عدالـت در ایـن مـدت بیـش از 

شـش برابر شـده اسـت.

محمـود محمـودزاده اظهـار کـرد: 
اقـدام  پـروژه  اجرایـی  عملیـات 
ملـی تولیـد و عرضـه 400 هـزار 
از  واحـد مسـکونی در بسـیاری 
اسـتان ها و شـهرها آغاز شـده و به زودی ثبت 
نـام بـه تفکیـک اسـتان ها شـروع می شـود. ا 
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: کارهـای 
مقدماتـی ورود به مرحله ثبت نام پـروژه اقدام 
ملـی تولیـد و عرضه مسـکن انجام شـده و به 
زودی نام نویسـی از متقاضیـان آغاز می شـود.

عملیـات  کـرد:  اظهـار  محمـودزاده  محمـود 
اجرایـی پـروژه اقـدام ملی تولیـد و عرضه 400 
هـزار واحد مسـکونی در بسـیاری از اسـتان ها 
و شـهرها آغـاز شـده و بـه زودی ثبـت نـام به 
تفکیک اسـتان ها شـروع می شـود. این پروژه 
در هـر اسـتان مقتضیات خـاص خـود را دارد. 

فعـال ثبـت نام در کرمان آغاز شـده و در سـایر 
مناطـق نیـز کارهای مقدماتـی در حـال انجام 
اسـت که به محض آماده شـدن اطالع رسـانی 
می کنیـم. وی دربـاره اقدامـات دولـت بـرای 
کنتـرل بازار مسـکن گفـت: چند اقـدام را برای 
ایجـاد تعـادل عرضـه و تقاضـا در بازار مسـکن 
در دسـتور کار قـرار داده ایـم. افزایـش تولیـد، 
یکـی از مهم تریـن برنامه هـا اسـت. موضـوع 
دیگـر بحث مالیـات بر واحدهای خالی اسـت 
کـه چنـد سـال رهـا شـده بـود. هم اکنـون بـا 
توجـه بـه تکلیـف قانونی و دسـتوری کـه وزیر 
راه و شهرسـازی صادر کرده، سـامانه امالک و 
اسـکان مراحل راه انـدازی خـود را در وزارت راه 
و شهرسـازی طـی می کنـد اما کاربـر آن وزارت 
اقتصـاد و سـازمان امـور مالیاتـی اسـت. بـه 
شـکل فشـرده روی ایـن سـامانه کار کرده ایـم.

اثـر  بـر  اسـتان  کرمـان  جنـوب 
اسـتان  در  متـوازن  توسـعه  عـدم 
کرمـان به یکـی از مناطـق محروم 
ایـران تبدیل شـده اسـت .سـال ها 
رسـمی  رسـانه های  دیـد  از  محرومیـت  ایـن 
کشـور بـاز مانـده بـود. بـا افزایـش شـبکه های 
اجتماعـی و گسـترش اسـتفاده از گوشـی های 
تلفـن همـراه کم کـم ایـن محرومیـت درسـطح 
کشـور بـه نمایـش در  آمد و  بسـیاری از خیرین 
و چهره هـای نـو ظهـور اینسـتاگرامی پایشـان به 
منطقـه بـاز شـد جـدای از بحـث کمک هایـی که 
ایـن عزیزان بـه بچه های مناطق محـروم منطقه 
جنـوب کرمـان می کنند متاسـفانه سـبک کمک 
کـردن بـه ایـن صـورت کـه دانش آمـوزان را بـه 
صـف کـرده  و  فیلـم و عکـس از دانش آمـوزان  
تهیـه و در سـطح کشـور نشـر داده شـود بـه یک 
رویه متاسـفانه منفی تبدیل شـده است از طرفی 

دانش آمـوزان و خانواده هـای آنها منتظر هسـتند 
تـا هر سـاله دسـتی بـرای کمک بـه آنها برسـد و 
بـه مرور زمان بـه این وضعیت عـادت می کنند و 
امیـدی به تالشـی بـرای بهبود زندگـی خود نمی 
کننـد از طرفـی به تصور کشـیدن کمـک اندک به 
کودکان محروم مشـکالت آنهـا از نظر اخالقی کار 
صحیحی نیسـت درایـن بین موسسـه فرهنگی 
بـه حمایـت  رویکـردی متفـاوت  بـا  داراالکـرام 
تحصیلـی از دانش آمـوزان بی سرپرسـت نیازمند 
و مسـتعد می پـردازد. ایـن موسسـه بـرای هـر 
دانش آمـوز یک مددکار خانم در نظر گرفته اسـت 
تـا به بررسـی دقیـق شـرایط زندگـی دانش آموز 
در ابعـاد مختلـف بپـردازد داراالکـرام بـا برگـزاری 
خانواده هـا  بـرای  توانمندسـازی  کالس هـای 
قصـد دارد خانواده هـا را توانمنـد سـازد تـا با خود 
بـاوری و آموزش هـای الزم منتظـر کمـک هـای 

موسسـات و مراکـز خیریه نباشـند.

امـور  معاونـت  سرپرسـت 
معـدن  صنعـت،  وزارت  صنایـع 
بیـان  بـا  )صمـت(  تجـارت  و 
تـا  خودروهـا  تولیـد  اینکـه 
زمانـی کـه اسـتانداردهای 63 گانـه و سـایر 
اسـتانداردهای الزامـی را پـاس کننـد ادامـه 
جلسـه  کـه  کـرد  اعـالم  داشـت،  خواهـد 
شـورای عالی اسـتاندارد بـرای تصمیم گیـری 
دربـاره توقـف تولید خودروهای غیراسـتاندارد 
بـه آینده موکول شـده اسـت.رییس سـازمان 
ملـی اسـتاندارد اعـالم کـرده بـود کـه  تـا چند 
بـا حضـور  اسـتاندارد  بعـد شـورای عالی  روز 
مسـووالن وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
و انجمن هـای خودروسـازی تشـکیل جلسـه 
جلسـه  ایـن  در  صورتـی کـه  در  و  می دهـد 
خودروسـازی  یـا  خـودرو  شـود  مشـخص 

تاییـد  بـرای  الزم  شـرایط  اسـت  نتوانسـته 
اسـتاندارد خودروهایـش را به دسـت بیـاورد، 
ایـن سـازمان توقـف تولیـد ایـن خودروهـا را 
اعـالم می کند.بـا ایـن وجـود هفتـه گذشـته 
سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران اعـالم کرد که 
تشـکیل جلسـه شـورای عالی اسـتاندارد بـه 
بعـد از تعطیـالت اربعیـن موکـول شـده، امـا 
طی دو روز گذشـته این جلسـه تشـکیل نشد 
و حـاال سرپرسـت معاونت امـور صنایع وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت )صمـت( از موکول 
شـدن ایـن جلسـه به آینـده خبر داده اسـت. 
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـوول در صورتـی کـه 
توقـف تولیـد خودرویـی قطعی شـود، برنامه 
زمان بنـدی ارائـه می شـود و بـر اسـاس ایـن 
برنامـه، زنجیـره تامین بـرای جایگزین کردن 

آن خـودرو تجهیـز خواهـد شـد.

روزنامه پیام ما
نوشت: بر اساس نظر بسیاری از نمایندگان مجلس موضوع رفراندوم موردنظر 

رییس جمهور مشخص نیست.

روزنامه کرمان امروز
چرایی عدم مطالعه کارمندان با نگاهی به پیشنهاد استاندار کرمان را تحلیل و 

بررسی کرد.

شـرکت شـهرک های صنعتی جنـوب کرمان در راسـتای 
افزایـش تولیـدات دانش محـور و تقویـت رشـد علمی از 
واحدهـای تولیدی دانش بنیـان و فناور حمایت می کند. 
بـه گـزارش ایرنـا، مدیـر شـرکت شـهرک های صنعتـی 
جنـوب کرمان در دیدار با مدیر مرکز رشـد دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفت گفت: واحدهای دانش بنیان و فناور در 
ایـن منطقـه فقـط پنـج درصـد ارزش زمین را بـه صورت 
نقـد و باقیمانـده پول را طی 60 قسـط پرداخت می کنند.

یحیـی مالکـی افـزود: حمایـت از شـرکت های فنـاور و 
دانـش بنیـان بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار اسـت لـذا 
متقاضیـان ایـن بخـش بـا مراجعـه بـه نواحـی صنعتی 

می تواننـد از ایـن حمایـت هـا اسـتفاده کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه هشـت شـهرک و ناحیـه صنعتی در 
جنـوب کرمـان وجـود دارد، اظهارداشـت: دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفـت می توانـد بـا هدایـت پایان نامه هـا بـه 
سـمت نیـاز صنعـت، ارتباط خوبـی در این بخـش ایجاد 

. کند
جنـوب کرمـان  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  مدیـر 
افزایـش کیفیـت صنعـت را نتیجـه ارتبـاط بیشـتر علـم 
و صنعـت برشـمرد و گفـت: بـا ورود جامعـه علمـی بـه 
بخش صنعت شـاهد پیشـرفتهای روز افزون این بخش 
هسـتیم لذا این شـرکت از ورود بخش علمی اسـتقبال 

می کنـد.
وی بـه تشـریح عملکـرد شـهرک های صنعتـی جنـوب 
کرمـان پرداخـت و اظهـار داشـت: در شـهرک ها و نواحی 
صنعتـی جنوب کرمان از ابتدای تاسـیس تـا کنون 773 
قـرارداد منعقـد شـده کـه  از ایـن تعـداد، 388 طـرح به 

بهره برداری رسـیده اسـت.
مالکـی از راه انـدازی طب کار در شـهرک صنعتی جیرفت 
خبـر داد و گفـت: ایـن مرکـز تـا پایـان سـال جـاری راه 

انـدازی می شـود.
جنـوب کرمـان  توسـعه  بـرای  دانشـگاه   ظرفیـت  از   

شـود اسـتفاده 
مدیـر مرکز رشـد دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت نیز از 
هدایـت واحدهـای دانش بنیان و فناور به سـمت بخش 
صنعـت خبـر داد و گفـت: بایـد از ظرفیت دانشـگاه  برای 

توسـعه منطقه جنوب کرمان اسـتفاده شـود.
غالمعلـی حقیقت بـه تاکیدات مقـام معظم رهبـری در 
زمینه اقتصاد مقاومتی اشـاره کـرد و افزود: فعالیت های 
مراکـز رشـد و فنـاور نقـش مهمـی در تحقـق اقتصـاد 

مقاومتـی دارد.
وی ادامـه داد: امـروز شـاهد تولیـدات مختلفـی توسـط 
واحدهای فناور و دانش بنیان در کشـور هسـتیم که این 

موضـوع باعث خودکفایی کشـور می شـود.
مدیـر مرکز رشـد دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت اظهار 
داشـت: هرچنـد ارتبـاط خوبـی بیـن علـم و صنعـت در 
جنـوب کرمان کلیـد خورده ولی الزمـه تقویت این بخش 
بـاور و اعتقـاد مدیـران دسـتگاه های اجرایـی بـه جایگاه 

دانشـگاه و اسـتفاده از ایـن ظرفیت اسـت.
وی ادامـه داد: در مـوج جدیـد توسـعه دنیـای امـروز، 
نمی تـوان دانشـگاه را جـدای از جامعـه و صنعـت تصـور 
کـرد، ایـن ارتباط در کشـور ما بـا وجود توافـق عمومی بر 
ضـرورت و اهمیت این مهم، هنوز سیسـتمی و پیوسـته 
نیسـت و حرکت هـا در ایـن حـوزه بیشـتر شـعاری و 

تشـریفاتی بوده اسـت.
مدیـر مرکـز رشـد دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بـا 
بیـان اینکـه پنج واحد دانـش بنیان و فنـاور در این مرکز 
فعال اسـت، گفـت: این واحدها فعال دارای هشـت طرح 

فناورانه هسـتند.
جنـوب اسـتان کرمان بـا جمعیت یک میلیـون نفر، یک 
سـوم پهناورترین اسـتان کشـور را به خود اختصاص داده 

است.
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت مسـتقل از مرکز استان، 

هفت شهرسـتان را تحت پوشـش دارد.

گـودرزی  فریبـا  خبـر،  ایـران  گـزارش  بـه 
کارشـناس سـازمان هواشناسـی گفـت: امـروز 
جنـوب  جملـه  از  جنـوب کشـور  در  بعدازظهـر 
کرمـان، جنـوب فـارس و نقاطـی از هرمـزگان 
رشـد ابـر همراه بـا رعد و بـرق و رگبـار پراکنده 
گاهـی بـا رعـد و بـرق پیش بینی شـده اسـت.

فصـل سـرما کـم کـم از راه می رسـد و طبـق 
در  نیـز  بـارش  کارشناسـان هواشناسـی  نظـر 
راه جنـوب کرمـان و جیرفـت اسـت در سـال 
گذشـت  از  پـس  بودیـم کـه  شـاهد  گذشـته 
دقایقـی کوتـاه از بارندگی معابـرو خیابان های 
مرکـز شـهر جیرفـت دچـار آبگرفتگـی شـد که 
مواجـه  بـا مشـکل  نیـز  مـردم  مـرور  و  عبـور 

بود. شـده 

شور طغیان کند جیرفت را آب می برد
چنـدروز قبـل در جلسـه سـتاد مدیریـت بحـران 
اسـتان فرمانـدار شهرسـتان جیرفـت بـا هشـدار 
اینکـه اگـر رودخانـه شـور طغیـان کنـد، جیرفـت 
را سـیل می بـرد گفـت: مـن هشـدارهای الزم را 
می دهـم و می گویـم جیرفـت واقعـا در معـرض 

خطـر اسـت
ابـوذر عطاپـور تصریـح کـرد: رودخانه هـای اطـراف 
شهرسـتان جیرفـت، مـورد بازدیـد قـرار گرفتنـد و 
تعـدادی ماشـین آالت سـنگین ) بولـدوزر، لـودر و 
بیـل مکانیکـی( در بسـتر ایـن رودخانه هـا بـرای 
ایجاد خاکریز و سـیل بندهای خاکی مشـغول به 
کار هسـتند امـا ایـن دسـتگاه ها کافـی نیسـتند و 
نیازمنـد توجـه و همکاری بیشـتری در این راسـتا 

. هستیم
وی هشـدار داد: نمی توانیـم ظـرف دو یـا سـه روز 
مشـکل طغیـان و بـاال آمـدن آب  رودخانـه شـور 
را برطـرف کنیـم زیرا سـطح ایـن رودخانـه باالتر از 

سـطح شـهر جیرفت اسـت.
از  رودبـار  شهرسـتان  در  اینکـه  بـه  بااشـاره  وی 
دسـتگاه های بخـش خصوصی می توان اسـتفاده 
کـرد گفـت: اما توان ما در شـهر جیرفت کم اسـت 
داریم.البتـه  بیشـتری  دسـتگاه های  بـه  نیـاز  و 
ایـن فقـط وضعیـت شـهر جیرفـت اسـت و بایـد 
بـه روسـتاها نیز توجـه شود.بخشـدار اسـماعيلی 
جیرفـت هـم چندمـاه قبل بـه ایرنـا گفته بـود: از 
روسـتای ابوذريه تا حسـين آباد در اين بخش يك 
سـيل بند احـداث شـده كـه در زمـان وقـوع بارش 
و سـيالب پاسـخگو نيسـت و بـه احـداث چندين 

سـيل بنـد در ايـن منطقـه نيـاز داريم.
جعفـر جاللـی با اشـاره بـه كمبـود پـل در راه هاي 
ارتباطـي بخش اسـماعيلی افـزود: محـور ارتباطي 
بين روسـتاي حسـين آباد تا دو راهـي بلوك فاقد 
پـل اسـت و در مواقـع بـارش بـاران ايـن مسـير 

مسـدود می شـود.

سطح شهر جیرفت از سطح رودخانه 
هلیل پایین تر است

عطاپور فرمانـدار جیرفت به»کاغذوطن«گفت:» در 
بحث بحران و سـیل چند دغدغه داشـتیم، دغدغه 
اول اینکه در شـهر جیرفت و سـه رودخانه ای که در 
شـهر است را داریم.«وی افزود:»هلیل در شهر قرار 
دارد و بـر روی ایـن رودخانـه کارهایی انجام شـده، 
در باالدسـت ملنتی مشـکالتی را داشتیم که حدود 
دو هفته پیش با کمک آب منطقه ای مشـکالتش 
و  منطقـه ای  کـرد:»آب  تاکیـد  شـد.«وی  رفـع 
شـهرداری در سـتاد بحران موظف شدند تا کار این 
رودخانـه را انجـام دهنـد و خاک بـرداری از نقاطی 

کـه الزم بـود انجـام و مسـیر آزاد شـد.«فرماندار 
جیرفـت اضافه کرد:»سـطح بسـتر رودخانه شـور 
از سـطح شـهر جیرفـت باالتـر اسـت و اقداماتـی 
شـده در فروردیـن مـاه کـه کارهایـی انجـام شـده 
و نگرانی مـان موقتـا انجـام شـده امـا نیـاز بـه کار 
اصولـی دارد کـه امیدواریـم جهادنصر با مشـارکت 

دولـت این مشـکل را رفـع کند.«

زیرساخت های شهر جیرفت خراب است
حجت دلفاردی سـخنگوی شـورای شـهر جیرفت 
بـه »کاغذوطن«گفت:»بحـث ملنتـی بـا آب های 
سـطحی شـطح شـهر فـرق دارد. یـک رودخانـه 
فصلـی در مرکز شـهر اسـت کـه با همـکاری با آب 
منطقـه ای قـرار شـد ایـن مشـکل را رفـع کنیـم و 
کارهایـی را انجـام دادیـم در بعضـی از جاهـای 
شـده  ریختـه  سـاختمانی  نخاله هـای  رودخانـه 
یـا مـردم خـاک ریخته انـد  و بـه مسـیر تعـرض 
کرده انـد کـه مسـیرها را بـاز کردیـم در رودخانـه 
هلیـل هـم آب منطقـه ای در حال انجام کار اسـت 
و دارنـد کار را انجـام می دهنـد ولـی ایـن بحـث را 
زیرسـاخت های مـا مشـکل داشـتند و کانال هایی 
وجـود داشـته کـه بـه سـمت رودخانه هـا و خارج 
از شـهر هدایـت می شـدند کـه مسـدود شـده اند و 
در ایـن مـدت سـعی کردیـم بسـیاری از این نقاط 
را بازگشـایی کنیـم و هنـوز بسـیاری از ایـن نقـاط 
عملیاتـی نشـده و شـیب بنـدی خیابان هـای مـا 
از همـان ابتـدا مشـکل داشـتند و حتمـا آب در 
خیابان هـا جـاری خواهـد شـد و ایـن بـه دلیـل 
جایـی  تـا  و  اسـت  زیرسـاخت هایمان  ضعـف 
کـه بتوانیـم سـعی می کنیـم کمتریـن آب را در 

خیابان هـا ببینیـم.«

واحدهایتولیدیدانشبنیان
درجنوبحمایتمیشوند

رودشور؛تهدیدی
برایجیرفت

سنا
 ای

س:
عک

سراسری

استانی

در  مدیریـت  سـو  نظیـر  متعـددی  مشـکالت  نمانـد  ناگفتـه 
بخـش بازرگانـی محصـوالت کشـاورزی و اجـرا نشـدن قانـون 
قیمـت  نوسـان  و  تولیـد  بـه کاهـش  منجـر  الگـوی کشـت 
ممنوعیـت  را  ایـن کار  عـالج  دولـت  مـی شـود کـه  بـازار  در 
صـادرات یـا اخـذ تعرفـه بـاالی صادراتـی بـه معنـای پرداخت 
امـر در کنـار  ایـن  از جیـب کشـاورزان مـی دانـد کـه  یارانـه 
و  گاه  قوانیـن  صـدور  و  السـاعه  خلـق  تصمیمـات  اتخـاذ 
بیـگاه زمینـه را بـرای بـی اعتمـادی تجـار خارجـی نسـبت بـه 
محصـوالت زراعـی و باغـی کشـور مـا فراهـم مـی کنـد و تـا 
بـه  امیـدی  باشـد،  داشـته  وجـود  مشـکالت  ایـن  زمانیکـه 
توسـعه صـادرات و ارز آوری قابـل توجـه از ایـن محل نیسـت.
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت 
محصـوالت کشـاورزی  صـادرات  روی  پیـش  هـای  چالـش 
و راهکارهـای بـی نیـازی از درآمدهـای نفتـی بـا خبـر شـویم:
صـادرات از ریـل اصلـی خـارج شـد/بی نیـازی از درآمدهـای 
کشـاورزی محصـوالت  صـادرات  توسـعه  بـا  نفتـی 
رضـا نورانـی رئیـس اتحادیـه ملـی محصـوالت کشـاورزی در 
و کشـاورزی گـروه  بـا خبرنـگار صنعت،تجـارت  و گـو  گفـت 
چالـش  از  انتقـاد  جوان،بـا  خبرنـگاران  باشـگاه  اقتصـادی 
هـای پیـش روی صـادرات اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه شـرایط 
مسـاعد بـارش در اواخـر سـال گذشـته و بهـار امسـال، تولیـد 
بسـیاری از محصـوالت کشـاورزی همچـون زعفـران، پسـته، 
مرکبـات، سـیب درختـی  و همچنیـن محصوالت زراعـی رشـد 
مطلوبی در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل داشـته اسـت.
در  کشـور  نیـاز  بـر  مـازاد  تولیـد  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 
بسـیاری از محصـوالت باغـی و زراعـی، رفـع چالـش هـای 
تـوازن  برقـراری  و  صـادرات  رونـق  منظـور  بـه  صادراتـی 
رود. مـی  شـمار  بـه  جـدی  امـری  داخـل  بـازار  در  قیمـت 
نورانـی بـا تاکیـد بـر ایجـاد برنامـه ریزی مـدون برای توسـعه 

صـادرات محصـوالت کشـاورزی بیـان کـرد: اتخـاذ تصمیمـات 
خلـق السـاعه مبنـی بـر ممنوعیت هـای یکبـاره صادراتی و بی 
اعتمادی تجار خارجی زمینه را برای حضور سایر رقبا در بازارهای 
هـدف فراهـم مـی کنـد کـه ایـن امر بـه صالح کشـور نیسـت.
داد:  ادامـه  کشـاورزی  محصـوالت  ملـی  اتحادیـه  رئیـس 
محصـوالت  صـادرات  تحریـم،  فعلـی  شـرایط  در  اگرچـه 
انجـام  حـال  در  مویگرگـی  صـورت  بـه  کشـاورزی کمـاکان 
بسـته  کاغـذ،  از  اعـم  صـادرات  هـای  هزینـه  امـا  اسـت، 
بـه مـدت مشـابه سـال  و... نسـبت  نقـل  بنـدی و حمـل و 
قبـل بیـش از 5 برابـر رشـد داشـته اسـت کـه نوسـان نـرخ 
نیسـت. تاثیـر  بـی  هـا  هزینـه  افزایـش  موضـدع  بـر  ارز 

بـه گفتـه وی، بـا توجـه بـه آنکـه هیـچ بیمـه گـذاری فسـاد 
پذیـری کاال را بیمـه نمـی کنـد و Lcبـرای میـوه و تـره بـار بـاز 
نمـی کنـد، اکثـر صـادرات بـه صـورت امانـی انجام می شـود.
اصلـی خـارج  ریـل  از  اینکـه صـادرات  بـه  اشـاره  بـا  نورانـی 

بـاالی  پذیـری  فسـاد  وجـود  بـا  کـرد:  بیـان  اسـت،  شـده 
محصـوالت کشـاورزی، اخـذ تعرفه بـاالی گمرکی، اجرا نشـدن 
ارزش واقعـی صـادرات گمرکـی و تاخیـر بازگشـت ارز بـرای 
اسـتمرار صـادرات از جملـه چالـش هـای اصلـی پیـش روی 
صـادرات بـه شـمار مـی رود کـه صـادر کننـده ناگریـز اسـت 
ارز حاصـل از صـادرات را بـه صرافـی هـای محلـی دهـد تـا 
ارزش صـادرات بـه صـورت ریالـی بـه کشـور بازگردانده شـود.
ایـن مقـام مسـئول بـا انتقـاد از نبـود حمـل و تقـل مناسـب 
بـار  تـره  و  میـوه  محصـوالت  پذیـر  فسـاد  کاالهـای  بـرای 
مجبـور  تولیـد  حجـم  افزایـش  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اظهـار 
محصـول  تـا  هسـتیم  صـادرات  بـرای  لنـج  از  اسـتفاده  بـه 
ایـن  نمانـد،  باقـی  صادرکننـده  و  تولیدکننـده  دسـت  روی 
در حالـی اسـت کـه کشـتیرانی والفجـر از سـال 92 بـه بعـد 
در بوشـهر تعطیـل اسـت و هیـچ یـک از مسـئوالن پاسـخگو 
نقـش  کـه  والفجـر  علـت کشـتیرانی  چـه  بـه  کـه  نیسـت 
مهمـی در توسـعه صـادرات غیـر نفتـی دارد، تعطیـل اسـت.
وی ادامـه داد: علـی رغـم آنکه مسـاحت کشـور هلند بـه اندازه 
اسـتان هـای شـمالی نیسـت، اما صـادرات سـاالنه محصوالت 
کشـاورزی ایـن کشـور بـه بیـش از 100 میلیـارد دالر مـی رسـد 
کـه ایـن امـر نشـان می دهـد با وجـود پتانسـیل باالی کشـور 
در بخـش کشـاورزی نبایـد بـه مقولـه صـادرات بـی تفـاوت 
باشـیم چـرا کـه بـا توسـعه صـادرات محصـوالت کشـاورزی 
داریـم. نفـت  صـادرات  از  حاصـل  درآمدهـای  بـه  نیـازی 
محـور  صـادرات  مـا  فعلـی  نـگاه  اینکـه  بیـان  بـا  نورانـی 
نیسـت، افـزود: بـا وجـود پتانسـیل بـاالی کشـور در بخـش 
از  خـارج  در  ایرانـی  هـای  بانـک  کـردن  فعـال  کشـاورزی 
خـارج  هـای  سـفارتخانه  در  تبلیغـات  فراوانـی  و  کشـور 
اسـت. ضـروری  امـری  صـادرات  توسـعه  بـرای  کشـور  از 
رئیـس اتحادیـه ملی محصوالت کشـاورزی با اشـاره بـه اینکه 
صـادرات و واردات جـاده دو طرفـه اسـت، بیـان کـرد: ایـن در 
حالـی اسـت کـه پروتـکل های ما یک طرفه اسـت بـه طوریکه 
صـادرات بـا تعرفه بـاال و واردات با تعرفه پایین انجام می شـود 
کـه ایـن مسـائل منجـر کنـدی صـادرات مـی شـود، از این رو 
امیدواریـم بـا رفع این مسـائل شـاهد جهش صادرات باشـیم.
وی بـا بیـان اینکـه صادرات کنونـی محصوالت کشـاورزی الک 
پشـتی اسـت، تصریح کرد: اگـر عزم ملی برای صـادرات وجود 
داشـته باشـد دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نداریم، اما امروز 
بـه سـبب ورود دالرهـای نفتـی در اقتصـاد دچار تنزل شـدیم.

ممنوعیت یکباره صادرات به زیان بخش 
کشاورزی تمام می شود

مسـعود اسـدی عضـو شـورای مرکـزی خانـه کشـاورز در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار صنعت،تجـارت و کشـاورزی گـروه اقتصادی 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان، بـا اشـاره بـه اینکـه مزیـت هـای 

فراوانـی در صـادرات محصـوالت کشـاورزی وجـود دارد، اظهـار 
کـرد: ایـن در حالی اسـت کـه در بحث مشـکالت ارزی ناشـی 
بـه کشـور تحمیـل شـده،  ناجوانمردانـه کـه  از تحریـم هـای 
اسـت. شـده  روبـرو  متعـددی  مشـکالت  بـا  صادرکننـدگان 
مشـکالت  و  تحریـم  فعلـی  شـرایط  وجـود  بـا  افـزود:  وی 
متعـددی  هـای  راه  نیمـا،  سـامانه  بـه  ارز  انتقـال  و  نقـل 

بـرای دور زدن آن وجـود دارد کـه بایـد بـا بکارگیـری برخـی 
برداشـت. راه  سـر  از  را  صـادرات  موانـع  و  مشـکالت  تدابیـر 

اسـدی اتخـاذ سیاسـت هـای غیـر معقـول دولـت در بخـش 
کشـاورزی را از موانـع اصلـی پیـش روی صـادرات برشـمرد و 
گفـت: دولـت هـر چنـد وقـت یکبـار بـا صـدور بخشـنامه های 
سـنگینی  عـوارض  و  تعرفـه  قبلـی،  هشـدار  بـدون  و  یکبـاره 

مـی کنـد کـه  وضـع  محصـوالت کشـاورزی  صـادرات  بـرای 
بـا وجـود مشـکالت فـراوان  را کـه  امـر صادرکنندگانـی  ایـن 
بازاریابـی و قـرارداد منعقـد کردنـد، دچـار درد سـر مـی کنـد.

بـا  داد:  ادامـه  کشـاورز  خانـه  مرکـزی  شـورای  عضـو 
مـی  فکـر  دولـت  آیـا  صـادرات،  یکبـاره  هـای  ممنوعیـت 
دارد؟ بـر  در  صـادرات  بـرای  سـنگینی  عواقـب  چـه  کنـد 

وی ادامـه داد: سـو مدیریـت در بخـش بازرگانـی محصـوالت 
کشـاورزی و عـدم اجـرای الگـوی کشـت منجـر بـه کاهـش 
تولیـد و افزایـش قیمـت در بـازار شـد کـه دولت عـالج این کار 
را ممنوعیـت صـادرات یـا اخذ تعرفـه باالی صادراتـی می دانند 
کـه ایـن امر منجر بـه از بین بردن منافع کشـاورزان می شـود.

عضـو شـورای مرکزی خانه کشـاورز با اشـاره بـه اینکه پرداخت 

یارانـه از جیـب کشـاورزان به زیـان بخش کشـاورزی تمام می 
شـود، بیـان کـرد: در کشـورهای پیشـرفته دولـت بـرای عرضه 
محصـول ارزان قیمـت یارانـه پرداخـت مـی کنـد در حالیکه در 
کشـور ما مشـکل اصلی سـو مدیریـت دولت در اجـرای الگوی 
کشـت مناسـب و سیاسـت بـا ثبـات بازرگانـی خارجـی اسـت 
کـه تنهـا ممنوعیـت گاه و بیـگاه صـادرات منجـر بـه از دسـت 
دادن بازارهـای هـدف و اشـغال رقبـا در بازارهای هدف اسـت.

بـرای  راهـی  کشـاورزی  محصـوالت  صـادرات  توسـعه 
تجـار  اعتمـادی  کشـور/بی  نفـت  هـای  چـاه  بسـتن 
صـادرات شـبه  یـک  قوانیـن  صـدور  بـا  هـدف  بازارهـای 

علـی خـان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشـاورزی 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار صنعت،تجـارت و کشـاورزی گـروه 
اقتصـادی باشـگاه خبرنـگاران جوان، با اشـاره به اینکـه راهکار 
مناسـبی در تولیـد و صـادرات محصـوالت کشـاورزی وجـود 
نـدارد، اظهـار کـرد: صـدور قوانیـن یـک شـبه صـادرات و اتخاذ 
تصمیمـات خلـق السـاعه منجـر بـه بـی اعتمـادی تجـار بـازار 
خارجـی و از دسـت دادن بازارهـای هدف می شـود، در حالیکه 
بکارگیـری برخـی قوانیـن می تواند راهگشـای صادرات باشـد.

وی افـزود: وزارت امـور خارجـه تنهـا در صدد مسـائل سیاسـی 
کشـور اسـت و بـه هیچ عنـوان در خصـوص مسـائل اقتصادی 
آن سـوی مرزهـا وارد نشـده کـه این امـر یکـی از چالش های 
جـدی در صـادرات محصوالت کشـاورزی محسـوب می شـود.

خـان محمـدی بـا انتقـاد از نبـود الگـوی کشـت مناسـب در 
بخـش کشـاورزی بیـان کـرد: بـا وجـود آنکـه قانـون الگـوی 
کشـت در سـال 88 در مجلـس مصـوب شـد، امـا مسـئوالن 
امـر توجهـی بـه اجـرای ایـن مصوبـه نداشـتند، در حالیکـه بـا 
اجـرای ایـن قانـون در اسـتان هـای مختلـف تولیدکننـدگان 
مـی  تولیـد  بـه  اقـدام  خـارج  و  داخـل  بـازار  نیـاز  برحسـب 
کردنـد و دیگـر نگـران فـروش محصـول و مـازاد آن نبودنـد.

داد:  ادامـه  نخبـگان کشـاورزی  ملـی  مجمـع  عامـل  مدیـر 
بـا وجـود پتانسـیل بـاالی بخـش کشـاورزی و بـی نیـازی از 
درآمدهـای نفتـی، امـا تنهـا چشـمان را بـه منابـع حاصـل از 
صـادرات نفـت دوختیـم، در حالیکه بـا برنامه ریـزی مدون در 
زمینـه توسـعه صـادرات مـی توان به جـای دور ریـز محصوالت 
کـرد. نصیـب کشـور  را  توجهـی  قابـل  آوری  ارز  کشـاورزی، 

پیـش  هـای  چالـش  دیگـر  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  وی 
شـرایط  در  تصریـح کـرد:  بخـش کشـاورزی  صـادرات  روی 
نیمـا،  سـامانه  بـه  ارز  بازگشـت  مشـکالت  تحریـم  فعلـی 
نقـل و انتقـال ارز در بانـک هـا، نبـود سیسـتم حمـل و نقـل 
صـادرات  و  تولیـد  خصـوص  در  مـدون  برنامـه  و  مناسـب 
یکدیگـر  دسـت  بـه  دسـت  همگـی  کشـاورزی  محصـوالت 
حـوزه  ایـن  در  فعالیـت  بـه  رغبتـی  صادرکننـدگان  تـا  داده 
حمایـت  بـا  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  باشـند،  نداشـته 

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی 
محصوالت کشاورزی در گفت و گو با 

خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با 

انتقاد از چالش های پیش روی صادرات 
اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد بارش 
در اواخر سال گذشته و بهار امسال، تولید 
بسیاری از محصوالت کشاورزی همچون 
زعفران، پسته، مرکبات، سیب درختی  و 
همچنین محصوالت زراعی رشد مطلوبی 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
داشته است.

وی افزود: با توجه به تولید مازاد بر نیاز 
کشور در بسیاری از محصوالت باغی و 

زراعی، رفع چالش های صادراتی به 
منظور رونق صادرات و برقراری توازن 

قیمت در بازار داخل امری جدی به شمار 
می رود.

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورزمی گوید: با ممنوعیت های یک باره صادرات، آیا دولت فکر می کند چه عواقب سنگینی برای صادرات در بر دارد؟

صادراتمحصوالتکشاورزیازریلخارجشد

ایـران بـا وجـود تنوع متعـدد اقلیمی و پتانسـیل باالی بخش کشـاورزی می تواند در صورت اسـتفاده 
حداکثـری از مزیـت هـای نسـبی در بازارهـای هـدف حرفـی بـرای گفتن داشـته باشـد، ایـن در حالی 
اسـت کـه اعمـال تحریـم هـای ناجوانمردانـه بر چالش هـای پیـش روی صـادرات دامن زده اسـت. 
بسـیاری از مسـئوالن بـر ایـن باورنـد علـی رغـم آنکـه مسـاحت هلنـد به انـدازه اسـتان های شـمالی 
اسـت، امـا سـالیانه صـادرات محصـوالت کشـاورزی این کشـور بـه بیـش از ۱۰۰ میلیارد دالر می رسـد 
کـه بـا برنامـه ریـزی مـدون و اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت ها می تـوان اقتصاد کشـور را بـر مبنای 

صـادرات محصـوالت کشـاورزی پایـه ریـزی کـرد و بـرای همیشـه از درآمدهـای نفتی بی نیاز شـد.

مجمـع  عامـل  مدیـر  محمـدی  خـان  علـی 
ملـی نخبـگان کشـاورزی در گفـت و گـو بـا 
گـروه  و کشـاورزی  صنعت،تجـارت  خبرنـگار 
بـا  جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  اقتصـادی 
تولیـد  در  مناسـبی  راهـکار  اینکـه  بـه  اشـاره 
وجـود  کشـاورزی  محصـوالت  صـادرات  و 
نـدارد، اظهـار کـرد: صـدور قوانیـن یک شـبه 
صـادرات و اتخـاذ تصمیمـات خلـق السـاعه 
منجـر بـه بـی اعتمـادی تجـار بـازار خارجی و 
از دسـت دادن بازارهـای هدف می شـود، در 
حالیکـه بکارگیـری برخـی قوانیـن مـی تواند 

باشـد. صـادرات  راهگشـای 

گزارش
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آگهی های نوبتی سه ماهه دوم سال ۹8حوزه 
ثبتی جیرفت

ومـواد  وامـالک  اسـناد  ثبـت  مـاده 12قانـون  دسـتور  بـه  بنـا 

59و64آئیـن نامـه قانـون ثبت اسـناد وامـالک ،امـالک مجهول 
المالـک ویـااز قلـم افتـاده از بخـش هـای 34و44و45کرمـان 
حـوزه ثبتـی جیرفـت که در سـه ماهه دوسـال 98)تیر –مـرداد- 
شـهریور( تقاضـای ثبـت شـده اسـت بترتیـب بخـش وشـماره 

پـالک ومحـل وقـوع ملـک بشـرح ذیـل آگهـی میشـود.
از قطعه 5 واقع در بخش 34کرمان

پـالک - فرعـی از 861-اصلـی اقـای سـید حسـن حسـینی 
مـوازی دوازده ویـک دوم سـهم مشـاع از 96سـهم مزرعه کرنگ 
بـه مسـاحت ششـدانگ 142284/75 متر مربع واقـع در اراضی 

کرنـگ سـاردوئیه جیرفت .
از قطعه یک واقع در بخش 45کرمان

پـالک 207فرعـی از 2-اصلـی خانـم فاطمـه امیـری دومـاری 
ششـدانگ خانه  بمسـاحت 552 مترمربع واقع در اراضی دشـت 

کـوچ جیرفت .
از قطعه دو واقع در بخش 45کرمان

بیکـران  فاطمـه  خانـم   اصلـی   -549 از  1162فرعـی  پـالک 
ششـدانگ  خانـه بمسـاحت 544/44مترمربـع واقـع دراراضـی 

کلـرود جیرفـت .
پـالک 74فرعـی از 582- اصلـی آقـای امیـن میـر محمـودی 
ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 250متـر مربـع واقـع در اراضـی 

خالـق آبـاد جیرفـت 

لـذا با سـتناد مـاده 16قانون ثبت چنانچه شـخص یا اشـخاصی 
)حقیقـی یا حقوقی (نسـبت به امـالک ثبت شـده در این آگهی 
اعتـراض داشـته باشـند میتواننـد از انتشـار نوبـت اول بمـدت 
90روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم وجهت تقدیم 
دادخواسـت بـه مرجع ذیصالح قضائـی مراجعه نمایند و چنانچه 
بیـن تقاضـا کننـد گان ودیگـری قبل از انتشـار این آگهـی دعوی 
در جریـان بـوده میتواننـد گواهـی دادگاه مبنی بر طـرح دعوی به 
ایـن اداره تسـلیم در غیـر اینصـورت حق آنها سـاقط خواهد شـد.

آگهی نوبتی وتحدیدی
از قطعه یک در بخش 34کرمان

نـدا سـعیدی گراغانـی   پـالک 1161 فرعـی 25-اصلـی خانـم 
ششـدانگ  خانـه بـه مسـاحت 450متـر مربـع واقـع در اراضـی 

گراغـان جبالبـارز جیرفـت
از قطعه 2 در بخش 45کرمان

پـالک 10 فرعـی از518-اصلـی آقـای محمـد آزاد وار ششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن کشـاورزی مشـتمل برنخـل بـه مسـاحت 
51763 مترمربـع واقـع در اراضـی گـز آبـاد تقـی آبـاد جیرفـت

ضمنـا تاکیـد میگـردد بـه اشـخاصی کـه بـه ماهیـت ملـک 
بـه  اشـخاصی کـه  و  90روز  مـد ت  میباشـندظرف  معتـرض 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی معترضند ظرف مـدت 30روز از تاریخ 
انتشـار آگهـی مطابـق ماده 86آئیـن نامه قانون ثبـت اعتراض 
خـود را کتبـا بـه واحـد ثبتـی تسـلیم نماینـد . جـواد فاریابـی 
-رئیـس اداره ثبـت اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفـت- م 
الـف :373 -تاریـخ انتشـار نوبـت اول :98/08/01- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم :98/09/02

 آگهي نوبتي سه ماهه دوم 
سال۱3۹8 اداره ثبت اسناد و امالك 

ناحیه 2 شهرستان كرمان
 12 مـاده  مفـاّد  حسـب  وسـيله  بديـن 
قانـون ثبت اسـناد و امالك كشـور و مواد 
اصالحـي 59 و 54 آييـن نامـه قانون ثبـت و همچنين به 
اسـتناد مـواّد 1 و 2 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی )درخصوص 
امالکـی کـه مسـتندًا به مـواد مزبور منجـر بـه رّد تقاضای 
ثبـت گردیـده انـد( ، امـالك مجهـول المالـک كـه در سـه 
ماهـه دوم سـال1398 )تیر- مـرداد - شـهریور( واقع در 
بخـش هـاي 2 و 3 و28 حـوزه ثبتـي شهرسـتان كرمـان 
ترتيـب شـماره  بـه  پذيرفتـه شـده  آنهـا  ثبـت  تقاضـاي 
امـالك  وقـوع  محـل  بخـش  و  اصلـي  از  فرعـي  پـالك 
تقاضـاي ثبـت شـده پذيرفتـه شـده به شـرح ذيـل آگهي 
مـي شـود لـذا بديـن وسـيله مسـتندًا بـه مـاده 16 قانون 
ثبـت اسـناد و امـالك چنانچـه شـخصي اعـم از )حقيقي 
و حقوقـي( نسـبت بـه امـالك مشـروحه ذيل منـدرج در 
ايـن آگهـي اعتراضـي داشـته باشـند بايسـتي از تاريـخ 
انتشـار نوبـت اول آگهـي مزبـور كـه در انتهـاي آگهـي قيد 
شـده حداكثـر ظـرف مـدت 90 روز اعتـراض خـود را كتبـًا 
بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالك شهرسـتان كرمـان تسـليم 
نمـوده و بـا عنايـت بـه مـاده 86 آييـن نامـه قانـون ثبت 
مصـوب 1380/11/8 و همچنيـن مسـتندًا بـه تبصـره دو 
مـاده واحـده قانـون مربـوط بـه تعييـن و تكليـف پرونده 
معتـرض   1373 سـال  مصـوب  ثبتـي  معتـرض  هـاي 
تسـليم  تاريـخ  از  يكمـاه  مـدت  ظـرف  بايسـتي  مـي 
اعتـراض بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالك دادخواسـت الزم 
نيـز مبنـي بـر طـرح دعـوي بـه دادگاه يـا سـاير مراجـع 
ذيصـالح قضايـي ارائـه نمـوده و گواهـي مربوطـه ُمشـِعر 
بـر جريـان طـرح دعـوي را از مراجـع قضايـي اخـذ و بـه 
انضمـام تصوير دادخواسـت تقديمـي به اداره ثبت اسـناد 
و امـالك شهرسـتان كرمـان ارائـه نمايـد بديهي اسـت در 
صـورت عـدم تقديـم دادخواسـت و ارائـه گواهـي طـرح 
دعـوي از مرجـع رسـيدگي كننـده قضايي نسـبت به ملك 
َتيـن فوق  مـورد تقاضـا از طـرف معتـرض بـا توجه بـه مادَّ
الذكـر چنانچـه متقاضـي ثبت )مالـك( گواهي عـدم ارائه 
دادخواسـت از دادگسـتري و مراجـع قضايـي اخـذ و بـه 
اداره ثبـت اسـناد و امـالك تسـليم نمايـد وفق مقـررات و 
بـا توجه بـه يكماه تعيين شـده اعتـراض معترضين ديگر 
از نظـر ايـن اداره قابل اسـتماع و رسـيدگي نبـوده و ادامه 
عمليـات ثبتـي بنـام متقاضي ثبـت ادامه خواهـد يافت ، 
ضمنـًا چنانچـه بيـن تقاضـا كننـده و اشـخاص حقيقي و 
يـا حقوقـي ديگر قبـل از انتشـار اولين نوبت آگهـي مزبور 
دعوايـي در محاكـم قضايـي صالحـه در جريان رسـيدگي 
مـي باشـد مطابـق مـاده 17 قانـون ثبـت اسـناد و امالك 
كشـور طـرف دعـوي مـي بايسـت از تاريـخ نشـر اوليـن 
نوبـت ايـن آگهـي 90 روز تصديـق محكمـه را ُمشـِعر بـر 
جريـان دعـوي بـه اداره ثبت اسـناد وامالك تسـليم نمايد 
در غيـر ايـن صـورت حـق او سـاقط خواهـد شـد و ادامـه 

عمليـات ثبتـي بنـام متقاضـي ثبـت ادامـه خواهـد يافت:
امالك تقاضاي ثبت شده واقع در بخش دو كرمان 

105 فرعـی از 3968 اصلـی آقـای حسـین صادقـی نـژاد 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 285/5 مترمربـع 
شـهید  خیابـان  فرسـنگی  سرآسـیاب  کرمـان  در  واقـع 

احمـدی روبـروی تکیـه حیـدری
ندیمـی  آقـای حسـین  اصلـی  از 3968  فرعـی   16037
سـیرچی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 120/64 
مترمربـع واقـع در کرمـان سرآسـیاب فرسـنگی خیابـان 

شـهید مغفـوری کوچـه 13 غربـی 1
16054 فرعـی از 3968 اصلـی خانـم مـه جبیـن شـیخ 
مظفـری ششـدانگ یکبـاب خانـه  بـه مسـاحت 198/6 
مترمربـع واقـع در کرمان خیابان سـرباز کوچـه 43 غربی 

انتهـای کوچه  6
16074 فرعـی از 3968 اصلـی مجـزی از 297 فرعـی از 
3968 اصلـی آقـای علی عسـکری فرسـنگی ششـدانگ 
در  واقـع  275/6مترمربـع  مسـاحت  بـه  خانـه  یکبـاب 
کرمـان سرآسـیاب فرسـنگی خیابـان شـهید مغفـوری 

کوچـه 31 جنـب تکیـه قدمـگاه
زاده  عبـاس  لیـال  خانـم  اصلـی  از3980  فرعـی   232
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 311/25 مترمربـع 

واقـع در کرمـان خیابـان قدوسـی کوچـه 31
234 فرعـی از 3980  اصلی خانم شـهناز تیما ششـدانگ 
خانـه بـه مسـاحت 174/17 مترمربـع واقـع در کرمـان 

خیابـان سـرباز کوچـه 34 نرسـیده بـه چهار راه عسـکر
امالك تقاضاي ثبت شده واقع در بخش سه كرمان

7110 فرعـی از 2788 اصلـی آقـای فریبـرز زابلـی راینـی 
ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه 
مسـاحت 309/09 مترمربـع واقـع در کرمـان خیابان ابوذر 

شـمالی کوچـه 32
قرائـی  حسـین  آقـای  اصلـی   2788 از  فرعـی   7196
ششـدانگ یکبـاب مغـازه به مسـاحت 15 مترمربـع واقع 
در کرمـان خیابـان ابـوذر شـمالی حـد فاصـل کوچـه 63 

و 65
15912 فرعـی از 2788 اصلـی خانـم مریـم فرامرزپـور 
ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت 98/72 مترمربع 

واقـع در کرمـان خیابـان ابـوذر شـمالی بلـوار نیـک زاد
بهرامـی  مهـری  خانـم  اصلـی   2975 از  فرعـی   4513
مغوئیـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت273/88 
مترمربـع واقـع در کرمـان بلـوار شـاهد شـاهد 14 چهـار 

کوچـه ششـم سـمت چـپ
طیبـه  خانـم  اصلـی   2975 از  فرعـی   4642
بـه  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  کروکـی  نـژاد  سـام 
مسـاحت144/13مترمربع واقـع در کرمـان ضلـع جنوبـی 
پـارس ویالیـی  کوچـه  ابوالفضـل  بلـوار  امـام   بزرگـراه 
4654 فرعـی از 2975 اصلـی خانـم پریسـا موسـی پـور 
ششـدانگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت162 مترمربـع واقع 

در کرمـان شـهرک مطهـری خیابـان هجـرت کوچه 2
ذوالعلـی  آقـای محمـد  اصلـی  از 2975  فرعـی   4655
ششـدانگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت162 مترمربـع واقع 

در کرمـان شـهرک مطهـری خیابـان هجـرت کوچـه 2
4656 فرعـی از 2975 اصلـی آقـای صالـح قاضـی زاده 
احسـائی ششـدانگ یکباب ساختمان مشـتمل برفوقانی 
به مسـاحت 139/10مترمربع واقـع در کرمان ضلع جنوبی 

بلـوار ابوالفضـل کوچه ویالیـی پارس
4659 فرعـی از 2975 اصلـی خانم زهرا زارع پورمشـیزی 
بـه مسـاحت150مترمربع  زاده ششـدانگ یکبـاب خانـه 
واقـع در کرمـان ضلـع غربی بزرگـراه امـام  خمینی کوچه 

نظـام وظیفه
4664 فرعـی از 2975 اصلـی خانـم فـرخ لقـا سـلطانی 
نـژاد ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 150 مترمربع 
واقـع در کرمـان هللا آبـاد خیابـان عاشـقان والیـت کوچـه 26

4667 فرعـی از 2975 اصلـی خانـم صغـری قربانـی نژاد 
ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 150 مترمربـع واقع 

در کرمـان هللا آبـاد خیابـان بعثـت کوچه 31
اصلـی خانـم سـکینه شمسـی  از 2975  4668 فرعـی 
گوشـکی ششـدانگ یکبـاب خانه بـه مسـاحت245/34 
مترمربـع واقـع در کرمان شـهرک مطهری بلـوار ابوالفضل 

)ع( خیابـان هجـرت کوچـه 8
4671 فرعـی از 2975 اصلـی آقـای مهـدی پورشـیخعلی 
اندوهجـردی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 128 
متـر مربـع واقـع در کرمـان سـی متـری حجـت کوچـه 

شـماره 18
4675 فرعـی از 2975 اصلـی آقـای احمـد سـبحانی فرد 
ششـدانگ یکبـاب خانه مسـکونی به مسـاحت 187/58 
مترمربـع واقـع در کرمـان بزرگراه کمربنـدی غربی خیابان 

عاشـقان والیت کوچه شـماره 6
4677 فرعـی از 2975 اصلـی خانـم اکـرم علـی بیگـی 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 150/90 مترمربـع 
واقـع در کرمـان خیابـان30 متری شـهید قربانی شـمالی 

3 نبـش کوچـه
لشـکری  رضـا  آقـای  اصلـی   2975 از  فرعـی   4678
ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 200 مترمربـع واقع 
در کرمـان بلـوار شـاهد کوچـه شـماره 14 بعـد از بیسـت 

متـری کوچـه اول سـمت راسـت
نجـارزاده  آقـای سـعید  اصلـی  از 2975  فرعـی   4688
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 180/37 مترمربع 
واقـع در کرمـان روبـروی هتل گواشـیر خیابـان 30 متری 

حجـت کوچـه شـماره 14
4691 فرعـی از 2975 اصلـی آقـای کریـم نجفـی نـژاد 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 139/9 مترمربـع 

واقـع در کرمـان بلـوار شـاهد کوچـه 14
امـالك تقاضـاي ثبـت شـده واقـع در بخـش بیسـت و 

هشـت كرمـان
3 فرعـی از 452 اصلـی آقـای ابراهیـم نقدی ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 395 مترمربـع واقـع در رایـن 

خیابـان غربـی شـیرخدا جنب مسـجد
تاریخ انتشار:نوبت اول: 98/8/1- نوبت دوم: 98/9/2 

محمود مهدی زاده -رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه دو 
کرمان/ م الف:۱۰7۴ 

آگهی اصالحی نوبتی
15639 فرعـی از 2788 اصلـی آقـای مجیـد مهدی زاده ششـدانگ یکباب خانه مسـکونی  به 
مسـاحت 50 مترمربـع واقـع در کرمـان خیابان عطار نبش کوچه شـمالی 3 کـه درآگهی نوبتی 
سـه ماهـه چهارم سـال97 نـام خانوادگی متقاضی اشـتباها اسـدی زاده درج گردیده اسـت.در 
یک نوبت منشـر ومسـتندا به ماده 25 اصالحی قانون ثبت تبصره 1کسـانیکه نسـبت به آگهی 
نوبتـی تجدیـدی اعتـراض دارنـد حداكثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تاریـخ انتشـار آگهـی مجدد کـه فقط یک 
نوبـت خواهـد بـود اعتـراض خـود را كتبـًا به ايـن اداره اعـالم نمايند و ظـرف مدت يكمـاه از تاريخ اعـالم اعتراض 
مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقـدام به تقديم دادخواسـت نمـوده و رسـيد تقديم دادخواسـت را 
از دادگاه اخـذ و بـه ايـن اداره تسـليم نماينـد. بديهـي اسـت پـس از َمضـي مهلـت يـاد شـده و ارائـه گواهي عدم 
تقديم دادخواسـت توسـط متقاضي ثبت عمليات ثبتي بنام وي ادامه خواهد يافت و هيچگونه ادعايي مسـموع 

نخواهد بـود. تاریخ انتشـار: 1398/8/1
محمود مهدی زاده- رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه دو کرمان / م الف: ۱۰7۴

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ۱3۹8 حوزه ثبتی انار
بـه موجـب مـاده 12 قانـون ثبت اسـناد و امالک و مـواد اصالحـی 59و 64 آیین نامـه قانون و 

همچنیـن تبصره 4 مـاده 4 قانون و مـواد 3و2
قانـون اصالحـی و حـذف موادی از قانون ثبت اسـناد بدین وسـیله فهرسـت امالکی که در سـه 

ماهـه دوم سـال 98 از بخش 11کرمان
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به ترتیب پالک و نام متقاضی و سهام مورد تقاضا به شرح زیر آگهی میشود:

بخش 11 کرمان
پـالک 2 فرعـی از 10240 اصلـی فاطمـه بـی بـی کشـکوئی دخت اناری فرزند سـید حسـین شـش دانـگ خانه 

به مسـاحت 236 متـر مربع
واقع در هرمزآباد انار خیابان امام خمینی )ره( کوچه 12.

پـالک 12189 فرعـی مجـزی شـده از 101 فرعـی از 11007 اصلـی حمیدرضـا عبـادی فرزنـد محمـد شـش دانـگ 
خانـه به مسـاحت 408

متر مربع واقع در انار روستای جمشید خیابان ولیعصر )عج(.
پـالک 12190 فرعـی مجـزی شـده از 101 فرعـی از 11007 اصلی محمد عبـادی فرزند رجبعلی شـش دانگ خانه و 

کارگاه بـه مسـاحت 1204/5متـر مربع واقع در انار روسـتای جمشـید آباد خیابـان ولیعصر )عج(.
پـالک 12191 فرعـی از 11007 اصلـی حمیدرضـا رادمهـر فرزند عباس شـش دانـگ کارگاه به مسـاحت 310/5 متر 

مربـع واقـع در انار بلـوار مطهری.
پـالک 12202 فرعـی از 11007 اصلـی عبـاس ذوالفقـاری فرزنـد علـى شـش دانـگ کارگاه پـرورش دام و طیور به 

مسـاحت 7520 مترمربـع واقـع در اراضی رسـول آبـاد انار.
لذا باسـتناد قانون ثبت ماده 16 چنانچه شـخص یا اشـخاص حقیقی و حقوقی نسـبت به امالک تقاضای ثبت 
شـده این آگهی اعتراضی داشـته باشـند از تاریخ انتشـار آگهی نوبت اول حداکثر ظرف مدت 90 روز اعتراض خود 
را کتبـا بـه اداره ثبت انار تسـلیم نموده و رسـید دریافت دارند ضمنـا" طبق ماده واحده قانـون مربوط به اعتراضات 
پرونـده هـای ثبتـی مصوب سـال 1373 معترض بایسـتی ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـليم واخواهی خود 
بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم نیـز بـه دادگاه صالحه تقدیـم و گواهی الزم ارائه نماینـد و چنانچه بین تقاضا کننده 
و دیگـری قبـل از انتشـار نوبـت اول آگهـی دعوی در دادگسـتری در جریان باشـد طبق مـاده 17 قانون ثبت طرف 

دعـوی بایسـت ظـرف مـدت مذکور گواهی دادگاه مبنی بـر جریـان از دادگاه اخذ و به ایـن اداره ارائه نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/8/1-تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/2

حسین طالبی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان انار /م الف: ۱۰66

آگهی حصر وراثت 
محمدمهدی ضیاالدینی دشـتخاکی فرزند عبدهللا دارای شناسـنامه 323 بشـرح دادخواسـت 
شـماره 9809983860100353 مـورخ 98/7/6 توضیـح داده شـادروان عبـدهللا ضیاالدینـی 
دشـتخاکی فرزنـد محمـد به شناسـنامه 9 در تاریخ 98/6/2 در شـهر زرند فوت شـده و وراثت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند از:
1 – فاطمه اسپرم فرزند ابراهیم به شماره ملی 3090953250 و ت ت 1329/6/28 همسر متوفی

2 – محمدمهـدی ضیاالدینـی دشـت خاکی فرزند عبداله بـه شـماره ملـی 3091176096 و ت ت 57/10/10 فرزند 
متوفی

3 – ابراهیم ضیاالدینی دشت خاکی فرزند عبداله به شماره ملی 3091201236 و ت ت 59/5/10 فرزند متوفی
4 – طیبه ضیاالدینی دشت خاکی فرزند عبداله به شماره ملی 3091240134 و ت ت 61/7/1 فرزند متوفی

5 – طاهره ضیاالدینی دشت خاکی فرزند عبداله به شماره ملی 3091286150 و ت ت 64/1/7 فرزند متوفی
6 – حجت ضیاالدینی دشت خاکی فرزند عبداله به شماره ملی 3091132455 و ت ت 54/1/10 فرزند متوفی
7 – زهرا ضیاالدینی دشت خاکی فرزند عبداله به شماره ملی 3091075044 و ت ت 49/2/27 فرزند متوفی

8 – مریم ضیاالدینی دشت خاکی فرزند عبداله به شماره ملی 3091557881 و ت ت 66/10/19 فرزند متوفی
9 – سکینه ضیاالدینی دشت خاکی فرزند عبداله به شماره ملی 3091094685 و ت ت 51/9/1 فرزند متوفی

لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد 
واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه 

اعتبار ساقط اسـت.م/الف319
دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 139860319008001393 هیـات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای مهدی میرزالی زرندی فرزند حسـن بشـماره 
شناسـنامه 225 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  1160/70مترمربع پـالک 2524 فرعـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 43 فرعـی از 2368 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان پاسـداران خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای حسـن میرزالـی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/ الف 151

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/8/1- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/16
حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

متن آگهی مزایده
آگهـی مزایـده مـال غیرمنقـول پرونـده اجرایی کالسـه 

 9601366
نظـر بـه اینکه بدهـکار و راهـن )محمود سـروری زاده ( 
نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود در مهلت تعیین شـده 
اقـدام ننمـوده انـد لـذا در اجـرای مقـررات ماده واحـده قانون اصـالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت مصوب سـال 1386 و بنا به درخواسـت بسـتانکار 
ششـدانگ پـالک شـماره 9217 فرعـی از 2788 اصلـی واقـع در بخش 3 
کرمان به آدرس کرمان بلوار جهاد نبش کوچه شـماره 6 سـاختمان سـپهر 
دارای کـد پسـتی 7619731991 که سـند مالکیـت آن در صفحه 358دفتر 
301امـالک ثبـت و صادر شـده اسـت با حدود اربعـه: شـماال : اول به طول 
)1.65( دیواریسـت به آسانسـور اشـتراکی و دوم به طول ) 6.26( متر درب 
و دیواریسـت بـه راه پلـه اشـتراکی، شـرقا: بـه طـول ) 7.9 ( متـر پنجره و 
دیـوار و بالکـن اسـت به فضـای خیابـان، جنوبـا :اول به طـول )1.30( متر 
دیـوار و بالکـن اسـت بـه فضای خیابـان و دوم به طـول )0.85 ( به صورت 
جنـوب شـرقی اسـت پنجـره و دیواریسـت بـه فضـای خیابـان و سـوم به 
طـول )6.10( متـر پنجره و دیواریسـت به فضـای کوچه، غربـا: اول به طول 
)2.85( متر دیواریسـت به فضای پالک 991 فرعی از 2788 اصلی و دوم 
در سـه قسـمت که قسـمت اول شـمالی و سـوم جنوبی اسـت به طولهای 
)0.9( متـر و )2.42( متـر و)0.9 ( متر دیواریسـت به کانال کولر و سـوم به 
طـول )2.65( متـر دیواریسـت به فضای پالک 991 فرعـی از 2788 اصلی 
و کـف ایـن واحـد بـا سـقف پـالک 9219 فرعـی از 2788 اصلی مشـترک 

اسـت. حـدود اربعـه فعلـی ملک با سـند مالکیت تطبیق مـی نماید .
 - ملک مذبور دارای سند مالکیت است. - عرصه ملک طلق است . 

- وضعیت فعلی ملک بصورت مجتمع آپارتمانی میباشد.
 بنا و مستحدثات : 

- ملـک مـورد ارزیابـی طبقـه چهارم از یک سـاختمان دارای بنـای 6 طبقه 
کـه طبقـات زیرزمین ، همکف ، اول و دوم تجاری و طبقات سـوم و چهارم 

مسـکونی با قدرالسـهم از عرصه به مسـاحت 124 متر مربع می باشـد. 
مشخصات ساختمان:

 - در نقشه بنا مغایرتی با اصول فنی مشاهده نگردید. 
- اسـکلت سـاختمان فلـزی و نـوع سـقف تیرچـه روکار بنا سـنگ اسـت 
کیفیـت مصالـح مصرفـی خـوب و بنـا دو نبـش شـمالی - غربی اسـت.

 - در عایق کاری با ایرادی مشاهده نگردید. 
- عمـر تقریبی بنا بیش از 15 سـال می باشـد باقیمانـده عمر مفید بنا 25 

سـال پیش بینی می شـود. 
- سیسـتم گرمایشـی پکیـج و شـوفاژ و سیسـتم سرمایشـی کولـر آبـی 

میباشد. 
- امکانـات رفاهی شـامل ، اسـتخر ، جکوزی ، سـونا و محوطـه بازی برای 

بچه ها نـدارد. 

- کاربـری ملک مسـکونی می باشـد امـا به لحاظ موقعیت مورد اسـتفاده 
اداری واقع گردیده اسـت.

 - معایب مشهود در بنا : مشاهده نشد
 - ملـک در اجـاره اسـت . نـام متصـرف فعلـی ملـک، ملـک بـا مبلـغ 

10/000/000 ماهیانـه  و  رهـن  ریـال(  میلیـون  )یکصـد   100/000/000
تمـاس  شـماره  بـا  سـیوندی  آقـای  اجـاره  در  ریـال(  میلیـون  )ده 

باشـد. مـی   09133416415
- ملـک دارای یـک حـال ، دو اتـاق ، یک آشـپزخانه با کابینـت mdf ، کف 

سـرامیک و آسانسـور می باشد. 
- ارزش ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکـر به شـرح ذیـل اعالم 

میگردد.
ارزش کل عرصـه و اعیـان آپارتمـان اخيـر الذکـر بـا در نظـر گرفتـن کلیـه 
مسـتحدثات ، متعلقات ، امتیازات ، قدرالسـهم از عرصه و سـایر مشـاعات 
و مشـترکات معرفـی و بازدیـد شـده بـه ازای هـر متـر مربـع 78/000/000 
ریـال و جمعـا بـرای مسـاحت 66.28 متـر مربـع مبلـغ 5/169/840/000  
)پنـج میلیـارد و یکصـدو شـصت و نـه میلیـون و چهل هـزار ریال( بـرآورد 

و تقویـم میگردد. 
ملـک فـوق در مالکیـت آقـای محـود سـروری زاده طبـق اسـناد رهنی 
شـماره 32782- 1392/12/24 و 14714-  1388/7/4 و 25889- 
1391/4/14 و 7901- 1386/11/4 و 22273-  1390/5/22 دفتر خانه 
90 کرمـان در رهـن بانـک کارآفریـن واقـع میباشـد از سـاعت9 الـی 12 
ظهـر روز چهارشـنبه مورخـه 1398/8/22 اداره اجـرای اسـناد رسـمی 
کرمـان در ضلع شـمالی پـارک نشـاط از طریق مزایده بفروش میرسـد 
و مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی 5/169/840/000 ریـال کـه قطعـی 
گردیـده اسـت شـروع و به باالتریـن مبلغ پیشـنهادی فروختـه خواهد 
شـد فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت طالبين و خریـداران 
مـی تواننـد در وقـت مقـرر با ارائـه چک رمز دار بـه مبلغ پایه در جلسـه 
مزایـده شـرکت کننـد پرداخـت بدهـی های مربـوط به آب و بـرق و گاز 
اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مورد 
مزایـده از ایـن بابـت بدهی داشـته باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتی و 
عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقـم قطعی 
آن معلـوم شـده یا نشـده باشـد بعهده برنـده مزایده اسـت ضمن آنکه 
پـس از انجـام مزایـده در صـورت وجـود مازادوجـوه پرداختـی بابـت 
هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد میگـردد 
ضمنـا چنانچـه روز مزایـده بـا تعطیل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری 
بعـد از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهـد شـد طالبيـن مـی تواننـد جهت 
کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبت اسـناد مراجعه 

نماینـد./غ - تاریـخ انتشـار: 1398/8/1
علیرضا محمدی کیا- رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان / م 
الف: ۱۰52

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال ۱3۹8
بدینوسـیله حسـب مفـاد مـاده 12 قانون ثبت اسـناد 
و امـالک کشـور و مواد اصالحـی 54 و 59 آئین نامه 
قانون ثبت و همچنین باسـتناد مـواد یک و دو قانون 
تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی )در خصـوص امالکـی کـه مسـتندا بـه مـواد مزبور 
منجـر بـه تقاضـای ثبـت گردیـده انـد ( امـالک مجهـول المالـک که در 
سـه ماهـه دوم سـال 98 ) تیـر- مرداد - شـهریور ( واقع در بخشـهای 
29 لغایـت 33 کرمـان تقاضـای ثبت آنها پذیرفته شـده به ترتیب پالک 
فرعـی از اصلـی و نـام و نـام خانوادگی نوع و محل وقوع ملک به شـرح 

ذیـل آگهی می شـوند .
امالک تقاضا شده واقع در بخش 29 کرمان

پـالک 4 فرعـی از یکفرعـی از 5209 اصلـی آقای عباس پورغالمشـاهی 
کرکـی فرزنـد ابراهیـم دارای کد ملـی 311157012 شـش دانگ خانه به 
مسـاحت 308 متـر مربـع واقـع در شـهر بم خیابـان 22 بهمن چهـار راه 

دانشـجو کوچـه محمد آبـادی 11 پالک 8 
ملـک تقاضـا شـده واقـع در بخـش 30 کرمان کـه قبال آگهـی نوبتی آن 
منتشـر امـا بـه دلیل اشـتباه در چاپ مجـددا آگهی و مـدت اعتراض بر 

آنهـا از تاریـخ انتشـار بـه مدت یکماه می باشـد
پـالک 1513 اصلـی آقـای ابوالقاسـم رنجبـر فرزنـد مهـدی بـه شـماره 
شناسـنامه 7786 بـم وآقـای ابراهیـم رنجبـر بـه شـماره شناسـنامه 
2248 بـم فرزنـد مهـدی شـش دانـگ بـاغ واقع در دهشـتر بـم کوچه 
بـاغ محبوبـه بخـش 30 کرمـان بصـورت بالمناصفـه به مسـاحت 2905 
متـر مربـع کـه در آگهی قبلـی نـام متقاضی دیگر آقـای ابراهیـم رنجبر 

از قلـم افتاده
امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 کرمان

پـالک 91 فرعـی از 54 فرعـی از 1552 اصلـی آقـای داود بالنگی فرزند 
درویـش به شـماره شناسـنامه 4130 بروات شـش دانگ یکبـاب خانه 
واقع در بروات بلوار شـمالی کوچه شـهید داود بنی اسـدی ب بمساحت 

287/80 متـر مربع
پـالک 4030 - اصلـی آقـای حسـین حسـین شـاهی برواتـی فرزنـد 
عبـاس بـه شـماره شناسـنامه 2 بم مـوازی یک سـاعت از 192 سـاعت 
شـش دانـگ قنـات جهـر حسـین آبـاد بـروات به مـدار هشـت شـبانه روز
پـالک 4030 - اصلـی آقـای علـی کاظمی برواتی به شـماره شناسـنامه 
11 صـادره از بـروات فرزند رضا موازی نیم سـاعت از 192سـاعت شـش 

دانـگ قنات جهر حسـین آبـاد بروات بـه مدار 8 شـبانه روز
 لذا باسـتناد ماده 16 قانون ثبت چنانچه شـخص یا اشـخاصی حقیقی 
و حقوقـی نسـبت بـه امالک تقاضا شـده در ایـن آگهی اعتراضـی دارند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی ظـرف مـدت 90 روز اعتراض 
خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد و چنانچـه 
بیـن متقاضیـان و دیگـری قبـل از انتشـار آگهـی نوبـت اول دعـوی در 
دادگسـتری در جریـان باشـد طبـق مـاده 17 قانون ثبـت طرفین دعوی 
مـی بایسـت ظـرف مـدت مذکـور گواهی مشـعر بر جریـان دعـوی را از 

دادگاه اخـذ و و بـه ایـن اداره ارائـه نمایند .
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه مورخ 1398/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه مورخ 1398/9/2
محمد امیری خواه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم 
/ م الف:۱۰65

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319079000419-98/06/25هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانـم مرضیه امیـری دندسـکی فرزند 
اسـفندیار بشـماره شناسـنامه 63صـادره ازرودبـار جنـوب در یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 280مترمربـع پالک 
1549فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنـوب –بلوار 
شـهید پیکان-کوچه شـماره هشـت خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین مهیمی وفاطمه بیگ مرادی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:724- تاریخ انتشـار نوبت اول:98/07/17 

– تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/08/01
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی -برابـر رای شـماره 139860319005000112 مـورخ 
1398/05/03هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقـای مرتضی مـالزاده 
خبيصي فرزند محمود بشـماره شناسـنامه 53 صادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانه و باغ به مسـاحت 1881 
متـر مربـع پـالک 1579 فرعـی مفـروز و مجـزی از 273 فرعـی از 47اصلی واقـع در بخش 26 کرمان بـه آدرس 
سـیرچ- منطقـه 5 انتهـای کوچه روبرو رسـتوران هفت چنـار خریداری از مالک رسـمی آقای ابوالقاسـم وزیر زاده 
سـیرچی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید. ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :98/7/17- تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/1

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالکم.الف ۱۰2۰

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتـي واراضي 

وسـاختمانهاي فاقد سـند رسمي
اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره139860319008001201هيات  برابـررأي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حوزه ثبـت ملك زرنـد تصرفـات مالكانه بـال معارض 
متقاضـي خانـم صدیقـه یـزدان پناه احمدآبادی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 134 صـادره از زرنـد در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 121/85 متـر مربع پـالك 1 فرعـي از 6057 اصلي واقـع در زرند خیابان مصلـی کوچه 13 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم ربابـه فالحی محرز گرديده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دونوبت 
به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته 
باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ايـن اداره تسـليم و پس از 
اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي تقديـم نمايند. 
بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد 

شـد. م/الـف143= تاريخ انتشـار نوبـت اول:چهارشـنبه 98/7/17- تاريخ انتشـار نوبت دوم:چهارشـنبه 98/8/1
حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند
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صمت حق ورود در چارچوب آموزشی ندارد
معاون امور اجتماعی بهزیستی کرمان: وزارت صنعت و معدن مجوز خانه بازی صادر می کند و متاسفانه نمی دانم 

بر چه اساسی این کار را انجام می دهد

ــازمان  ــودکان سـ ــور کـ ــرکل امـ ــه مدیـ ــس از آنکـ پـ
بهزیســـتی کشـــور خانه هـــای بـــازی را مـــورد انتقـــاد 
ــه  ــه همـ ــازی توجـ ــای بـ ــت: خانه هـ ــرار داد و گفـ قـ
جانبـــه بـــه کـــودکان را بـــه چالـــش می کشـــند و 
ــاال  ــد، حـ ــوز ندارنـ ــتی مجـ ــال از بهزیسـ در عیـــن حـ
ــز  ــان نیـ ــتی کرمـ ــی بهزیسـ ــور اجتماعـ ــاون امـ معـ
می گویـــد:  و  می کنـــد  انتقـــاد  خانه هـــا  ایـــن  از 
مجـــوز ایـــن خانه هـــا را اتحادیـــه صنفـــی بازی هـــای 
ـــدن  ـــر نظـــر صنعـــت و مع ـــه ای زی ـــر رایان ـــه ای و غی رایان
وزارت  نمی دانـــم  متاســـفانه  و  می کنـــد  صـــادر 
ـــا را  ـــن مجوز ه ـــی ای ـــه اساس ـــر چ ـــدن ب ـــت و مع صنع
صـــادر می کند.محمـــود منصـــوری در گفـــت وگـــو بـــا 
ــای  ــع بحث هـ ــد: مرجـ ــان می کنـ ــو، خاطرنشـ گفتارنـ
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــتی و آم ـــودکان بهزیس ـــا ک ـــط ب مرتب
ـــی  ـــور اجتماع ـــاون ام ـــت و معدن.مع ـــه صنع ـــتند ن هس
ـــتانداری  ـــه در اس ـــددی ک ـــات متع ـــه جلس ـــتی ب بهزیس
ـــاره  ـــته اش ـــواده داش ـــوان و خان ـــور بان ـــرکل ام ـــا مدی ب
می کنـــد و می گویـــد: ایشـــان شـــدیدا پیگیرهســـتند 
ــاماندهی  ــل و سـ ــازی حـ ــای بـ ــل خانه هـ ــا معضـ تـ
ـــالیق  ـــه س ـــد ن ـــش برون ـــم پی ـــاس عل ـــا براس ـــود ت ش
اضافـــه  همچنیـــن  او  مختلـــف.  دســـتگاه های 
ــوز را از  ــازی مجـ ــای بـ ــن خانه هـ ــر ایـ ــد: اگـ می کنـ
آمـــوزش و پـــرورش بگیرنـــد کـــودکان زیـــر 5 ســـال 
ــوز  ــتی مجـ ــر از بهزیسـ ــد و اگـ ــد بپذیرنـ را نمی توانـ
ـــد  ـــط می توانن ـــال را فق ـــش س ـــا ش ـــر ت ـــد از صف بگیرن
پذیـــرش کنند.بـــه اعتقـــاد معـــاون امـــور اجتماعـــی 
بهزیســـتی ایـــن خانه هـــا خانواده هـــا را اغفـــال و 
هزینه هـــای هنگفتـــی )ســـاعتی 12 هـــزار تومـــان 
بـــه بـــاال( از آن هـــا دریافـــت می کننـــد و خانواده هـــا 
ــه  ــودکان بـ ــا، کـ ــه هـ ــن خانـ ــد در ایـ ــور می کننـ تصـ
هرآنچـــه نیـــاز دارنـــد دســـت پیـــدا می کننـــد.او 
می گویـــد: ممکـــن اســـت خانـــواده ای ماهـــی یـــک 
ـــن  ـــرد و ممک ـــازی بب ـــه ب ـــه خان ـــدش را ب ـــاعت فرزن س
ـــفه  ـــن فلس ـــد و ای ـــا باش ـــاعت آنج ـــت روزی چندس اس
ـــه  ـــه هرآنچ ـــا ب ـــرد. آن ه ـــن می ب ـــازی را از بی ـــه ب خان
ـــد.  ـــل نمی کنن ـــد عم ـــا می کنن ـــم ادع ـــان ه ـــه خودش ک
ـــه  ـــی ک ـــد: هرکســـی تحـــت هـــر عنوان منصـــوری می گوی
مـــا می خواهیـــم فرزندمـــان را بـــه آن هـــا بســـپاریم 
بایـــد صالحیـــت علمـــی و عمومـــی داشـــته باشـــد. 
ــد  ــازی هرکســـی می توانـ ــای بـ ــا در ایـــن خانه هـ امـ
ــودک  ــودش کـ ــوز خـ ــه هنـ ــال کـ ــن 18 سـ ــا سـ بـ
ـــن  ـــی ای ـــدرک تحصیل ـــر م ـــا ه ـــود و ب ـــداد می ش قلم
ــد  ــا نیازمنـ ــد و اساسـ ــیس کنـ ــازی را تاسـ ــه بـ خانـ
بـــه هیـــچ صالحیـــت خاصـــی نیســـت و ایـــن یـــک 
مســـئله اســـت. او می افزایـــد: اگـــر یـــک کـــودک در 
یـــک مـــدت زمـــان هرچنـــد کوتـــاه در یـــک مـــکان 

قـــرار داشـــته باشـــد و دچـــار یـــک آســـیب جنســـی 
شـــود تـــا ابـــد مانـــدگار خواهـــد شـــد و ایـــن یـــک 
خـــال بـــزرگ اســـت.منصوری بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن 
ــر  ــز فراتـ ــان نیـ ــای خودشـ ــازی از ادعـ ــای بـ خانه هـ
رفتنـــد، می گویـــد: درحالیکـــه می گوینـــد کـــودک 
ــد،  ــا باشـ ــن خانه هـ ــاعت در ایـ ــک سـ ــد یـ می توانـ
امـــا می بینیـــم کـــودک از صبـــح تـــا عصـــر و گاهـــی 
تـــا 12 شـــب آنجـــا اســـت. معـــاون امـــور اجتماعـــی 
بهزیســـتی معتقـــد اســـت حتـــی اگـــر فـــرض را بـــر 
ـــع  ـــک مرج ـــوی ی ـــراد ازس ـــن اف ـــه ای ـــم ک ـــن بگذاری ای
علمـــی و رســـمی مـــورد تاییـــد قـــرار گیرنـــد، بازهـــم 
ــه  ــرا کـ ــتند چـ ــکال هسـ ــار اشـ ــا دچـ ــن خانه هـ ایـ
بازی هـــای کـــودکان نبایـــد صرفـــا ســـرگرمی باشـــد. 
ــرای آمـــوزش  ــزاری اســـت بـ ــازی یـــک ابـ ــه بـ بلکـ
کـــودک در زمینـــه رشـــدی حرکتـــی، مهـــارت هـــا ی 
ــذاری  ــکر گـ ــای شـ ــناختی، مهارت هـ ــاری و شـ گفتـ
ــه فقـــط  ــا در جایـــی کـ ــور بچه هـ و معنویـــت و حضـ
ــا  ــه آن هـ ــم بـ ــک ظلـ ــد یـ ــرگرمی دارنـ ــازی و سـ بـ
ـــن  ـــر ای ـــا اگ ـــد: نهایت ـــه می کن ـــه اضاف ـــت.او در ادام اس
ــتای  ــط در راسـ ــند فقـ ــم باشـ ــد هـ ــا هدفمنـ بازی هـ
رشـــد جســـمی، حرکتـــی آن هـــا اســـت و بـــه ابعـــاد 
ــه  ــکال دیگـــری کـ ــتند. اشـ ــه هسـ ــر بـــی توجـ دیگـ
منصـــوری بـــه آن اشـــاره می کنـــد: حضـــور کـــودکان 
2 تـــا 15 ســـال در ایـــن خانه هـــای بـــازی اســـت.او 
ایـــن خانه هـــا نیاز هـــا و ویژگی هـــای  می گویـــد: 
ــا از  ــد و بچه هـ ــر نمی گیرنـ ــا را در نظـ ــنی بچه هـ سـ
ـــد  ـــور دارن ـــکان حض ـــک م ـــنی در ی ـــای س ـــه رده ه هم
و در ایـــن خانه هـــا هیـــچ برنامـــه و چارچوبـــی را 

رعایـــت نمی کننـــد. 
بهزیســـتی می گویـــد:  اجتماعـــی  امـــور  معـــاون 
ــه  ــک تفاهمنامـ ــا یـ ــای مـ ــا پیگیری هـ ــرانجام بـ سـ
ــراد  ــن افـ ــد ایـ ــرر شـ ــی آن مقـ ــد و طـ ــته شـ نوشـ
ـــه  ـــازی ب ـــر ب ـــه غی ـــزی ب ـــر چی ـــا اگ ـــد ت ـــوزش ببینن آم
ـــا وارد  ـــه آن ه ـــیبی ب ـــل آس ـــد حداق ـــودکان نمی رس ک
نشـــود. بـــه گفتـــه منصـــوری در ایـــن تفاهـــم نامـــه 
همچنیـــن مقـــرر شـــده بـــود افـــرادی کـــه مـــدرک 
تحصیلـــی دارنـــد بـــر اســـاس قوانیـــن و مقـــررات 
ــودک وارد  ــای مهدکـ ــت مجوز هـ ــه دریافـ ــوط بـ مربـ
ـــم  ـــی دهی ـــا مجوزقانون ـــه آن ه ـــا ب ـــوند و م ـــه ش چرخ
ــا  ــد، امـ ــم کننـ ــتاندارد های الزم را فراهـ ــا اسـ و آن هـ
ـــش  ـــن پی ـــه تدوی ـــه ب ـــاد. او در ادام ـــاق نیفت ـــن اتف ای

نویـــس شـــیوه نامـــه مشـــترک بیـــن بهزیســـتی و 
اتحادیـــه بازی هـــای رایانـــه ای و غیـــر رایانـــه ای  
بازی هـــای  می گوید:اتحادیـــه  و  می کنـــد  اشـــاره 
ــه را  ــیوه نامـ ــن شـ ــه ای ایـ ــر رایانـ ــه ای و غیـ رایانـ
بـــه وزارت صنعـــت معـــدن و تجـــارت فرســـتاده 
ــتند. ــخ هسـ ــر پاسـ ــوز منتظـ ــال 96 هنـ ــا  از سـ امـ

ــخی  ــال پاسـ ــا عمـ ــت: آن هـ ــی اسـ ــوری مدعـ منصـ
ــت  ــه وزارت صنعـ ــرا کـ ــد چـ ــد بدهنـ ــم نمی تواننـ هـ
و معـــدن در چارچـــوب آموزشـــی حـــق ورود نـــدارد 
و قســـمت اعظـــم ایـــن شـــیوه نامـــه مشـــترک 
ـــت  ـــازی را تح ـــای ب ـــا خانه ه ـــت و آن ه ـــی اس آموزش
عنـــوان کســـب و کار معرفـــی کردنـــد. معـــاون امـــور 
ــن  ــن کار ایـ ــد بهتریـ ــتی می گویـ ــی بهزیسـ اجتماعـ
اســـت کـــه افـــرادی کـــه صالحیـــت علمـــی دارنـــد 
ـــتانی  ـــش دبس ـــا پی ـــتی ی ـــودک از بهزیس ـــوز مهدک مج
ـــه  ـــم ک ـــی ه ـــد و آن های ـــرورش بگیرن ـــوزش و پ از آم
ندارنـــد تغییـــر رســـته دهنـــد، امـــا تاکنـــون کســـی 
مراجعـــه نکـــرده اســـت. منصـــوری ایـــن خانه هـــای 
می کنـــد:  اذعـــان  و  نمی کنـــد  تاییـــد  را  بـــازی 
نیـــاز رشـــد و  آیتم هـــای مـــورد  ایـــن خانه هـــا 
تکامـــل کـــودکان را ندارنـــد و هیـــچ مرجعـــی آن هـــا 
را تاییـــد نمی کنـــد چـــرا کـــه ایـــن کار در تخصـــص 
ـــه  ـــم ک ـــم بگیری ـــرض ه ـــت. ف ـــدن نیس ـــت و مع صنع
تاییـــد شـــده باشـــند بـــه دلیـــل اینکـــه پاســـخگوی 
هیـــچ  نیســـتند  کـــودکان  ضـــروری  نیاز هـــای 
ــوری  ــه منصـ ــری کـ ــاد دیگـ ــد. انتقـ ــی ندارنـ توجیهـ
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــد ایـ ــا می دانـ ــن خانه هـ ــه ایـ متوجـ
بـــه لحـــاظ اســـتاندارد های بیـــن المللـــی، کودکـــی 
کـــه از صبـــح تـــا ظهـــر در یـــک محیـــط آموزشـــی 
ــار  ــا بایـــد در کنـ ــتاندارد اســـت بعدازظهـــر حتمـ اسـ
ــار  ــواده در کنـ ــه حضورخانـ ــرا کـ ــد چـ ــواده باشـ خانـ
کـــودک معـــادل حضـــور کـــودک درمحیط هـــای 
ــای  ــورد در خانه هـ ــن مـ ــه ایـ ــت؛ کـ ــی اسـ آموزشـ
ــا  ــح تـ ــودکان از صبـ ــود و کـ ــت نمی شـ ــازی رعایـ بـ

شـــب آنجـــا هســـتند.

سمیراکریمی افشار
خبرنگار/گفتار نو

هر
 م

س:
عک

کشت۸میلیوننشاءپاییزه
درشهررفسنجان

ــنجان  ــهرداری رفس ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــل س ــر - مدیرعام مه
ــهر  ــزه در ش ــاء پایی ــون نش ــت میلی ــش از هش ــال بی ــه دوم امس ــت: در نیم گف

ــود. ــی ش ــته م ــنجان کاش رفس
جهانگیــر ملکــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار کــرد: گلهــای فصلی کشــت شــده 
ــو در  ــار، شــب ب ــای همیشــه به ــه گله ــا ازجمل ــن و پارکه ــر، میادی در حاشــیه معاب
ــوکا و ... مــی باشــند  ــل، ی ــاه، قرنف ــی، داوودی پاکوت ــم زینت ــف، کل ــای مختل رنگه
کــه همــه آنهــا از نهالســتان شــهرداری رفســنجان تهیــه مــی شــوند و تنهــا هزینــه 
ــا اعتبــاری معــادل 170 میلیــون تومــان انجــام  خریــد بــذر آنهــا بــوده اســت کــه ب

شــده اســت.
وی بیــان کــرد: عملیــات تولیــد انبــوه نشــاء بــا ارزش افــزوده بــاال جــزء افتخــارات 
ــاز  ــر شــهرداری رفســنجان جوابگــوی نی ــالوه ب ــه ع شــهرداری رفســنجان اســت ک

دهیــاری هــا و شــهرهای مجــاور نیــز مــی باشــد.
ــزار درختچــه  ــی و 20 ه ــان زینت ــه از درخت ــه کاشــت دو هزاراصل ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــط ای ــاه توس ــزار داوودی پاکوت ــت ه ــی و هش ــم زینت ــزار کل ــن 20 ه و همچنی
ســازمان انجــام گرفتــه اســت، افــزود: در شــش ماهــه نخســت امســال نشــاء بهــاره 
بــه میــزان بیــش از دو میلیــون کشــت شــده و در نیمــه دوم ســال کــه نشــاء پاییــزه 

مــی باشــد بیــش از هشــت میلیــون انجــام خواهــد شــد.
مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهرداری رفســنجان بهســازی، 
ــا  ــی، کوددهــی، هــرس و کاشــت در پارکه ــزی، آبشــویی، چمــن زن ــم، خاکری ترمی
ــن  ــات ای ــر اقدام ــای ســطح شــهر را از دیگ ــان ه ــا و خیاب ــا و بلواره و بوســتان ه
ســازمان برشــمرد و گفــت: خــاک ریــزی بــه متــراژ بیــش از دو هــزار و 500 مترمربع، 
لولــه گــذاری 18هــزار متــر و اجــرای سیســتم آبیــاری 9 هــزار متــر و سمپاشــی بــه 

میــزان 900 لیتــر انجــام شــده اســت.
ملکــی نصــب بیــش از 100 نیمکــت، 23 عــدد ســطل زبالــه، 45ســت ورزشــی و ســه 
ســت کامــل وســایل بــازی، هشــت تــاب در پارکهــای محلــه ای، شــش آبســرد کــن 
و ســرویس بهداشــتی ســیار را از دیگــر فعالیــت هــای انجــام شــده در زمینــه فضای 

ســبز، پــارک هــا و بوســتان هــای ســطح شــهر اعــالم کــرد.
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معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی می گویــد: 
ــه  ــک تفاهمنام ــا ی ــای م ــا پیگیری ه ــرانجام ب س
ــراد  ــن اف ــد ای ــرر ش ــی آن مق ــد و ط ــته ش نوش
ــازی  ــر ب ــه غی ــزی ب ــر چی ــا اگ ــد ت آمــوزش ببینن
بــه کــودکان نمی رســد حداقــل آســیبی بــه 
ــن  ــوری در ای ــه منص ــه گفت ــود. ب ــا وارد نش آن ه
تفاهــم نامــه همچنیــن مقــرر شــده بــود افــرادی 
کــه مــدرک تحصیلــی دارنــد بــر اســاس قوانیــن 
و مقــررات مربــوط بــه دریافــت مجوز هــای 
ــا  ــه آن ه ــا ب ــوند و م ــه ش ــودک وارد چرخ مهدک
مجوزقانونــی دهیــم و آن هــا اســتاندارد های الزم 

ــاد.  ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــد، ام ــم کنن را فراه

مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری 
کرمــان گفــت: ســردخانه داران جنــوب، افــراد 
ــی  ــه خوب ــد ب ــی توانن ــه م ــتند ک ــدی هس توانمن
ــته  ــام داش ــت اهتم ــت بهداش ــه رعای ــبت ب نس

ــند. باش
بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا از کرمــان؛ زهــرا 
ــت  ــالمت و امنی ــروه کاری س ــور در گ ــی پ موس
غذایــی اســتان بــا تاکیــد بر لــزوم برگزاری جلســه 
توجیهــی بــرای ســردخانه داران گفــت: اگــر پس از 
ایــن جلســه، مــوارد بهداشــتی از ســوی ســردخانه 
داران جنــوب اســتان رعایت نشــود، حتما پیگیری 
ایــن موضــوع را خواهیــم کــرد و دادســتانی به این 

موضــوع ورود پیــدا خواهــد کــرد.
وی در خصــوص ســردخانه هــای مشــکل دار 
ــه اینکــه کار در آنجــا  ــا اشــاره ب ــوب ب ــه جن منطق
ــزود:  ــرد، اف ــی گی ــورت م ــلیقه ای ص ــی س ــا ب ب
ــا  ــه ب ــتند ک ــرمایه دارانی هس ــردخانه داران، س س

ایــن حجــم کاری کــه انجــام می دهنــد و بــا 
ــد  ــی آورد، باالخــره بای ــه دســت م ــه ب ســودی ک
ــرل بهداشــت  ــت ســالمت و کنت ــی در جه کارهای

ــد. ــام دهن انج
ــوم  براســاس ایــن گــزارش، رئیــس دانشــگاه عل
پزشــکی کرمــان نیــز در ایــن جلســه در خصــوص 
جیرفــت گفــت:  هــای  ســردخانه  بهداشــت 
بیمــاری هــای عفونــی عالئــم خــود را زود نشــان 
می دهنــد. برخــی بیمــاری هــا بــه تدریــج خــوب 
ــه جــای مــی  مــی شــوند امــا تاثیــر مخــرب را ب
ــی  ــی و طوالن ــر دائم ــا تاثی ــی ه ــد و  برخ گذارن
دارند.حمیدرضــا رشــیدی نــژاد بــا اشــاره بــه لــزوم 
اهمیــت بهداشــت ســردخانه تاکیــد کــرد: باالخــره 
ایــن موضوعــات بســیار مهــم هســتند ســردخانه 
ــته و  ــد بس ــا بای ــوند ی ــت ش ــد درس ــا بای ــا ی ه
تعطیــل شــوند زیــرا ایــن مــواد غذایــی مســتقیم 

ــرد. ــی گی ــرار م ــوم ق در معــرض اســتفاده عم

سردخانه داران جنوب استان، نسبت به رعایت بهداشت اهتمام داشته باشند
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۱۰۰هزار زائر پاکستانی در موکب های چهارگانه اوقاف کرمان اطعام شدند
مهر-سرپرســت معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی 
اوقــاف کرمــان گفــت: در راســتای خدمــت 
ــد  ــل عوای ــن از مح ــی اربعی ــران خارج ــه زائ ب
موقوفــات اســتان پذیرایــی و اطعــام از 100 
ــر پاکســتانی در موکــب هــای اوقــاف  هــزار زائ

ــد. ــام ش انج
ــا  ــو ب ــدادی در گفتگ ــا ح ــالم رض ــت االس حج
ــای اداره  ــه ه ــریح برنام ــا تش ــر ب ــگار مه خبرن
ــان در  ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام کل اوق
اربعیــن حســینی گفــت: بخــش قابــل توجهــی 
بــه  مربــوط  کرمــان  اســتان  موقوفــات  از 
ــر  ــام محــرم و صف ــزاداری در ای ــای ع برنامه ه
ــه  ــل امینان ــتای عم ــن اداره در راس ــت و ای اس
ــاله از  ــر س ــش، ه ــان خیراندی ــات واقف ــه نی ب
ــت  ــرای نی ــات اج ــن موقوف ــد ای ــل عوای مح

. می کنــد
ایــن  هــای  موکــب  امســال  افــزود:  وی   
اداره بــه منظــور خدمــات دهــی بــه زائــران 
ــهرهای  ــای ورودی ش ــور ه ــتانی در مح پاکس
ــدازی  ــیرجان راه ان ــن و س ــان، باغی ــم، ماه ب
ــش از  ــده بی ــام ش ــات انج ــا خدم ــه ب ــد ک ش
ــا  ــب ه ــن موک ــتانی در ای ــر پاکس ــزار زائ 100 ه

پذیرایــی و اطعــام شــدند.
حجــت االســالم حــدادی اضافــه کــرد: در 
ــد  ــراز محــل عوای ــی بهت ــات ده راســتای خدم
موقوفــات منطبــق اســتان کرمــان 40 هــزار 
بســته آب معدنــی، 3.5 تــن برنــج، 380 کیلــو 
ــا  ــرم خرم ــرغ، 100 کیلوگ ــرم م ــت گ ــرم گوش گ
و هشــت هزارپــرس غــذای گــرم بــه ایــن 

موکب هــا ارســال شــد.

وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته ایــن اداره بــه 
ــوان معیــن اســتان سیســتان و بلوچســتان  عن
ــا  ــام رض ــب ام ــه موک ــی را ب ــای مال ــک ه کم
داد:  ادامــه  ارائــه کــرد،  اســتان  ایــن  )ع( 
ــار  امســال نیــز مبلــغ یــک میلیــارد ریــال اعتب
از ســوی ایــن اداره بــه ایــن موکــب اختصــاص 

ــت. یاف
ــا اشــاره  ــه ب حجــت االســالم حــدادی در ادام
بــه برگــزاری راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن در 
اماکــن متبرکــه شــاخص اســتان گفــت: یکــی 
از اقدامــات  فرهنگــی و مهمــی کــه طــی چنــد 
ســال گذشــته بــه تاســی از پیــاده روی اربعیــن 
در عــراق در حــال انجــام اســت و مــورد توجــه 
ــاده روی  ــه پی ــرار گرفت ــز  ق ــتان نی ــردم اس م
حــرم تــا حــرم بــا عنــوان  جامانــدگان اربعیــن 

ــم الشــان اســت ــزادگان عظی در آســتان امام
ــاده  ــن پی ــتا ای ــن راس ــه داد: در همی وی ادام
جوپــار،  شــهرهای  امامــزادگان  در  روی 
بــم،  منوجــان،  کهنــوج،  زرنــد،  ســیرجان، 
کوهبنــان، رفســنجان و رایــن برگــزار شــد.
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سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف کرمان:

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

َسری ُور ِگفِته َیو ِمث مار َاَجسِتن
َرواج ُو   پیَله ای ِمث لوِک َمسِتن

َرسی  داهیش َور جُوِن  َخَشم دا
که شوَره جاز َاگو عیشی َب َدسِتن

شاعر :  مهدی جاللی 

زدی ُاستون َدر َمشکی َشکو که
زمین و وی زمانی زیر یاو که

بگه دست دعا ُشکر خدا کن
َهلیلوم رنگ و روی جازی نو که 

شاعر :  رضا رویدل


