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ما به گوشی گنهکاریم...
هرچه کارخانه در کشورتعطیل کنند 

مروجی چند برابرش در جنوب کرمان افتتاح میکند
مدیری که در وقت مردم با تلفن به بچه اش دیکته میگه!

حذف و اضافه ادامه دارد
طلبکاران سیاسی!

تحـــول
 در شهر عنبــراباد

مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد:

احتمال ضرر زیان وجود دارد کشاورزان کشت بی رویه 
انجام ندهند

 فرماندار شهرستان عنبرآباد خبر داد:

آغاز پروژه احداث راه ارتباطی منطقه عشایری رجوگان
 با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال
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جيرفت صاحب ایرالین می شود
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سردار کمالی خبر داد: 

محاسبه دوران سربازی در جبهه 
برای دریافت تسهیالت

در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کرمان مصوب شد؛

برگزاری همایش علمی 
3توسعه ایثار اجتماعی 3
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 بـه گفتـه مدیـرکل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان، 
نـاوگان حمـل و نقل جنوب کرمـان در 
قالـب ۱۲۲ سـفر، چهـار هـزار و ۸۴۰ 
نفر از زائران اربعین حسـینی )ع( سال 
جـاری ایـن منطقـه را بـه پایانه هـای 

مـرزی کشـور اعـزام کرد.
مسـعود جمیلـی کرمانی  در نشسـت 
تیـم  اکنـون ۱۰  خبـری گفـت: هـم 
نظارتـی بر نـاوگان حمـل و نقـل زائران 

اربعیـن نظـارت می کنـد.
وی افزود: تمهیدات الزم برای بازگشت 
زائـران از طریـق نـاوگان اعزامی در نظر 
گرفتـه شـده تـا زائرانـی کـه از جنـوب 
اسـتان کرمـان و بـا اسـتفاده از نـاوگان 
حمـل و نقـل جـاده ای اعزام شـده اند 
به شـهرهای خود برگشـت داده شوند.
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  مدیـرکل 

جـاده ای جنوب اسـتان کرمـان اظهار 
داشـت: تمـام تـوان نـاوگان حمـل و 
نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان تـا فردا 
۲۹ مهرمـاه بـرای برگشـت زوار مـورد 

اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت.
در  کـه  مسـافرانی  کـرد:  اضافـه  وی 
اسـتان کرمـان تمایـل بـه سـفر دارنـد 
تـا جایی کـه امـکان دارد سـفر خـود را 

مدیریت یا از سایر وسایل حمل و نقلی 
اسـتفاده کنند تا طرح بازگشـت زائران 

بـه اتمام برسـد.
جمیلی کرمانـی از زائرانی کـه در حال 
برگشـت به مرزها هستند هم خواست 
بـا توجـه بـه حجـم ورودی زائـر از مـرز 
عـراق ضمـن داشـتن صبـر و حوصله، 
بـا عوامل حمـل و نقـل همـکاری الزم 
را داشـته باشـند تا زمینه حمـل و نقل 
مناسـب و بی خطری برای همـه زائران 

فراهم شـود.
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  کل  اداره 
کرمـان  اسـتان  جنـوب  جـاده ای 
مستقل از مرکز استان شهرستان های 
جیرفـت، عنبرآباد، کهنـوج، منوجان، 
قلعه گنـج، فاریـاب و رودبـار جنـوب را 

دارد پوشـش  تحـت 

جناب آاقی حاج محمدجواد رکیمی افشارراهداری جنوب کرمان چهار هزار زائر اربعین را جابه جا کرد
 و خانواده محترم رسدار شهید رودباری

با نهایت تاسف و تاثر این مصیبت جانسوز  را به محضر شما بزرگواران  تسلیت عرض 
نموده و از خداوند متعال  برایتان صبر و اجرا و برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی 

مسالت دارم.

حاج محمد سالخورده 

 مصیبت   درگذشت خواهر گرامیتان  را به محضر جنابعالی و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی 

و برای حضرتعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر  مسالت می نماییم.

شیخ محمد احمدیوسفی
مدیر مسوول نشریه خرما

هیئت تحریریه نشریه خرما

جناب آاقی دکتر خاهن گیر معاونت رفماندار جیرفت
انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی رابــه ایــن ســمت تبریک عــرض نمــوده و از 

خداونــد متعــال برایتــان موفقیــت و بهــروزی بیــش از پیــش مســئلت داریم.
هیئت تحریریه نشریه خرما

جناب آاقی علی ساالری اپک  بخشدار محترم جبالبارز شمالی
انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالی رابه این ســمت تبریــک عرض نمــوده و از خداوند 

منــان برای شــما بــرادر بزرگوار توفیــق روز افــزون همراه با ســامتی خواهانم .

شیخ محمداحمدیوسفی _مدیر مسوول نشریه خرما

تبریک انتصاب

تبریک انتصاب
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واکنش 
توییتری ها  

به شادی
 پس  از گل

 مهدی ترابی



مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد عنوان کرد:کشاورزان 
جهت کشت پیاز با مراکز خدمات هماهنگ کنند/
پیش بینی میشود 36هزار تن محصول پیاز در عنبرآباد 

برداشت شود/
صداسیما  باخبرنگار  گفتگو  در  طاهری  محسن   
گفت:کشت طرح استمرار پیاز در عنبرآباد از شهریورماه 

آغاز شده است و تا چند روز آینده ادامه دارد. 
 وی گفت:به منظور پر کردن خلع بازار و تامین بازار 
داخل امسال سهمیه ابالغی از سوی سازمان جهاد 
هدف  با  عنبرآباد  650هکتار  به  جنوب   کشاورزی 
گذاری تولید 36هزار تن محصول پیاز به ما اعالم شده 

است ومابه مراکز خدمات این سطح را ابالغ کردیم. 
 ��طاهری خاطرنشان کرد:تقاضا داریم باتوجه به اینکه 
سال قبل قیمت محصول پیاز خوب بود و محصول پیاز 
هم صادرات میشد و کمبود محصول داشتیم ،این امر 
سبب شده که رغبت ایجاد کرد که کشاورزان و سایر افرا 

کشت بیشتری انجام بدهند. 
 ��طاهری افزود:کشاورزان قبل از کشت با مراکز خدمات 
هماهنگ کنند ودرسامانه ثبت نام کنند از کشت بی 
رویه جلوگیری کنند که احتمال کسادی بازار وضرر زیان 

وجود دارد. 
در  استمرار  طرح  پیاز  کرد:کشت  خاطرنشان  وی 
عنبرآباد جز معدود کشت هاست و طرح دوم گشت پیاز 

از اول آذرماه آغاز میشود. 
طاهری گفت:در هکتار 40نفر نیروی کارگری مشغول 
به کار هستند که در مجموع 26هزار نفر روز اشتغال 
در مزارع ایجاد شده است  و امسال پیش بینی میشود 

بیش از 36هزار تن محصول برداشت شود

خبرهای ناگوار  آردی
آرد در  ناگواری در خصوص توزیع  میگن: خبرهای 
شهرستان های جنوبی انجام می گرفته که این مساله 
اصل  بزودی  و  کشف  نظارتی  های  سیستم  توسط 

موضوع روشن خواهد شد.
__________

زیاد تمایل ندارم اینها ول نمی کنند
میگن: بعضی از کاندیدایی که در فضای مجازی از آنان 
توسط عده ای حمایت می شوند تمایلی به ادامه مسیر 

ندارند.
_____

حذف و اضافه ادامه دارد
کاندیدای  نام  ثبت  زمان  تا  مسیر  ادامه  در  میگن: 
و عنبرآباد  از حوزه های جیرفت  نمایندگی مجلس 
لیست حضور افراد در حال چوب و خط کردن هستند و 

تا دقیقه 90  حذف و اضافه صورت خواهد گرفت.
______

طلبکاران سیاسی 
میگن : بعضی مدیران در نقاط مختلف کشور و یا 
و  مناطق خاص زیاد بفکر خدمت به مردم نیستند 
هدف از گماردن خودشان در این مناصب را یک نوع 
طلب سیاسی تلقی می کنند و حق به جانب هم سخن 

می گویند.

______

حواسشان باشد که این آسایش و میز آنان حاصل 
خون هزاران شهید است

در  ها  مدیریت  و  ادارات  در  افراد  بعضی  میگن: 
چهارچوب نظام و انقالب نظر نمی دهند و مدیریت 
نمی کنند که الزم است خودشان حواسشان به کار و 

کارشان باشد که حاصل خون هزاران شهید است. 

_______

هرچه کارخانه در کشورتعطیل کنند مروجی چند 
برابرش در جنوب کرمان افتتاح میکند

میگن: وقتی که کارخانجات در نقاط مختلف کشور 
بخاطر بحران مدیریتی و اقتصادی در حال تعطیلی 
هستند چندین متخصص جنوبی گفته اند هرچه از 
باال تعطیل شود مروجی فرد مدیرکل صنعت، معدن 
و تجارت جنوب کرمان در جنوب افتتاح می کنند و 

معضالت بیکاری را حل می نماید.

________

مهران سنجری: بزودی به این زودیا نیست... 
میگن :  وقتی همه در حال پخش این خبر هستند که 
مدیر آموزش و پرورش عنبراباد بزودی تغییر می کند 
وقتی که بگوش مهران سنجری رسیده گفته بزودی به 

این زودیا نیست.

______

مدیری که در وقت مردم با تلفن به بچه اش دیکته 
میگه

میگن: عادت بدی بعضی مدیران دارند وقتی می روی 
توی دفترشان با کلی وقت قبلی و منت همین که 
می خواهی حرفت را بزنی تلفنشان زنگ بخوره فوری 
با تلفن صحبت می کنند و که پشت خط همسرشان 

هست و یا بچه شان.
خوب کسی مدعی نیست که با خانواده شان صحبت 
نکنند اینکه وقت مردم را در اختیار خودشان قرار دهندو 

بعدا در وقت خالی به آنها زنگ بزنند
نمونه اش در بعضی بانک ها بعد چند دقیقه نوبتت 
می شود با رییس صحبتی کنی میبینی تلفنش جواب 

میده و کلی به بچه اش پشت خط دیکته  میگه.
سوال میکنی نوبت فالنی بود چرا نگذاشتی حرفش 
تمام بشه اگر کسی هم پشت خط شما بود آنهم باید 

توی نوبت بهش وقت میدادی.
نظری که تایید کردند

خدمـات مانـدگاری کـه در دو مـاه گذشـته در عنبرآبـاد توسـط اداره 
ارشـاد اسـالمی ایـن شهرسـتان صورت گرفته کـه با توجه بـه اوضاع 

اقتصـادی کشـور و ادارات قابـل تقدیر اسـت.
جـواب کارهـای فرهنگـی بنـا بـه فرمایـش مقـام معظـم رهبـری در 
دراز مـدت اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه شهرسـتان عنبرآبـاد کارهـای 
فرهنگـی بایـد اولویـت هـای اصلـی آن باشـد کـه در دو ماه گذشـته 
شـاهد خدمات بی نظیری توسـط رئیس اداره ارشـاد ناصر درینی و 
همکارانـش در ایـن شهرسـتان بوده ایم که به شـرح ذیل میباشـند:

سـینما سـیار در ایـن شهرسـتان، سـینما سـیار بـه همـت اداره کل 
فرهنـگ وارشاداسـالمی جنـوب درعنبرآبادافتتـاح شـد

بـه مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس  در   نمایشـگاه پوسـتر عکـس 
عنبرآبـاد وارشاداسـالمی  فرهنـگ  اداره  نگارخانـه 

فرهنـگ  اداره  باهمـکاری  مقـدس  دفـاع  شـعر  شـب  برگـزاری   
عنبرآبـاد در  سـپاه  بسـیج  ناحیـه  و  وارشاداسـالمی 

 موسسـه فرهنگـی و هنـری  تـک منظـوره صدرا بـه همـت اداره کل 
ارشـاد اسـالمی جنوب کرمـان و با مدیریت شـهرام محمدآبـادی در 

زمینـه  هنرهـای نمایشـی در شهرسـتان عنبرآباد افتتاح شـد
بـا افتتاح این موسسـه جامع هنری و فرهنگـی  عنبرآباد میتوانند از 
خدماتـی نظیـر آموزش بازیگـری ، کارگردانی ، نویسـندگی ، گریم ، 
طراحـی نـور ، طراحـی صحنـه ، گویندگـی و مجری گـری ، نقالی ، 

شـاهنامه خوانی ، و تعزیه اسـتفاده نمایند 
مکان موسسـه در مجتمع فرهنگی و هنری پیامبر اعظم شهرسـتان 

عنبرآباد میباشد.

��در دیدار جمعی از بزرگان و پیشکسوتان دلسوز و تاثیرگذار در فوتبال شهرستان 
عنبرآباد با ریاست محترم هیئت فوتبال جناب آقای اخالقی این دغدغه ها و 

نگرانی ها جامعه فوتبالی ابالغ و ابراز شد  .
��در این دیدار صمیمی با اجماع همه دلسوزان و پیشکسوتان فوتبالی نسبت بر 
تداوم مدیریت موفق و منظم جهت پیشبرد اهداف فوتبالی شهرستان تاکید شد . 
وضعیت رو به رشد و ساختارمند شدن فوتبال و تحول بسیار خیره کننده در 
توسعه فوتبال این شهر در دوران جناب اخالقی چنان امیدواری ایجاد کرده بود 
که داستان استعفای ایشان برای همه غافلگیر کننده و شک بزرگی بود و  امروز  
برای همه ی اهالی فوتبال روشن است که ادامه همکاری جناب اخالقی در 
ورزش فوتبال بالشک چشم انداز روشن تری  در انتظار فوتبال است و کشف 
استعدادهای شهرمان و کسب موفقیت های بزرگ قطعا هموارتر خواهد کرد. 
شاید امروز از هر زمان دیگر وجود و حضور جناب اخالقی که ملقب به پدر ورزش 
این شهر نیز هستند واجب تر و ضروری تر باشد پس با این نگاه همه دوستان 
فوتبالی و حتی غیر فوتبالی با حساسیت تمام اجازه نخواهند داد چنین بالیی 
سر ورزش بیاید کنار رفتن جناب اخالقی بزرگترین خسارت به ورزش است و اگه 
عنبرآبادی باشیم و از طرفی در گود ورزش هم باشیم اطمینان پیدا می کنیم که 

جناب اخالقی در ورزش عنبراباد جایگزین ندارد و امروز تراز ورزش این شهر و 
اعتبار و آبروی ورزش این شهر به نام اخالقی گره خورده است و این مطلب مورد 

تایید همه است حتی شهرستانهای دیگر غبطه امثال جناب اخالقی را می خورند 
و خود دکتر قرایی ریاست محترم هیئت فوتبال استان نیز به این موضوع اذعان 
دارند و حاضر نشدند استعفای جناب اخالقی را بپذیرند و بارها عنوان کردند 
که وجود جناب اخالقی در ساختار فوتبال جنوب غنیمت است و عدم قبول 
استعفای ایشان از طرف اهالی هیئت فوتبال استان و اصرار مسئوالن رده باالی 
مرکز و سطح اول فوتبال استان کرمان بر ادامه همکاری ایشان با هیئت ناشی از 
شناخت، تاثیر عملکرد مثبت و نفوذ خبری جریانات فوتبالی مان در سطح استان 

میباشد.
��لذا امروز درخواست جامعه ورزش بویژه پیشکسوتان فوتبال از جناب رئیسی 
فرماندار محترم و پرتالش  بعنوان رئیس شورای ورزش شهرستان این هست تا 
موانع موجود در آن حوزه که باعث دلزدگی و بی انگیزگی و نهایتًا استعفای ایشان 
گردیده است را رفع نمایند و پی گیر مطالبات اهالی فوتبال در این خصوص باشند

��امیداست که همه ی آنهایی که سعی در موفقیت و شکوفایی استعدادهای 
این دیار مظلوم و البته مستعد دارند بهترین سرنوشت از طرف خداوند متعال در 

انتظارشان باشد و عزت و سربلندی شامل حالشان شود .
جمعی از اهالی فوتبال و پیشکسوتان فوتبال عنبراباد
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پیاز  کشت  کرمان  جنوب  در  حالی  در 
روزهای پایانی خودش را در دو مرحله غده 

و نشا سپری می کند.
و در این کشت هایی که صورت گرفته انواع 
بذرها بصورت غده و نشا توسط کشاورزان 
جهاد  وسازمان  خدمات  مراکز  طریق  از 
از  یا  وارداتی،  خود  بصورت  کشاورزی، 
طریق عوامل توزیع و فروشگاههای مجاز 
و غیر مجاز در جنوب کرمان توزیع گردید و 

کشاورزان که بخش عظیمی از مردم جنوب 
کرمان را تشکیل میدهند همراه با دیگر 
اقشار کشت و کار کردند و روزهای پایانی 
فصل اول بصورت غده که تمام شد و نشا در 

حال انجام است.
اما یکباره مدیران مرتبط در سازمان جهاد 
کشاورزی هشدارهایی در فضای مجازی از 
طرق مختلف اعالم می نمایند،که بطریقی 

می توان رفع تکلیفی برای آنان دانست.

وگرنه سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان 
کارشناس  مدیر،  معاون،  گستره  بااین 
جهاد  های  مدیریت  و  کارشناس  مسول، 
کشاورزی در شهرستان ها و مراکز خدمات 
می توانست بصورت منطقه ای و محدوده 
آنان  نزد  زراعی  های  زمین  آمار  که  ای 
تر  سازماندهی  و  تر  قوی  است  محفوظ 
عمل کند و برای ماههای آتی از دیگر انواع 
محصوالت کشاورزی برنامه ریزی نماید و 

کشاورزان را شوک های ناگهانی ندهد.
حال اینکه با وضع امروز که سروسامانی در 
وضعیت اقتصادی نیست می توان با توجه 
به هشدارهای مدیران مرتبط سازمان جهاد 
کشاورزی نیمی از مردم جنوب را ورشکسته 
اقتصادی دانست و جای دپو این محصوالت 
را مدیران شهرستانها با جلسات پی در پی 
مشخص نمایند که در آن ایام بهانه بوی بد 

و امراض سیب و پیازهای دپو شده نباشد.

هشدارهای دیـرهنگام و رفع تکلیفی سـازمان جهـاد کشـاورزی

فعالیت های اداره ارشاد اسالمی شهرستان عنبرآباد

 آشفتگی در فوتبال شهرستان عنبراباد 
و نگرانی عمیق اهالی فوتبال  از استعفای  رییس بسیار موفق آن هیئت 

پيام مخاطبين

خرما

و مسؤلین  کانال  باعرض سالم خدمت مدیرمحترم 
محترم شهرستان جیرفت)اصناف،تعزیرات،فرمانداری 

ودادستانی محترم(
بنده 2ماه پیش بدلیل گرانفروشی اسپرتی...به اصناف 
و3تخلف  کردم  خودرااعالم  وشکایت  کرده  مراجعه 
وبه  موردتائیدقرارگرفت  اصناف  کارشناس  ازطرف 
تعزیرات ارسال کرده اند امامتاسفانه به دالیلی 1تخلف 
بیشترارسال نکرده اندوبنده بعدازاینکه متوجه شده ام 
اعتراض کرده وبااسراروپیگیریه زیادقرارشدکه پرونده 
به  کنندامابعدازچندروزکه  ارسال  ودوباره  رودرست 
پرونده  گفتندکه اصالحیه  ام  کرده  مراجعه  تعزیرات 
دریافت نشده امابه گفته مسؤل اصناف ارسال شده 
وشماره پرونده روهم به بنده داده اند،ازمسؤلین محترم 
کنندکه  دفاع  بنده  ازحق  خواهشمندم  شهرستان 
هرچند چیزاندکی میباشدامافقط میخواهم جلوی این 
جورمسائلی روبگیرندتابیش ازاین به افرادی دیگرظلم 

نشود.

�� علیرضا کهوری داور بازنشسته بین المللی و رئیس 
پیشنهاد  به  بنا  کرمان  استان  فوتبال  داوران  کمیته 
هدایت ممبینی رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال 
در صورت تایید مهدی تاج به عضویت کمیته داوران 

فدراسیون فوتبال در می آید.
حیدر  مقدم،  رحیمی  رحیم  اقایان   اساس  این  �� بر 
شکور، علیرضا کهوری و نیرویار 4 عضو پیشنهادی 
ممبینی  جهت حضور در کمیته داوران فدراسیون 

فوتبال می باشند. 
�� در صورت موافقت با عضویت این اعضا، کمیته داوران 
با حضور ممبینی 5 نفره خواهد شد. در حال حاضر 
کمیته داوران هیچ عضوی ندارد  و ممبینی به تازگی 

این نفرات را جهت عضویت معرفی کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد:
احتمال ضرر زیان وجود دارد 

کشاورزان کشت بی رویه انجام ندهند

کهوری در کمیته داوران 
فدراسیون فوتبال

خبر

حرکت حاوی پیام مهدی ترابی، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس پس 
از گلزنی مقابل تیم پیکان، بازتاب زیادی در فضای مجازی به همراه 

داشت.
به گزارش مشرق،  دو تیم فوتبال پرسپولیس و پیکان در چارچوب 
رقابت های لیگ برتر خلیج فارس  به مصاف یکدیگر رفتند؛ در اواسط 
فوتبال  تیم  جوان  بازیکن  ترابی،  مهدی  دیدار،  این  نخست  نیمه 

پرسپولیس دروازه پیکان را باز کرد.
طبق معمول پس از به ثمر رسیدن گل، هواداران فوتبال شاهد شادی 
پس از گل توسط زننده گل بودند؛ اما این بار دیدگان تماشاگران 
و رسانه ها نظاره گر حرکتی متفاوت بود. مهدی ترابی بعد از گلزنی 
با حرکت به سمت دوربین های تلویزیونی، ضمن باال زدن لباس تیم 
پرسپولیس، نوشته ای را که در تیشرت زیرین آن بود به معرض دید 

رسانه ها و تماشاگران گذاشت؛ بر روی تیشرت مهدی ترابی این عبارت 
که »تنها راه نجات کشور = اطاعت از رهبری« نقش بسته بود.

این اقدام بازیکن تیم پرسپولیس در مدت زمانی کوتاه، موجی از 
واکنش های مثبت از سوی کاربران فضای مجازی را به دنبال داشتکه 
را  مهدی_ترابی  هشتگ    با  کاربران  توئیت های  از  برخی  ادامه  در 

مشاهده می کنید

به قلم امید شریفی
 فکر می کنم بسیاری از شما در سفر به شیراز ، کرمان، کاشان و دیگر شهرهای کویری ایران زمین از 
باغ فین، باغ ارم، باغ بهشت ، باغ شازده و سایر باغهای ایرانی دیدن کرده اید، باغهایی که به نوشته 
مورخان یونانی از دوران باستان وجود داشته و در هر دوره یا سلسله پادشاهی با توجه به عوامل متعدد 
اقتصادی ، سیاسی ، نظامی به ویژه ثبات و امنیت کشور، بیشتر یا کمتر مورد توجه قرار می گرفته اند. 
این باغها نشان از عالقه ایرانیان به باغ و سرسبزی دارد که در طول تاریخ همراه آنها بوده است .  باغی 
که نمادی از بهشت موعود نیز به شمار می آید. مگر نه این که »فردوس« تغییریافته »پردیس« است و 
صورت دیگری از همین واژه در زبان های اروپایی معناِی بهشت یافته است. این باغها دارای اشکال 
منحصر به فرد و منظم هندسی بوده بطوری که به نقش و نگارهای فرش ایرانی نیز سرایت کرده است 
.    در نوشته های یونانیانی مانند گزنفون آمده است: ….شاه هخامنشی هر جا ساکن می شده و به هر 
جا که می رفته، همواره در نظر داشته است که در همه جا باغ هایی باشد پر از آفریده های زیبا که از زمین 
می روید. شاه بیشتر اوقات خود را در چنین باغ هایی به سر می برد… میشل فوکو نیز می نویسد: فرش 
ایرانی، باغی متحرک در فضا – مکان است که محیطی از باغ را به خانه می آورد، که یادآور آسایش و آرامش 
باغ است.   بسیاری از محققین، با شکوه ترین عصر باغسازی در ایران را در دوره صفویه می دانند. در این 
دوره باغات در گستره شهر همچون منظومه ای سبز تمامی ساختار شهر را تحت تأثیر قرار می دادند. در 
دوران قاجاریه به ویژه در دوران طوالنی پادشاهی ناصرالدین شاه، بر توسعه و گسترش این باغها در جای 
جای کشور از جمله ایالت کرمان افزوده شد  در این دوران توسط حاکمان، باغهایی برای خوشگذرانی و 
تعطیالت، اغلب در خارج از دروازه های شهر کرمان احداث گردید که بعضی از آنها به عنوان اثری ملی 
نیز به ثبت رسیده است . از جمله این باغها، باغ امام جمعه، باغ خانه محمداسماعیل خان نوری یا همان 
وکیل الملک اول در روستای اسماعیل آباد جوپار، باغ نظر در محل کنونی ستاد آموزش نظامی ارتش 
که در حال حاضر بخشی از آن به منازل مسکونی تبدیل شده است.   باغ هرندی ، باغی که محمدرضا 
خان عدل السلطان، ) برادر اولین نماینده جیرفت در مجلس، رستم خان رفعت الدوله، همچنین برادر 
میرزا حسینخان عدل السلطنه ملقب به سردار نصرت ، مرد همه کاره آن روزهای کرمان و نماینده دوره 
پنجم جیرفت(،آن را احداث نمود. این باغ در دوران رضاشاه به ابوالقاسم هرندی، تاجر مطرح فروخته 
شد. رضاشاه چند روزی هنگام تبعید به جزیره موریس در اینجا سکونت نمود و سر آخر این باغ در سال 
۱۳۵۴ شمسی توسط مالک باغ به وزارت فرهنگ و هنر اهدا شد.   باغ دیگر باغ بیرم آباداست که در جوار 
بنای تاریخی تخت درگاه قلی بیگ قرار دارد و توسط بیرام بیگ افشار ساخته شده  و بر اساس وقفنامه، 
در زمان قاجار به آستان قدس رضوی واگذار شد.   باغ عمارت فتح آباد یا باغ بیگلربیگی : این باغ از از 
یادگارهای فضل علیخان بیگلربیگی است که در دو دوره متناوب و حدود ده سال حاکم کرمان در زمان 
قاجار بود. این باغ و باغ بیرم آباد در زمان استانداری آقای رزم حسینی که به راستی بایستی او را یکی از 
بهترین شهرداران تاریخ کرمان دانست! بازسازی و در حال حاضر پذیرای گردشگران داخلی و خارجی 

می باشد.   در میان این باغها، نکته قابل تامل در رابطه با باغ شازده ماهان می باشد، باغی که همه آن 
را با نام ناصرالدوله فرمانفرما می شناسند، این باغ نخست به دستور محمدحسن خان سردار ایروانی 
حاکم وقت کرمان ساخته شد . همان طور که نام باغ نشان می دهد این باغ بعدها توسط عبدالحمید 
میرزا ناصرالدوله ، طی یازده سال حکمرانی وی مورد بازسازی و ساختمانهای نیز در آن ساخته شد که 
خوشبختانه در حال حاضر نگینی زیبا در کویر کرمان می باشد و هر ساله پذیرای گردشگران متعدد 
داخلی و خارجی است.  در همین زمان که بنای اولیه باغ شازده ماهان ریخته می شد در جیرفت، 
شهری که هزار سال پیش مقدسی آن را بهشتی مطبوع می داند که در باغهای آن انواع گل و گیاه و 
درختان در حال نشو و نما بوده، باغی به دستور پادشاه و توسط یکی از شاهزادگان احداث می گردد که 
در آن روزگار با برخورداری از منابع آب و خاک به مانند سایر باغها از جمله باغ دل گشا در شیراز، دارای 

منفعت و درآمد بوده است
حدود ۱۷۰ سال پیش روزنامه وقایع اتفاقیه که تنها رونامه معتبر و رسمی کشور در آن زمان بود، چنین 
می نویسد : …چون آب و زمین در جیرفت بسیار بود و در این بلوک اصال باغستانی وجود نداشت، به 
حکم حاکم وقت کرمان، شاهزاده طهماسب میرزا مویدالدوله در این زمان باغ بسیار وسیعی در آنجا بنا 
کرده و نام آن را هم ناصرآباد ) به اسم ناصرالدین شاه پادشاه وقت ( موسوم کردند و قرار شد در آینده ده 
هزار درخت نارنج ، نارنگی و بکراهی از جاهایی از جمله خبیص ) شهداد ( به آن اضافه و در باغ مزبور 

غرس نمایند…
 اطالعات ما در مورد این باغ بسیار اندک می باشد. این باغ دو سال بعد از سفر ابوت به جیرفت احداث 
می گردد و تا آنجا که نگارنده جستجو کرده است، متاسفانه تا ربع قرن بعد هیچ جهانگردی از جیرفت 

دیدن نمی نماید که در رابطه با این باغ اظهار نظر نماید.
 ناگفته نماند که عالوه بر این باغ، در منابع تاریخی به ساختن باغی در سرجاز از سوی وکیل الملک اول 
به حدود یک دهه بعد نیز اشاره شده است. اینکه این باغ، با دیگر باغ ساخته شده از طرف ایشان )باغ 
اسماعیل آباد جوپار( که آثاری از آن برجای مانده و به ثبت ملی نیز رسیده است، تا چه اندازه شبیه بوده 
است اطالعی نداریم . از سوی دیگر نمی دانیم، وکیل الملک باغ ناصری را یک دهه بعد آباد کرده یا 
توسعه داده یا اینکه خود باغی مستقل احداث نموده است، از این باغ نیز به مانند باغ ناصری تنها نامی 

فقط در منابع تاریخی باقی مانده است. شاید دوری از مرکز و دیده نشدن، باعث شده است که کمتر 
ازاین باغها بدانیم یا بشنویم . 

 اما نکته قابل تاسف این است که گذشته از این باغهای قاجاری، که ازبین رفتن آنها، زیاد هم عجیب 
نمی باشد. از باغها و پارکهای احداث شده در همین قرن اخیر هم فقط نشانی مانده است. این باغها 
و پارکها با قدمتی بیش از نیم قرن یا فراموش شده یا تغییر کاربری داده، نمی دانم بانی باغ ملی باالتر 
از دبیرستان امیرکبیر چه کسی بوده است، امروزه تنها اسمی از آن باقی مانده است. باغ ولیعصر یا 
پارک ولیعصر ، کنار دانشکده پرستاری نیز سرنوشتی بهتر از باغ ملی نداشت این پارک که زمانی بسیار 
گسترده و دارای درختانی زیبای نارنج ، به مانند باغ دلگشای شیراز بود این اواخرساختمان شهرداری 

را در خود دید، بسیاری از درختانش را بریدند و شکلی نامنظم به آن دادند و تبدیل به باغچه اش کردند 
 راست میگن حوادث تاریخ دوبار اتفاق می افتند یک بار بصورت تراژدی و دگر بار بصورت واقعه خنده 
دار. . شهرداری که بایستی فضای سبز ، شهری مانند جیرفت را که دارای کمترین سرانه فضای سبز 
می باشد، توسعه و گسترش دهد، خود بخوانید خود، همین معدود فضای سبز را تبدیل به ساختمان 

می کند. نمی دانم دیگر از سایر ارگانها می توان انتظاری داشت . 
 فکر می کنم این منطقه تنها منطقه ای هست که با دارابودن رودخانه هایی مانند هلیل و شور و غیره ) هر 

چند نامی از آنها باقی مانده باشد( فاقد باغ یا پارکی است که برازنده آن باشد. 
بقول رودکی 

 بوی جوی مولیان آید همی / یاد یار مهربان آید همی
 آب جیحون از نشاط روی دوست / خنگ ما را تا میان آید همی

 میر سرو است و بخارا بوستان / سرو سوی بوستان آید همی
 هنوز یادمان نرفته، سبزوارانی که االن مرکز جیرفت کوچک و آب رفته شده است، پر از باغهایی گسترده 
در تملک شهرداری و دیگر ارگانها بود. بطوری که در هر فلکه آن پمپهای موتوری وجود داشت که به این 
درختان طراوت و شادی می بخشیدند. بدون شک این باغها را ما نابود کردیم، آنگاه که محیط زیست 
برایمان محلی از اعراب نداشت و دنبال سود اقتصادی به هر قیمتی بودیم. درختانش را با بی رحمی 
از بیخ برکندیم و با لودر باغهای نارنج و مرکباتش را با دیوار چینه ای و ِگلی اش با خاک یکسان کردیم و 
قلم ها نیز بی تفاوت در برابر این تغییر کاربری که در کمیسیون ماده فالن، به دور از دیدگان امضا شد، 

سکوت اختیار کردند 
 همه بصورت سیستمی یا چرخه وار مقصریم .کاش نمی خواندیم که )دیگران کاشتند و ما خوردیم ما 
کاریم و دیگران خورند( امروز ما چه بگوییم؟ بگوییم دیگران کاشتند و ما خوردیم و ما از بن می َکنیم و 
دیگران خود دانند؟ حقیقتا این است سهم ما از توسعه پایدار برای نسلهای آینده . وای بر ما متوهمان، 
کاش این روزها بجای شعارها و کارهای پوپولیستی اعمال و کارهایی ماندگار در جهت حفظ محیط 

زیست و توسعه پایدار شهر و دیارمان انجام می شد.

واکنش توییتری ها به شادی پس  از گل مهدی ترابی

از باغ ناصرالدین شاه تا 
باغ ُکشی این سالهای جیرفت 

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

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 9806/05-139860319014002302 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
روح اله میرافضلی نژاد فرزند جان اله بشماره شناسنامه 615 
صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت 912 
متر مربع پالک – فرعی از 624 – اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک- فرعی از 624- اصلی قطعه 5 واقع در اراضی ده دیوان 
ساردوئیه جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای مصطفی بلند نظر محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود راه به این اداره تسلیم و پس از 
از تاریخ تسلیم اعتراض،  اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصل اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 امرالله کریمی مسکونی           رئیس ثبت اسناد و امالک

ما به گوشی گنهکاریم...



سعی کن ببخشی نه....
استاد با شاگردش از باغی می گذشت. چشم آنها به یک  کفش کهنه افتاد. شاگرد گفت گمان 
میکنم این کفشهای کارگری است که در این باغ کار میکند. بیا با پنهان کردن کفشها عکس 

العمل کارگر را ببینیم و بعد کفش ها را پس بدهیم و کمی شاد شویم
استاد گفت چرا برای خنده خود او را  ناراحت کنیم ؛ بیا کاری که می گویم انجام بده و عکس 

العملش را ببین! برو مقداری پول درون آن قرار بده ..
قبول کرد و بعد از قرار دادن پول، هر دو مخفی شدند. کارگر برای تعویض لباس به وسائل خود  
مراجعه کرد و همین که پای خود را درون کفش گذاشت متوجه شیئی درون کفش شد و بعد از 

وارسی ، پول ها را دید
با گریه فریاد زد: خدایا شکرت. خدایی که هیچ وقت بندگان خود را فراموش نمی کنی. میدانی 
که همسر  مریض و فرزندان گرسنه دارم و در این فکر بودم که امروز با دست خالی و با چه رویی به 
نزد آنها باز گردم و همینطور اشک میریخت. استاد به شاگرد خود گفت: همیشه سعی کن برای 

خوشحال شدنت ببخشی نه بستانی ..

دعاهای مستجاب
امام صادق علیه السالم: سه دعاست که از درگاه خداوند متعال رد نمیشود

دعای پدر برای فرزندش، هر گاه که به او  نیکی کند ، و نفرینش در حّق او ، آن گاه که از او 
نافرمانی نماید

نفرین ستم دیده در حّق کسی که به او ستم کرده است ، و دعایش برای کسی که انتقام او را از 
ستمگری گرفته است

و دعای مرد مؤمن برای برادر مؤمنش که به خاطر ما به او  کمك مالی کرده است و نفرینش 
درباره وی ، هر گاه بتواند به او کمك مالی کند و برادرش به آن کمك نیاز شدید داشته باشد و 

وی کمکش نکند... 

ده نکته در خصوص سامتی در قرآن
�💢💢�خالصه و مفید بخونید��

��بخورید و بیاشامید،اما به اندازه کافی و الزم؛زیرا پرخوری و زیاده روی، سالمت شما را به خطر 
می اندازد)اعراف/31(.

��همه دردها و ناراحتی های خود را می توانید با قرآن ریشه کن سازید؛قرآن بخوانید و به آن 
عمل کنید و با روح قرآن مرتبط و همنوا گردید تا همه سیستم های روح و جسم شما در تعادل 

مطلوب خود قرار گیرند)یونس/57 و اسراء/82( .
�� در فرهنگ قرآنی، این خداوند است که بیماری ها را شفا می دهد و دیگران، وسیله و واسطه 

اند)شعرا/80( .
��اصل اول در سالمتی و صحت غذاها به فرموده قرآن، آن است که حالل و پاکیزه باشند 

��این گونه غذا، می تواند مقدمات سالمتی را در بدن انسان فراهم نماید؛اما این که یک ماده 
خوراکی واحد با ترکیبات غذایی ثابت و مشخص، در اثر حالل یا حرام بودن، دارای آثار متفاوتی 

بر سالمت انسان گردد، بحث علمی بسیار عمیقی می طلبد)نحل/114 و بقره 168( 
�� حالل یعنی چیزی که ممنوعیت شرعی ندارد و طیب یعنی چیزی که موافق طبع سالم 

انسانی باشد .
�� بهترین نحوه تغذیه برای سالمت انسان که مورد سفارش قرآن کریم است،خوردن صبحانه و 
شام است؛یعنی غذای روزانه در دو وعده اصلی در اول روز و آخر روز صرف گردد.این شیوه غذا 

خوردن بهشتیان است که در سوره مریم، آیه 62 آمده است.
��به فرمان قرآن،مؤمنان شایسته ترین افراد در استفاده از نعمت های الهی - مانند غذاهای 
پاکیزه - می باشند.خداوند می فرماید: چه کسی این غذاهای پاکیزه را بر شما حرام کرده 
است؟ این ها زیبایی های زندگی دنیاست که خداوند برای بهترین بندگانش خلق نموده است 

. پس از نعمت های خداوند استفاده کنید؛ )اعراف/32 و مائده/87 و 88( 
به قول امام علی )ع(، خداوند همان قدر از حرام شمردن آن چه حالل نموده است،ناراحت 

می شود که حرام او را نادیده بگیرید و مانند یک امر حالل انجام دهید.
��جالب است بدانید که خداوند مستقیما در قرآن به خوردن گوشت و ماهی و میوه اشاره می 
کند و آنها را از نعمت های زندگی بخش الهی برمی شمارد و از ما می خواهد که از آنها بخوریم 
که به ترتیب در سوره مائده آیه 1 و 96، سوره نحل، آیه 14 و سوره مؤمنون آیه 19 آمده است .

 �� مسئله خوراک در قرآن، آن قدر مهم است که در یک آیه مستقیما فرمان داده شده است 
که انسان با دقت و تامل در غذایی که می خورد،بنگرد )عبس/24(؛یعنی این که یک انسان 

قرآنی، باید در نحوه تغذیه خود، نهایت دقت را داشته باشد .
�� خداوند در قرآن کریم خواب را یکی از عوامل سالمت و آرامش روح انسان برمی شمارد و آن را 
نعمتی قابل ستایش و آیه ای از آیات اعجازآمیز الهی معرفی می کند. )روم/23 و فرقان/47( .

��آیا می دانید در فرهنگ قرآنی،سخت ترین و ناگوارترین بیماری ها چیست؟قرآن مستقیما به 
این بیماری اشاره نموده،آن را نام می برد؛این بیماری، مرض قلب یا بیماری دل نام دارد؛چون 
وقتی روح و دل فردی به این بیماری گرفتار شد،از شنیدن و دیدن و درک حقایق عاجز می 

شود و این بدترین وضعی است که یک انسان پیدا می کند)اعراف/179 و توبه/125(
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نکته های ناب

مذهبی

خبر

خرما
��اقدامـات اخیـر آمریـکا موجـب ورود لبنـان بـه جنـگ ارزی و 
کاهش ارزش پول این کشـور شـده  اسـت؛ به طوری که ارزش 
دالر در لبنـان کـه از ۱۹۸۹ تـا به حـال در نـرخ ثابـت ۱۵۰۵ 
لیـر بـود، در یـک ماه اخیر به سـطح ۱۶۰۰ لیر رسـیده اسـت 
و حتـی برخـی خبرهـا حکایت از رسـیدن بـه نـرخ ۱۷۰۰ لیر 
می کننـد. البتـه این نـرخ بـازار آزاد اسـت و نرخ رسـمی بانک 

مرکـزی همچنـان ۱۵۰۵ لیـر اعالم می شـود.
�� ایـن وضعیـت بـه همراه مالیات های سـنگین، موجب شـده 
اسـت کـه مغازه هـا تعطیـل شـده، پمپ بنزینی هـا اعتصـاب 
کـرده و برخـی از مـردم اقـدام بـه اعتـراض خیابانـی و پاییـن 
آوردن عکس هـای مسـئولین این کشـور نمایند. به نوشـته ی 
روزنامـه الجمهوریه، »جبران باسـیل« وزیر خارجه لبنان گفته 
اسـت کـه »فتنـه جدیـدی در قالـب فتنـه اقتصـادی در لبنان 
در حـال طراحـی اسـت؛ به گونـه ای که همزمان با فشـارهای 
خارجـی در زمینه اقتصـاد و ارز، برخی طرف های داخلی نیز 

علیـه اقتصاد لبنـان توطئـه می کنند.«
�� البتـه محیـط داخلی لبنان که امروز بسـتر منازعه اقتصادی 
شـده اسـت، نیز مسـتعد آغاز چنین شـرایط بـود. قابل توجه 
اسـت کـه لبنـان،  از قدیـم از حیـث برخـی زیرسـاخت های 
تجـاری و مالـی دچـار مشـکالت بزرگی بـود چنان کـه بعنوان 
مثـال، نسـبت بدهـی دولتـی ایـن کشـور بـه حجـم تولیـد 
ناخالـص داخلـی آن،  حـدود ۱۵۰ درصـد اسـت کـه در ایـن 
نسـبت، پـس از ژاپـن و یونـان،  رتبه سـوم جهانـی را از آن خود 
کرده اسـت و این امر به نوبه ی خود عامل مشـکالت متعددی 

می شـود.

چگونه می شود نسبت به قطع یارانه 
شکایت کرد؟

��بـرای تمـام خانوار هایی کـه یارانه نقدی آن ها قطع می شـود، 
 »YARANEH« پیامـک »قطـع یارانـه نقـدی« بـا سرشـماره
ارسـال می شـود و اگـر خود را مسـتحق دریافـت آن می دانند، 
سرپرسـت خانـوار بـه همـراه یـک مـدرک شناسـایی بایـد در 
مرحلـه اول بـه یکـی از دفاتـر پیشـخوان دولـت مراجعـه کند. 
پس از مراجعه به دفتر پیشـخوان و تکمیل برگه مجوز بررسـی 
تراکنش هـای بانکـی بـه دولـت، شـماره رهگیـری بـرای وی 

پیامـک خواهد شـد.
��روش اول اعتراض، مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت است.

یارانه هـا  هدفمنـدی  بـه  مربـوط  سـامانه  بـه  مراجعـه  ��بـا 
کنیـد. پیگیـری  را  اعتراض تـان 

��یـک روش راحت تـر، تمـاس تلفنی با شـماره ۴ رقمی مرتبط 
با یارانه هاسـت.

 در لبنان چه خبر است؟

به گزارش نشریه خرما، محمدرضا رفیعی، رییس هیئت 
با  و نقل دقیانوس  المللی حمل  بین  مدیره هولدینگ 
عنوان  به  جیرفت  نیاز  براساس  گفت:  خبر  این  اظهار 
آزاد  منطقه  و  گمرك   ، تجارتخانه  ایجاد  و  بندرخشک 
کشاورزي در جنوب کرمان و همچنین ایجاد هاب حمل و 
نقل بار و مسافر در جنوب کشور و با همکاري و هماهنگی 

مسووالن کشوري، جیرفت صاحب ایرالین خواهد شد.
وي اظهار داشت: طبق جلسات متعددی که با مقامات 
مجلس  در  عنبرآباد  و  جیرفت  مردم  نماینده  کشوري، 
شورای اسالمی، کارشناسان صنعت هوانوردي، تاجران 
بین المللي و سرمایه گذاران داخلي و خارجي داشتیم، 
مقرر شد تا مراحل اخذ FULL AOC و مجوزهای الزم 
جیرفت  فرودگاه  در  هواپیمایی  شرکت  تاسیس  جهت 

صورت گیرد.
نقل  و  حمل  المللي  بین  شرکت  مدیره  هیئت  رییس 
نقل  و  حمل  المللی  بین  هولدینگ  گفت:  دقیانوس 
دقیانوس با تجربه هفده سال در حوزه حمل و نقل بین 
المللي قصد دارد با تاسیس ایرالین در جیرفت، زنجیره 
حمل و نقل بار و مسافر را تکمیل کند و تمامی سرمایه الزم 
توسط بخش خصوصی و هولدینگ بین المللی حمل و 

نقل دقیانوس تامین مي شود.
رفیعي به جمله تاثیرگذار در مدیریت هوانوردي اشاره کرد: 
چرخ های هواپیما، زمین هر منطقه ای را لمس کند، با 

خود رونق و توسعه را به ارمغان می آورد.
وي با بیان اینکه : در حال مذاکره با مالك سه فروند جت 
CRJ هستیم و ان شاالله با استقرار پایگاه عملیاتي این 
ایرالین در فرودگاه جیرفت و با بهره برداری از هواپیماهای 
جت با ظرفیت کمتر از صدنفر، عالوه بر انجام پرواز به 

اشتغالزایی  به  شایانی  کمک  کشور،  محروم  شهرهای 
جوانان متخصص در مناطق محروم داشته باشد.

رفیعي افزود: جیرفت قطب و بهشت کشاورزي ایران است 
و طرفیت و پتانسیل الزم را دارد که میتواند به بزرگترین 
مزیت براي کشور تبدیل شود و رابط وزارتخانه هاي جهاد 
کشاورزي, اقتصاد و دارایي و صنعت و معدن و تجارت با 

تجار و فعاالن اقتصادي گردد.
وي با تاکید بر استفاده از قابلیت های منطقه به همراه 
ایجاد فرصت های کشاورزی و استفاده از ظرفیت معادن و 
صنایع تبدیلی کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و معدنی، 
پیشرفت و رونق اقتصادی را برای منطقه به همراه خواهد 

داشت. 
رفیعي در پایان گفت: اگر فعالیت های مولد اقتصادی 
در منطقه بدرستی مدیریت شود، توسعه یابد و بازاریابی 
صحیحی داشته باشد نباید اصال نگران اشتغال جوانان 
این منطقه بود، جیرفت نقطه آغاز تمدن جهان است و 
زمین هایش آغشته به طالست و با توجه به شرایط ویژه 
حاکم بر کشور باید با همدلی و مدیریت درست منابع 
اقتصاد  و  اقتصادی  توانمندی  برای  مهمی  های  گام 

پایدارمنطقه و کشور بردارد.

تمامی دستگاه هایی که ملزم به ارائه تسهیالت به رزمندگان 
و خانواده های آنان هستند باید از این ابالغیه پیروی کنند.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
خدمت  مدت  درصد  معادل ۷۵  چهارم  سه  احتساب  از 
خدمت  عنوان  به  جنگ  دوران  سربازان  عمومی  وظیفه 

داوطلبانه خبر داد.
ایسنا، درباره نحوه  با  سردار موسی کمالی در گفت وگو 
احتساب مدت حضور سربازان در جبهه برای بهره مندی از 
تسهیالت رزمندگی اظهارکرد: در قانون یکسری تسهیالت 
رزمندگان  برای   ... و  کنکور  به  مربوط  تسهیالت  مانند 
داوطلب پیش بینی شده است که این امر سبب نارضایتی 
برخی از افرادی شده بود که دوران مدت خدمت سربازی 
را به جبهه های جنگ تحمیلی گذرانده بودند که  خود 
در همین راستا ستادکل نیروهای مسلح در دی ماه سال 
۸۸ ابالغیه ای صادر کرد که بر اساس آن  سه چهارم مدت 
خدمت سربازی این افراد نیز به عنوان خدمت سربازی 

داوطلبانه محسوب می شود.
وی با بیان اینکه سربازانی که از سوی ارتش،  سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، کمیته، شهربانی،  ژاندارمری و وزارت سپاه 

و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق 
عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند، مشمول این 
ابالغیه هستند، گفـت: این افراد می توانند از تسهیالتی که 
برای خدمت سربازی داوطلبانه در نظر گرفته شده است، 

برای خود یا فرزندان خود استفاده کنند.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
افزود: به عنوان مثال اگر فردی ۱۶ ماه از دوران خدمت 

سربازی خود را در جبهه گذرانده باشد، سه چهارم این مدت 
یعنی معادل ۱۲ ماه آن داوطلبانه خواهد بود.

کسر  با  ارتباطی  ابالغیه  این  اینکه  بر  تاکید  با  کمالی 
کسر  کرد:  خاطرنشان  ندارند،  ایثارگری  خدمت های 
خدمت ها برای تمامی افراد به طور یکسان صادر می شود، 
به عبارت بهتر، تفاوتی میان حضور داوطلبانه و حضور به 
عنوان سرباز در جبهه های جنگ تحمیلی وجود ندارد و چه 
فردی مثال ۱۵ ماه حضور داوطلبانه داشته باشد و چه فردی 
همین مدت به عنوان سرباز در جبهه ها حضور داشته باشد، 

می تواند به ازای هرماه ۱۲ روز کسرخدمت دریافت کند.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
افزود:  بنابراین این ابالغیه برای متقاضیان دریافت کسر 
خدمت جای نگرانی ندارد و تنها برای بهره مندی از دیگر 
تسهیالت مربوط با حضور داوطلبانه در دوران دفاع مقدس 

است.
وی با بیان این دستور ستادکل به تمامی دستگاه ها ابالغ 
شده است، اظهار کرد: تمامی دستگاه هایی که ملزم به ارائه 
تسهیالت به رزمندگان و خانواده های آنان هستند باید از این 

ابالغیه پیروی کنند.

جیرفت صاحب ایرالین می شود

سردار کمالی خبر داد: 

محاسبه دوران سربازی در جبهه برای دریافت تسهیالت

در پی شـکایت از سـازمان سـنجش آموزش کشـور با خواسـته 
ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه شـماره یک راهنمای ثبت نام 
شـرکت در آزمـون و اجـازه شـرکت در آزمـون سـال ۹۸ بـا وجود 
دوبـار قبولـی در سـال های قبل، هیات عمومی دیـوان عدالت 
اداری، بـا نظر به اینکه قید ممنوعیـت ادامه تحصیل در آزمون 
سراسـری بـرای افـرادی کـه دوبـار در رشـته هـای روزانـه قبـول 
شـده باشـند، محدودیـت بالوجه و مغایـر بند )۳( اصل سـوم و 
سـی ام قانـون اساسـی و نیـاز بـه اذن قانونگـذار داشـته و آن را 

ابطـال کرد.
بـر ایـن اسـاس ثبـت نـام افـرادی کـه دوبـار در آزمـون هـای 
سراسـری دوره هـای قبـل پذیرفتـه شـده انـد در کنکـور سـال 

هـای بعـد بالمانـع شـد.
/ دیوان عدالت اداری

ادامه تحصیل برای افرادی که دوبار در 
کنکور شرکت کردند بامانع شد

استاندار کرمان بر تدوین برنامه های اجرایی 
و  کاربردی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت تاکید کرد و گفت: نیازمند کارهای 
تحقیقاتی و پژوهشی تاثیرگذار در این حوزه 

هستیم.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، 
محمدجواد فدائی در شورای استانی ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت، تدوین برنامه های 
اجرایی و کاربردی تاثیرگذار را مورد انتظار 
ابراز  و  کرد  عنوان  شورا  این  نشستهای 
علمی  همایش  آینده  سال  پاییز  داشت: 
برای توسعه امر ایثار اجتماعی را با محوریت 
دانشگاه شهید باهنر کرمان خواهیم داشت. 
وی در خصوص انتخاب عناوین پژوهشی 
این همایش عنوان کرد: انتخاب عناوین باید 
به راهکارهای علمی و اجرایی منجر شوند، 
لذا کارگروه انتخاب عناوین با حضور افراد 
صاحب نظر تشکیل گردد که با ارسال آنها به 

سایر دانشگاه ها ، کارهای تحقیقاتی هم به 
موازات همایش داشته باشیم.

استاندار کرمان همچنین به تهیه مستند 

پور  محمدی  علی  حاج  شهید  زندگی 
فرمانده گردان رفسنجان و شهید عظیمی از 
شهدای مدافع حرم اشاره داشت و گفت: با 

همکاری صدا و سیما، این مستندها تا ۴ ماه 
آینده تهیه خواهند شد.

وصایای  کتاب  سوم  جلد  چاپ  از  فدائی 
کل  اداره  توسط  کرمان  استان  شهدای 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان خبر 
داد. براساس این گزارش، گروهی مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان نیز 
در این نشست عنوان کرد: اطالعات الزم 
برای ۲۰ جلد کتاب وصایای شهدای استان 
جمع آوری شده که تاکنون دو جلد آن به 
چاپ رسیده و ۲۲۰۰ وصیتنامه شهید جمع 

آوری شده است.
وی ادامه داد: ۲۰ درصد اعتبار فرهنگی هر 
دستگاه باید به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

اختصاص یابد.
گروهی افزود: ۵۲ شهید شناسایی شده اند 
که آثار و خاطرات آنها جهت مستندسازی 

زندگی آنها جمع آوری شده است.

در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کرمان مصوب شد؛

برگزاری همایش علمی توسعه ایثار اجتماعی

 سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                         
 تاریخ:1398/07/11

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 

وساختمان فاقد سند رسمی 
بر  برا
رای شماره 139760319091000956-97/12/20هیات اول موضوع تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبراباد ثصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی دین فرزند دادمراد بشماره 
شناسنامه 7صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه مساحت 352متر مربع پالک –

فرعی از 45 - اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 45 –اصلی قطعه یک بخش 45کرمان 
واقع در اراضی خداآفرین عنبراباد خریداری از مالک رسمی آقای /عباس امیری محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان      رئیس ثبت اسناد وامالک

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                          
تاریخ:1398/06/26

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 
مورخه   139860319091001443 شماره   رای  برابر  رسمی   سند  فاقد  وساختمان 
98/05/24هیات اول موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای نظام علی توکلی کهنوج فرزند داداله بشماره شناسنامه 7صادره از عنبرآباد در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 378/36متر مربع پالک –فرعی از 46 - اصلی مفروز 
ومجزی شده از پالک – فرعی از 46 –اصلی قطعه یک بخش 45کرمان واقع در عنبراباد 
شهرک نارنج خریداری از مالک رسمی شرکت کشت و صنعت جیرفت  محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان      رئیس ثبت اسناد وامالک

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                         
 تاریخ:1398/06/25

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 
وساختمان فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139860319091001252مورخه 98/5/5هیات اول موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای افشین رضاپور فرزند قربان 
بشماره شناسنامه 2980317055صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
357/87متر مربع پالک –فرعی از 47 - اصلی مفروز ومجزی شده از پالک – فرعی از 47 
–اصلی قطعه یک بخش 45کرمان واقع در احمدآباد عنبراباد خریداری از مالک رسمی 
خانم فرخنده امیری  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض  انتشار  تاریخ  از  توانند  اعتراضی داشته باشند می 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان      رئیس ثبت اسناد وامالک

 
    سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                         

 تاریخ:1398/07/02
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 
وساختمان فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1397603190140000256مورخه 97/1/27هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر شهدادنژاد 
فرزند مختار بشماره شناسنامه 555  با کد ملی 3030256278 صادره از جیرفت  در 
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 63/10متر مربع پالک –فرعی 
از 49- اصلی مفروز ومجزی شده از پالک – فرعی از 49 –اصلی قطعه یک بخش 45کرمان 
واقع در عنبراباد اراضی محمدآباد بی بی شهری  خریداری از مالک رسمی آقای /محمد 
شیرانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14  

تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29
مصیب حیدریان      رئیس ثبت اسناد وامالک

 سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                      
   تاریخ:1398/04/11

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 

وساختمان فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860319091000362مورخه 98/02/10هیات اول موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید رضا کریمی افشار 
فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه28  با کد ملی 3111417727صادره از جیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 253متر مربع پالک- فرعی از 49  اصلی مفروز ومجزی 
شده از پالک49 –اصلی قطعه یک واقع در اراضی محمد آباد بی بی شهری خریداری از 
مالک رسمی آقای محمودشیرانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در 
دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان      رئیس ثبت اسناد وامالک

 
  سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                        

  تاریخ:1398/07/08
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 
وساختمان فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139860319091001420مورخه 98/05/23هیات اول موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین احمدیوسفی 
سرحدی فرزند مراد بشماره شناسنامه 136صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 196متر مربع پالک –فرعی از 46 - اصلی مفروز ومجزی شده از پالک – فرعی 
از 46 –اصلی قطعه یک بخش 45کرمان واقع در عنبراباد شهرک نارنج خریداری از مالک 
رسمی آقای سیدعبدالرضا نجفی موسوی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  
مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان      رئیس ثبت اسناد وامالک

  سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                         
 تاریخ:1398/07/09

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 

وساختمان فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860319091001243مورخه 98/05/05هیات اول موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای دادخدا خسروی فرزند 

دادعلی بشماره شناسنامه 141 با کد ملی 6069590945صادره از عنبرآباد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 9847/50متر مربع پالک –فرعی از 412 - اصلی مفروز ومجزی 
شده از پالک – فرعی از 59 –اصلی قطعه سه واقع دراراضی روداب مردهک خریداری از 
مالک رسمی آقای دادعلی خسروی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب 
در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان    رئیس ثبت اسناد وامالک

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                        
  تاریخ:1398/04/12

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 

وساختمان فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860319091000381مورخه 98/02/10هیات اول موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یداله رئیسی نژاد فرزند 
فرج اله بشماره شناسنامه 1صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 56946متر مربع پالک –فرعی از 52 - اصلی مفروز ومجزی شده از پالک52 –

اصلی بخش 45کرمان قطعه یک واقع در عنبراباد اراضی حسین اباد لولی خریداری از مالک 
رسمی آقای مرید داوودی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض  انتشار  تاریخ  از  توانند  اعتراضی داشته باشند می 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان       رئیس ثبت اسناد وامالک

  سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                        
  تاریخ:1398/07/04

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 

وساختمان فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860319091001241مورخه 98/5/5هیات اول موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ساالری ده 
شیخ فرزند محمد بشماره شناسنامه 260با کد ملی 3030806901صادره از جیرفت در 
ششدانگ یک باب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 64متر مربع پالک –فرعی از 
45 - اصلی مفروز ومجزی شده از پالک – فرعی از 45 –اصلی قطعه یک بخش 45کرمان 
واقع در عنبراباد خداافرین خریداری از مالک رسمی آقای سید محمد موسوی  محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/07/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/07/29

مصیب حیدریان        رئیس ثبت اسناد وامالک

   سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                        
  تاریخ:1398/07/17

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبراباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
وارضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  13آئین  وماده  3قانون  ماده  موضوع  اگهی 

وساختمان فاقد سند رسمی 
موضوع  اول  97/2/10هیات  139860319091000357مورخه  شماره   رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
شهدادنژاد فرزند لشکری بشماره شناسنامه 613  صادره از جیرفت  در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 536متر مربع پالک –فرعی از 49 - اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 
49 –اصلی قطعه یک بخش 45کرمان واقع در محمدآباد بی بی شهری عنبراباد خریداری 
از مالک رسمی آقای /عباس امیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  مراتب 
در دونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/7/29  
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/8/14

مصیب حیدریان       رئیس ثبت اسناد وامالک

  سازمان ثبت اسناد وامالک کشور                         
 تاریخ:1398/07/17

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
آگهی فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه آقای ابوذر نخعی فرزند مراد به شماره ملی 6069837886 صادره از عنبرآباد 
مالک ششدانگ یک باب خانه و باغچه دارای پالک  1768 فرعی از 50 اصلی واقع در 
اراضی شهر عنبرآباد بخش 45 کرمان که سند مالکیت آن ذیل ثبت صفحه 476 دفتر 291 
محلی به شماره چاپی 955252 ، به نام وی صادر و تسلیم گردیده ، ضمن تسلیم دو برگ 
استشهادیه محلی تصدیق شده اعالم نموده که سند مالکیت پالک فوق مفقود شده و 
درخواست سند المثنی نموده است ، لذا باستناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت ،مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی به اداره ثبت شهرستان عنبرآباد مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نماید و اال پس از از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد گردید .
تاریخ چاپ 98/7/29

مصیب حیدریان        رئیس  اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان عنبرآباد
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گزارش تصویری تحول در شهر عنبراباد

پـروژه احـداث راه  آغـاز  از  �� فرمانـدار شهرسـتان عنبرآبـاد 
ارتباطـی منطقـه عشـایری رجـوگان با اعتبـاری بالغ بـر دو 

میلیـارد ریـال خبـر داد؛ 
 ��فرمانـدار شهرسـتان عنبرآبـاد از مـدارس حـوزه عشـایری 
دررود ،جشـار ،فاشـکوه و مسـیر ارتباطی دررود وروستاهای 
اقمـاری دیگـر بازدید و با عشـایر این مناطـق دیدار و گفتگو 

کرد؛ 

 �� صبح امروز 29 مهرماه محمود رئیسی فرماندار شهرستان 
عنبرآبـاد بـه اتفـاق پورجمعـه رئیـس اداره راهـداری و حمل 
و نقـل جـاده ای، زحمتکشـان رئیـس اداره امـور عشـایری 
عنبرآبـاد ،بهـر آسـمانی مدیر آمـوزش و پـرورش عشـایری و 
تعـدادی از کارشناسـان مربوطـه از مـدارس حوزه عشـایری 
دررود ،جشـار ،فاشکوه و مسیر ارتباطی دررود وتوابع بازدید 

و بـا عشـایر این مناطـق دیدار و گفتگـو کرد؛ 

 �� محمود رئیسـی فرماندار شهرستان عنبرآباد وجود عشایر 
را در منطقـه باعـث ثبات امنیت و پایـداری حفاظت محیط 
زیسـت دانست وی گفت:دسـتگاه های اجرایی شهرستان 
آمادگی الزم جهت خدمت رسـانی به عشـایر منطقه را دارند 

و بـا تمـام تـوان در این جهت حرکـت خواهیم کرد. 
 ��نماینده عالـی دولت در عنبرآباد در این بازدید ضمن دیدار 
بـا معلمین و دانش آموزان عشـایری گفـت: کار معلمین در 

حوزه عشـایری بسـیار ارزشمند  و با عشـق و عالقه است. 
 ��وی از تحصیل  ۲۳۰۰ دانش آموز در  ۶۹ مدرسه در مقاطع 
مختلـف تحصیلـی در مـدارس عشـایری عنبرآبـاد درسـال 

تحصیلی جدید خبـر داد 
 �� رئیسـی افزود: دانش آموزان سـخت کوش و مسـتعدی در 
این حوزه در حال تحصیل و نیازمند توجه ویژه ای هستند. 
 ��محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد در بازدید امروز 

از راه های ارتباطی مناطق عشـایری عنبرآباد اظهار داشـت 
: عملیـات احداث راه ارتباطی منطقه عشـایری رجوگان به 
طـول ۸ کیلومتـر  با اعتبـاری بالغ بر دو میلیارد ریـال بزودی 
شـروع خواهـد شـد وامیدواریـم در صورت نیـاز با تخصیص 
اعتبـار مجـدد پـروژه مذکور تا پایان بهار سـال اینـده به بهره 

برداری برسـد . 
 ��همچنین رئیسـی فرماندار عنبرآباد از آغاز پروژه بهسـازی 

)ساخت منبع سـیمانی ذخیره آب شرب( منطقه عشایری 
پشـته بارچان از روسـتاهای مجاور دررود از طریق اداره امور 

عشایری عنبرآبادخبرداد. 
 ��محمود رئیسـی فرمانـدار عنبرآباد در پایـان از  رئیـس اداره 
راهـداری و حمل و نقل جاده ای، رئیس اداره امور عشـایری 
و مدیر  آموزش و پرورش عشـایری شهرسـتان عنبراباد بابت 

خدمت رسـانی به عشـایر منطقه تقدیر و تشـکر کرد. 

 فرماندار شهرستان عنبرآباد خبر داد:

آغاز پروژه احداث راه ارتباطی منطقه عشایری رجوگان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال
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