
به گفته رییس اورژانس پیش بیمارستانی جیرفت، گروه سنی 18 تا 50 سال بیشترین 
حوادث رانندگی را در جنوب استان تجربه می کنند

نماینده مردم کرمان و راور:

وضعیت خطوط ریلی کرمان
اصال قابل قبول نیست

۴۱ راهدارخانه در طرح زمستانه جاده ای 
استان کرمان تجهیز  و  فعال شد

بیشترین تصادفات جنوب 
زیر سر ١٨ تا 50 ساله ها 

در نخستین جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب کرمان مطرح شد :

تشکیل نهادهای توسعه ایی
راه حل پیشرفت جنوب

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

جنوب کرمان در واگذاری طرح های 
منابع طبیعی رتبه برتر را کسب کرد
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رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان:

محدودیت صادرات به عراق 
کشاورزان را متضرر می کند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آذر   24 یکشــنبه         639 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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دخترانی که نخواستند 
»فرشته« باشند

الهه محمدی
یادداشت مهمان

مــن  می خــوای،  چــی  بفهمــی  »بایــد 
کنــم،  تکیــه  کســی  بــه  نمی خواســتم 
ــی از  ــم. خیل ــه گاه باش ــودم تکی ــتم خ می خواس
ــا ایــن فکــر بــزرگ می شــن کــه حتمــا  دختــرا ب
بایــد شــوهر کنــن، مــن نخواســتم اینطــوری 

باشــم.«
ــم  ــای تی ــی از اعض ــت؛ یک ــم گف ــا را اعظ این ه
ــی  ــران در یک ــران ای ــی دخت ــکیت هاک ــی اس مل
ــته  ــرای فرش ــی ب ــم »جای ــکانس های فیل از س
ــرای  ــه ب ــدی ک ــتند بلن ــم مس ــت«. فیل ــا نیس ه
اولیــن بــار در ســینما حقیقــت و بــا حضــور 
اعضــای ایــن تیــم اکــران شــد. داســتانی از یــک 
ــا  ــا، ترس ه ــی از امیده ــه و روایت ــاش بی وقف ت
ــه ای  ــم قیاف ــه اول فیل ــی ک ــای دختران و آرزوه
ــد  ــد و آخــرش، می خندن عبــوس و غمگیــن دارن

و گریــه می کننــد.
فیلــم مســتند »جایــی بــرای فرشــته ها نیســت« 
ــرای راه  ــه را ب ــی زنان ــم ورزش ــک تی ــی از ی درام
بــه تصویــر  بــه مســابقات آســیایی  یافتــن 
ــمان  ــه چش ــک را ب ــا اش ــاید باره ــد و ش می کش
ــای  ــه از ج ــور ک ــا همانط ــاند ام ــدگان بنش ببین
جــای آن و حرف هــای همیــن بازیکنــان و حتــی 
ــد،  ــر می آی ــی ب ــی هاک ــای مل ــرمربی تیم ه س
روایــت، روایتــی از »زن بــودن« و بعــد »ورزشــکار 
ــه  ــه ک ــودن« اســت. او ســراغ ســوژه ای رفت زن ب
ــان  ــی زن ــای ورزش ــیاری از تیم ه ــت بس سالهاس
در رشــته های مختلــف ورزشــی بــا آن دســت 
بــه گریباننــد و حتــی شــاید ماننــد اعضــای تیــم 
ملــی هاکــی دختــران ایــران، نــه برایشــان خبــری 
از کمپیــن »مبــارزه از مــن، حمایــت از تــو« باشــد، 
ــابقات  ــه مس ــه ب ــد ک ــدا کنن ــری پی ــه اسپانس ن
آســیایی برونــد و نــه مســتندی از آن هــا ســاخته 
ــان  ــال زن ــای فوتب ــی از تیم ه ــل بعض ــود. مث ش
ــه یــک تعطیــل  ــا عقبــه ای طوالنــی یــک ب کــه ب
ــد  ــی می مانن ــه باق ــم ک ــی ه ــوند و آن های می ش
نــه زمیــن تمرینــی دارنــد و نــه پولــی در بســاط 
کــه بتواننــد بــه اعضــای تیمشــان بدهنــد. شــاید 
ــان و  اطــاع از همیــن وضعیــت ناجــور ورزش زن
ــردان  ــل ورزش م ــان در مقاب ــت نابرابرش موقعی
باشــد کــه ســام کانتــری، کارگــردان ایــن فیلــم 
محروم تریــن  از  یکــی  روی  دســت  مســتند 
ــه  ــان گذاشــته و آنطــور ک رشــته های ورزشــی زن
ــدرت  ــا، ق ــته توانمندی ه ــه، خواس ــودش گفت خ
ــر  ــه تصوی ــاع ب ــان را در اجتم ــن زن ــرد ای و عملک

بکشــد.
امــا آنچــه کــه شــاید بیــش از هرچیــزی در ایــن 
فیلــم بیشــتر بــر آن تاکیــد شــده، جــدای از 
مســائل مالــی، ســخن گفتــن از فرهنــگ مردانــه 
ــه  ــه ن ــت ک ــی در آن اس ــدن دیالوگ های و گنجان
تنهــا از زبــان اعضــای تیــم بلکــه از زبان همســران 
آن هــا و دیگــر مــردان حاضــر در ایــن مســتند هــم 
شــنیده می شــود. شــاید بیننــده در ابتــدا انتظــار 
داشــته باشــد بیشــتر از کمبودهــا و مســائل مالی 
ایــن تیــم بشــنود و ببینــد امــا کارگــردان در کنــار 
ــه درســتی ســراغ  ــه ایــن موضــوع، ب پرداختــن ب
میــان  در  و خودبــاوری  لــزوم فرهنگ ســازی 
زنــان رفتــه و مــدام بــر آن پافشــاری کرده اســت. 
بطوریکــه در بســیاری از قســمت های ایــن فیلــم 
از جنــس دوم بــودن، ضعیــف انگاشــته شــدن و 
ــان  ــه زن ــوط ب ــیتی مرب ــه های جنس ــر کلیش دیگ
ــم  ــول فیل ــام ط ــود و در تم ــه می ش ــخن گفت س
ــر  ــتند ب ــم مس ــن فیل ــرد ای ــردان م ــعی کارگ س

ــت. ــن کلیشه هاس ــب زدن ای عق
ــه  ــر کلیشــه هایی دســت بگــذارد ک او خواســته ب
ــا ریشــه  ــان م ــردان و زن ــان بســیاری از م در می
ــر آن،  ــس زدن و تغیی ــرای پ ــاش ب ــده و ت دوان
چــاره ای اســت کــه در قالــب تــک تــک بازیکنــان 
ــان شــده  ــان نمای ــی هاکــی اســکیت زن تیــم مل
اســت. بطوریکــه در چنــد جــای ایــن فیلــم 
می خواهنــد  زنــان  ایــن  از  کــه  می بینیــم 
ــی  ــد. زنان ــار بگذارن ــف« را کن ــه »زن لطی کلیش
کــه بایــد بداننــد اگــر بخواهنــد »فرشــته« باشــند، 
ــت«. ــی »نیس ــای قهرمان ــر پله ه ــان« ب »جایش
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شهردار کرمان:حضور اجتماعی مردم در بازار قلعه محمود، الزمه رونق و احیاء این بازار تاریخی است

رییس مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

طرح پنج شنبه های بازار قلعه محمود اجرایی شد

منطقه ویژه علم و فناوری جنوبشرق در کرمان ایجاد شود

حاجی زاده سرپرست معاونت امالک و حقوقی 
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان شد

تمامی معابر شهر کرمان مجهز 
به دوربین های پایش تصویری است

شـهردار کرمـان گفـت: طـرح پنج شـنبه های بـازار قلعـه 
محمـود شـروعی بـرای اقدامـات عمرانـی، خدماتـی و 
فرهنگـی در ایـن بازار اسـت و حضور اجتماعـی مردم در 
ایـن بـازار تاریخـی، موجـب رونـق و احیاء آن می شـود.

 سـید مهـران عالـم زاده در حاشـیه بازدیـدی کـه بـا 

حضور اعضای شـورای اسـامی شـهر، جمعی از مدیران 
شـهرداری و اسـتانی کرمان از طرح پنج شـنبه های بازار 
قلعـه محمـود انجام شـد؛ در گفـت وگو با کرمـان آناین 
افـزود: قصـد داریـم بـا اجـرای برنامـه هـای فرهنگـی، 
هنـری، عرضـه محصـوالت و صنایع دسـتی و تکـرار این 

برنامـه هـا در پنج شـنبه های هر هفتـه به رونق ایـن بازار 
کمـک کنیم.

وی افـزود: نزدیک به دوسـال اسـت که بـرای احیاء این 
بـازار در حـال پیگیـری هسـتیم و علـی رغـم اینکه همه 
دسـتگاههای دخیـل عاقه مند بـه احیاء ایـن مجموعه 

بودنـد اما اتفـاق خاصی رقـم نخورد.
شـهردار کرمـان تصریح کرد: الزمه اینکـه بازآفرینی اتفاق 
بیفتـد ایـن اسـت که حضـور مـردم در آن فضـا افزایش 
یابـد بنابرایـن امیدواریـم بـه دنبال حضـور مـردم دربازار 
قلعـه محمود، مطالبات خـاص مردم محله اطـراف بازار 
نیـز مطرح شـود و دسـتگاههای خدمات رسـان پای کار 
بیاینـد.وی تاکیـد کرد: برای ایـن که مردم را بـه آمدن به 
ایـن فضا تشـویق کنیـم و مشـارکت مردمـی را افزایش 
دهیـم، الزم بـود کـه برنامه هـای فرهنگی و هنـری را به 
بـازار بیاوریـم و حضور اجتماعـی پرررنگـی در این مکان 
داشـته باشـیم.عالم زاده ادامه داد: برنامه های فرهنگی 
و هنـری پنـج شـنبه هـای هـر هفتـه تکـرار می شـود و 
امیدواریـم ایـن اقدام مقدمـه ای بـرای اقدامات عمرانی 

واحیـاء ورونـق این بازار باشـد .
الزم بـه ذکـر اسـت راسـته بازارقلعـه محمـود در کوچـه 
شـماره هشـت خیابان امام واقع شـده و قدمت تاریخی 

آن مربـوط بـه دوران تیموریـان و قاجاریان اسـت.

مهـر - رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان 
کرمان گفت:پیشـنهاد ایجـاد منطقه ویژه علـم و فناوری 
در جنوبشـرق کشـور را داریـم تـا اسـتان کرمـان در ایـن 

زمینه پیشـتاز باشد.
جعفـر رودری پیـش از ظهـر شـنبه در جلسـه سـتاد 
فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان کرمان اظهـار کرد: 
11 برنامـه ملـی بـه تصویـب سـتاد اقتصـاد مقاومتـی 
رسـیده تـا مراتـب اجـرای آن را طـی کنیـم کـه در حـال 

حاضـر همزمـان بـا تدویـن اجـرا دنبـال می شـود و اگر 
تـا پایان سـال بتوانیم برنامه ها را تسـهیل کنیـم، امکان 
ادامـه آن در سـال هـای بعـد خواهـد بـود.وی افـزود: 
معیـن هـای اقتصـادی نقش مهمـی در فرآینـد مردمی 
کـردن اقتصـاد و مشـارکت بخـش غیردولتـی هـم در 
مدیریـت توسـعه و هـم اجـرای برنامه های توسـعه ایفا 
مـی کننـد.رودری با اشـاره بـه فعالیت معیـن اقتصادی 
شهرسـتان شـهربابک تصریـح کـرد: شـرکت ملی مس 

ایـران 11 پـروژه بـا اعتباری بالغ بر  دو هـزار و 200 میلیارد 
تومـان و اشـتغال دو هـزار و 800 نفر را در این شهرسـتان 
هدفگـذاری کـرده کـه با توجـه به ارائـه برنامه های سـه 
سـاله معین های اقتصادی اسـتان، پایـان برنامه معین 
اقتصادی شهربابک سـال 99 خواهد بود.رئیس سازمان 
مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان کرمان در ادامه با اشـاره 
بـه رویکـرد برنامـه هـای اقتصـاد مقاومتـی بیـان کـرد: 
دانـش اصلـی تریـن منبـع ثـروت در حال حاضر اسـت 
لـذا رویکـرد اصلـی برنامـه های معیـن هـای اقتصادی 

براسـاس برنامـه هـای دانـش بنیانی خواهـد بود.
وی افـزود: سـه چهارم ثروت کشـورهای بـا درآمد باال در 
دنیا، سـرمایه انسـانی اسـت که به عنـوان ارزش مهارت، 
تجـارب و تـاش انجـام شـده از سـوی جمعیت شـاغل 
کارکنـان، سـرمایه اجتماعی و شـاخص هـای حکمرانی 

مطلوب عنوان شـده اسـت.
رودری بـا بیـان اینکـه جمهـوری اسـامی ایـران جایگاه 
شـانزدهم تولیـد علـم در دنیـا را به خود اختصـاص داده 
امـا جایـگاه خوبـی در کاربـردی کردن علـم نـدارد و این 
مسـئله مهم باید در اقتصاد کشـور و اسـتان دنبال شـود، 
تصریـح کرد: پیشـنهاد ایجاد منطقه ویژه علـم و فناوری 
در جنوبشـرق کشـور را داریـم تـا اسـتان کرمـان در ایـن 

زمینه پیشـتاز باشد.

بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطاع رسـانی اداره کل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمـان، علـی حاجـی زاده در اباغـی 
بهمـن فرامـرزی نیـا را بـه عنـوان سرپرسـت معاونـت 
امـاک و حقوقـی منصـوب کـرد. در ایـن حکـم آمـده 
اسـت: بـه موجـب این ابـاغ و با حفظ پسـت سـازمانی 
بـه عنوان سرپرسـت معاونت امـاک و حقوقی منصوب 
مـی گردیـد. امیـد اسـت بـا بهـره گیـری از توانمنـدی 

جهـت  در  موجـود  امکانـات  و  متخصـص  نیروهـای 
اهـداف و ماموریـت هـای اداره کل گام برداریـد. توفیـق 
روز افـزون شـما را در انجـام امـور محولـه از درگاه ایـزد 

منـان خواسـتارم.
در این مراسـم از تاش ها و خدمات سـیدناصر اشـرفی 
معـاون سـابق امـاک و حقوقـی اداره راه و شهرسـازی 

اسـتان کرمان تجلیل شـد.

راهـور مرکـز اسـتان کرمـان  پلیـس  مهـر - رئیـس 
بـه  کرمـان  شـهر  معابـر  سـطح  تمامـی  گفـت: 
اسـت. تصویـری مجهـز شـده  پایـش  دوربین هـای 

بـا خبرنـگار  در گفتگـو  سـرهنگ مسـعود محسـنی 

مهـر اظهـار کـرد: تمامـی سـطح معابـر شـهر کرمـان 
بـه دوربین هـای پایـش تصویری مجهز شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه کنترل سـرعت وسـایل نقلیـه پیش 
از رسـیدن خـودرو بـه دوربیـن و در هنـگام عبـور از 
آن، افـزود: همچنیـن سـرعت خودروهـا بـا محاسـبه 
فاصلـه بیـن دو دوربیـن بررسـی می شـود و چنانچه 
قانـون  اعمـال  باشـد  بیشـتر  مجـاز  حـد  از  سـرعت 

انجـام می شـود.
سـرهنگ محسـنی عنوان کرد: این اقدام در راسـتای 
ایمنـی و کاهـش آمـار کشـته هـا و مجروحان ناشـی 

از تصادفـات و حتی تصادفات خسـارتی اسـت.
رئیـس پلیـس راهـور مرکـز اسـتان کرمان بیـان کرد: 
اغلـب افـراد جامعـه از قوانیـن تبعیـت مـی کننـد اما 
تعـداد اندکـی کـه قانـون گریـز هسـتند بداننـد همـه 
مسـیرها کنتـرل مـی شـود و این سیسـتم هـا کمک 
شـایانی بـه حفـظ ایمنـی و امنیـت اجتماعـی مـی 
کنـد.وی بـا تاکیـد بـر اینکه تمامـی تخلفـات رانندگی 
توسـط ایـن دوربیـن هـا ثبـت مـی شـود، افـزود: در 
شـرف ایـن هسـتیم که پیامـک تخلفاتی کـه از طریق 
ایـن دوربیـن هـا ثبت می شـود بـرای مالـک خوردو 

شود. ارسـال 
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ــل  ــل و نق ــداری ، حم ــرکل راه ــا - مدی ایرن
ــز و فعــال  جــاده ای اســتان کرمــان از تجهی
شــدن 41راهدارخانــه ثابــت و ســیار ایــن 
حــوزه همزمــان بــا آغــاز طــرح زمســتانی در 
خطــوط ارتباطــی و جاده ای اســتان خبر داد.
ســید علــی حــاج ســیدعلیخانی شــامگاه  
جمعــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
ایــن  در  راهــداری  نیــروی   3۷0 افــزود: 
 186 از  بهــره گیــری  بــا  هــا  راهدارخانــه 
در  ســنگین  و  ســبک  خــودرو  دســتگاه 
ــان و  ــه هموطن ــتان ب ــی اس ــای اصل گردنه ه
هــم اســتانی هــا خدمــات رســانی می کننــد.
بــه گفتــه حاج ســید علیخانــی 13 هزار و 300 
ــر راه آســفالته در اســتان وجــود دارد  کیلومت
کــه در ایــن زمینــه کرمــان رتبــه دوم کشــوری 
همچنیــن  و  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را 
اصفهــان  اســتان  از  بعــد  اســتان کرمــان 
بیشــترین  900 کیلومتــر  و  هــزار  یــک  بــا 
دارد. ســطح کشــور  در  را  بزرگــراه  طــول 
گردنــه   25 اینکــه   بــه  اشــاره  بــا  وی 
 5۷ و  هــزار  یــک  طــول  بــا  برف گیــر 
کیلومتــر در ســطح اســتان کرمــان وجــود 
امــداد  بــر  عــاوه   : داشــت  اظهــار  دارد، 
رســانی در راهدارخانــه هــا ، 3۷ مجتمــع 
خدمــات راهــی نیــز در طــول محورهــای 
ایــن اســتان تجهیــز شــده اند  مواصاتــی 
تــا در صــورت بســته شــدن راه، کار خدمــات 
دهنــد. انجــام  را  هموطنــان  بــه  رســانی 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری، حم ــرکل راه مدی
اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  اســتان کرمــان 
ــرف و  ــان ب ــان در زم ــتان کرم ــداری اس راه
ــافرین  ــه مس ــک ب ــتای کم ــدان در راس یخبن
ــن و  ــن ش ــزار ت ــزود: 29 ه ــدگان، اف و رانن
ــتان  ــای اس ــایی محوره ــرای بازگش ــک ب نم
ــت  ــده اس ــداری ش ــتان خری ــل زمس در فص
بــرف  و  یخبنــدان  هــای  زمــان  در  کــه 
اســتان  مواصاتــی  محورهــای  گرفتگــی 
گرفــت. خواهنــد  قــرار  اســتفاده  مــورد 
دوربیــن   22 وجــود   بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی  ــای اصل ــارت گردنه ه ــت نظ ــی جه نظارت
اســتان اظهــار داشــت : زمســتان امســال 
همچنیــن چهــار دوربیــن نظارتــی جدیــد 
نیــز در محورهــای مواصاتــی اســتان کرمــان 
ــه هــا نصــب خواهــد شــد. ــژه گردن ــه وی و ب
ــز  ــه خی ــاط حادث ــه نق حــاج ســیدعلیخانی ب
اســتان کرمــان و اقدامــات انجــام گرفتــه در 
ــرد و  ــاره ک ــده اش ــیی ش ــاط شناس ــن نق ای
گفــت : 69 نقطــه پرحادثــه در 15 شهرســتان 
اســتان بــه شــکل امانــی رفــع حادثــه خیــزی 
شــده  کــه ایــن مهــم نقــش موثــری در 
کاهــش حــوادث جــاده ای خواهــد داشــت .

۴1 راهدارخانه در طرح 
زمستانه جاده ای استان 

کرمان تجهیز  و  فعال شد

خبر

طالی اردیبهشت جیرفت؛ نایب قهرمان 
مسابقات هندبال نوجوانان دختر در کشور شد

محدودیت صادرات به عراق 
کشاورزان را متضرر می کند

خیار روی دست کشاورزان 
جنوبی ماند

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
تکلیف کشور را مشخص کرد

بی نیازی ایران از واردات لوله های آلیاژی 
بر پایه مس برای نیروگاه ها و پاالیشگاه ها

اردیبهشـــت  طـــای  تیـــم 

جیرفـــت در مرحلـــه ســـوم 

ـــان  ـــال نوجوان ـــابقات هندب مس

ـــش  ـــج و ش ـــق پن ـــر مناط دخت

کشـــور در کرمـــان، بـــه مقـــام نایـــب 

قهرمانـــی دســـت یافـــت.

ـــای  ـــروه اســـتان ه ـــگار گ ـــزارش خبرن ـــه گ ب

باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان از کرمـــان، 

دور ســـوم مســـابقات هندبـــال نوجوانـــان 

دختـــر مناطـــق 5 و 6 کشـــور بـــه مـــدت 

ســـه روز بـــه میزبانـــی کرمـــان در ســـالن 

تجلـــی ایـــن شـــهر برگـــزار شـــد.

ایـــن رقابت هـــا بـــا حضـــور تیم هـــای 

ســـپاهان اصفهـــان، هیئـــت اصفهـــان، 

ســـنگ آهـــن بافـــق یـــزد، فـــوالد زرنـــد 

ــری  ــت پیگیـ ــت جیرفـ ــای اردیبهشـ و طـ

شـــد.

ـــال  ـــم هندب ـــا، تی ـــت ه ـــن رقاب ـــان ای در پای

ــام  ــه مقـ ــان بـ ــپاهان اصفهـ ــران سـ دختـ

نخســـت رســـید و جـــام قهرمانـــی را بـــه 

خانـــه بـــرد.

ـــت  ـــای اردیبهش ـــران ط ـــال دخت ـــم هندب تی

ـــی  ـــب قهرمان ـــام نای ـــه مق ـــز ب ـــت نی جیرف

ــت  ــران هیئـ ــم دختـ ــت و تیـ ــت یافـ دسـ

هندبـــال اصفهـــان هـــم در جایـــگاه ســـوم 

ـــت. ـــرار گرف ق

هندبـــال  مســـابقات  ســـوم  مرحلـــه 

نوجوانـــان دختـــر مناطـــق پنـــج و شـــش 

ـــی  ـــه میزبان ـــاری ب ـــا 22 آذر ج ـــور 20 ت کش

ــد. ــزار شـ ــان برگـ کرمـ

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت جنوب اسـتان کرمان گفت: 
عـراق  بـه  صـادرات  »محدودیـت 
کشـاورزان  شـدن  متضـرر  سـبب 

جنـوب اسـتان مـی شـود«.
مسـلم  کرمـان؛  از  برنـا  خبرگـزاری  بـه گـزارش 
مروجـی فرد در سـتاد تنظیم بازار اسـتان کرمان با 
حضـور قائم مقـام وزیر صنعـت، معـدن و تجارت 
در امـور بازرگانـی بیـان کـرد: »صادرات به عـراق در 
1۷ کاال محدودیـت پیـدا کـرده اسـت و ما در فصل 
برداشـت محصوالت کشـاورزی در جنوب هستیم 
و اگـر این محدودیت برداشـته نشـود محصول ما 

آسـیب مـی بیند«.
انباشـت خیارسـبز در  افـزود: »روز گذشـته  وی 
جنـوب کرمـان را داشـتیم و اگـر فکری بـرای حل 
این مشـکل نشـود کشـاورزان ما در جنوب اسـتان 

کرمـان ضـرر مـی کنند«.

رییـس سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت جنوب 
اسـتان کرمـان در خصـوص افزایـش کرایـه هـا 
در جنـوب اسـتان کرمـان نیـز یـادآور شـد: »در 
 CNG شهرسـتان هـای جنوبـی جایـگاه سـوخت
نداریـم و بخشـی از افزایـش کرایـه هـا بـه همین 

دلیـل اسـت«.
معـاون اقتصـادی اسـتاندار کرمان نیز بـا بیان این 
کـه کرمـان اسـتان پهنـاوری اسـت و حمـل کاال و 
کرایـه بـه نقـاط مختلـف اسـتان سـبب افزایـش 
قیمـت کاال می شـود گفت: »شـرکت های پخش 
کاال در اسـتان کرمـان بـه دلیـل عـدم تخصیـص 
سـهمیه ی بنزیـن، پخش خود را تعطیـل کردند و 

بایـد بـرای آن هـا سـهمیه در نظـر گرفت«.
محمدعلـی دهقان افـزود: »در خواسـت داریم در 
سـتاد تنظیـم بـازار ملـی ایـن اختیـار افزایـش یا 
کاهـش برخـی کاالهـا بیـن پنـج تـا 10 درصـد به 

سـتاد تنظیـم بازار اسـتان هـا داده شـود«.

تسـنیم - حـدود چنـد روز از فصـل 
جنـوب کرمـان  در  خیـار  برداشـت 
بـا  نگذشـته اسـت کـه کشـاورزان 
افت شـدید قیمت خیارسـبز مواجه 
شـدند به طـوری که باعـث نگرانی اکثر خیـارکاران 

ایـن منطقه شـده اسـت.
-براسـاس این گزارش قیمت محصول خیارسـبز 
بـه شـدت کاهـش یافتـه تـا جایـی کـه بـه گفتـه 
خـود کشـاورزان خیـارکار اگـر محصـول آنهـا را که 
خریـداری هـم نـدارد بـه ایـن قیمـت بفـروش 
برسـانند دچـار زیانـی جبران ناپذیـر خواهنـد شـد 
بـه طـوری کـه بسـیاری از کشـاورزان بـا توجـه به 
هزینـه بـاالی برداشـت محصـول از خیـر فـروش 
آن گذشـته اند.به گفتـه یحیی کمالی پـور، نماینده 
مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای 
اسـامی، کاهـش صـادرات محصوالت کشـاورزی 
ماننـد خیار به کشـور عـراق، از جمله دالیلی اسـت 
کـه باعـث پاییـن آمـدن قیمـت خیار شـده اسـت.

-بـه گفتـه او حضـور دالل هـا و واسـطه ها نیـز در 
نقـش  محصـوالت کشـاورزی  قیمـت  کاهـش 
بسـزایی دارد. در همیـن حـال، رییـس سـازمان 
چنـدی  هـم  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی  جهـاد 
پیـش گفتـه بـود کـه از مجمـوع قیمـت پرداختی 
مصرف کننـدگان تنهـا 23 درصد نصیب کشـاورزان 
می شـود و بقیـه ایـن مبلـغ در مسـیر رسـیدن 
محصـوالت کشـاورزی بـه دسـت مصرف کننده به 
جیـب دالالن، واسـطه ها و دیگـر افـراد مـی رود.

از دیگـر دالیلـی کـه باعث شـده خیار امسـال روی 
دسـت کشـاورزان بـاد کنـد، کشـت بی رویـه ایـن 
محصـول اسـت.کمالی پور در ایـن خصـوص گفته 
در بعضـی از محصـوالت کشـاورزی در این منطقه 
افزایـش کاشـت بی رویـه را داشـتیم کـه این زنگ 

خطـری برای کشـاورزان اسـت.
وی همچنیـن از برگـزاری جلسـه  بـا مسـووالن 
وزارت جهـاد کشـاورزی در این خصـوص خبر داده 

است.

در  شـنبه  روز  فدائـی  محمدجـواد 
نشسـت افتتاحیـه نمایشـگاه بیانیـه 
انقـاب اسـامی در دفتـر  گام دوم 
فرماندهـی  کاربـردی  تحقیقـات 
دوم  بیانیـه گام  افـزود:  اسـتان کرمـان  انتظامـی 
انقاب اسـامی بـه نوعی برنامه کاری جامعه اسـت 
و بایـد در راسـتای اجـرای ایـن اهـداف تـاش کـرد.

وی اظهـار داشـت: اقـدام نیـروی انتظامـی اسـتان 
کرمـان در برپایـی نمایشـگاه بیانیـه گام دوم انقاب 
اسـامی و اقدامـات انجـام شـده ایـن نیـرو در ایـن 
راسـتا بسـیار ارزشـمند اسـت و تشـکیل نمایشـگاه 
کاربـردی انتظامی نشـان داد بخشـی از ایـن اهداف 
که به عهده ناجا اسـت برنامه ریزی شـده و در حال 

انجـام اسـت.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه وجـود شـاخص های 
سـنجش در نمایشـگاه گام دوم انقاب اسـامی در 
مرکز تحقیقات کاردبردی فرماندهی انتظامی اسـتان 
کرمـان تصریـح کرد: مـی توان بـا این شـاخص ها، 
اقدامات ارزشـمند انجام شده را سنجید و امیدواریم 

نیـروی انتظامـی در راسـتای اجـرای ایـن اهـداف و 
برنامـه ها موفق باشـد.

وی ادامـه داد: نقـاط قـوت اجـرای ایـن طـرح 
و  برطـرف  نقـاط ضعـف  تقویـت،  و  بایـد حفـظ 
میـزان مشـارکت دسـتگاه هـای اجرایـی در ایـن 
از دسـتگاه هـای  بخـش سـنجیده شـود.فدائی 
اهـداف  تحقـق  راسـتای  در  خواسـت  اجرایـی 
عالیـه گام دوم انقـاب اسـامی مـد نظـر رهبـر 
معظـم انقـاب اسـامی همـکاری و هـم افزایـی 

باشـند. داشـته 
اسـتاندار کرمان بـا بیان اینکه برنامه هـای خوبی در 
راسـتای تحقـق اهـداف گام دوم انقاب اسـامی در 
دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان کرمان تنظیم شـده،  
تصریـح کـرد: در ایـن برنامـه هـا نقش سـازمان ها 
و دسـتگاه هـا مشـخص شـده و بـر اسـاس همین 
برنامـه اگـر پیـش برویـم و از اقدامـات انجام شـده 
گـزارش دوره ای تنظیـم شـود بـا همکاری دسـتگاه 
اجرایـی ایـن اهـداف عالیه در جامعه پیاده سـازی و 

محقـق می شـود.

مجیـد ضیایـی، مدیر عامل شـرکت 
صنایع مس شـهید باهنـر گفت: در 
راسـتای سیاسـت های کان کشور و 
فرمایشـات مقـام معظـم رهبری و 
اهمیت جلوگیری از خروج ارز در شـرایط حسـاس 
کنونـی، ایـن شـرکت موفـق بـه تولیـد انـواع لوله 
هـای خاص آلیـاژی مـورد اسـتفاده در نیروگاه ها، 
پاالیشـگاه ها و صنایـع دریایی کشـور در مقیاسـی 
شـده کـه عما نیـاز کشـور از این محصـول مرتفع 

شود.
غیـرت  و  دانـش  بـر  تکیـه  بـا  افـزود،  ضیائـی 
همکاران سـخت کوش و سـالها تاش کارشناسان 
و مدیـران ایـن مجموعـه با همکاری یک شـرکت 
هنـدی، ایـن شـرکت بـا افتخار اعـام مـی  دارد که 
انـواع آلیاژهـای کاپرنیـکل، آدمیـرال و آلومینیـم 
بـراس را در سـایزهای مختلـف در مقیـاس مـورد 

نیـاز کشـور تولیـد مـی کنیم.
ایـن  الهـی،  قـوه  و  حـول  بـه  داد:  ادامـه  وی 

محصـوالت بومی سـازی شـده انـد و در برخـی از 
پاالیشـگاه ها و نیـرو گاه هـای ایـران نیـز اسـتفاده 
شـده و مـورد تاییـد کارشناسـان فنـی قـرار گرفته 
اسـت و وزارت صنعـت، معـدن، تجـارت نیـز تولید 
انحصـاری ایـن محصول را توسـط شـرکت صنایع 

مـس باهنـر اعـام کـرده اسـت.
وی تصریـح کـرد: در ایـن شـرایط تحریـم ایـران 
می توانـد عـاوه بـر رفـع نیاز داخـل، به عنـوان تنها 
عرضـه کننده ایـن محصوالت در منطقـه، لوله های 
آلیـاژی خـاص را بـه دیگر کشـورها صـادر نماید و 
می توانـد عـاوه بـر جلوگیـری از خـروج ارز، بـرای 

کشـور ارز آوری نیز داشـته باشـد.
الزم بـه ذکـر اسـت لوله هـای آلیـاژی محصولـی 
تخصصـی اسـت کـه به دلیـل خواص فنی بسـیار 
خـاص، تولیـد آن نیازمنـد دانـش فنـی پیچیده و 
ماشـین آالت پیشـرفته بوده که در کندانسورها، آب 
شـیرین کن ها و تجهیـزات برودتی-حرارتی خاص 

در صنایـع اسـتراتژیک کاربرد فـراوان دارد.

حـــوادث جـــاده ای و آمـــار بـــاالی مـــرگ و میـــر 

ــژه  ــه  ویـ ــتان، بـ ــطح اسـ ــوادث درسـ ــن حـ در ایـ

در جنـــوب اســـتان، نیـــاز بـــه بررســـی بیشـــتر 

ــت  ــن کیفیـ ــن بیـ ــد. در ایـ ــی کنـ ــخص مـ را مشـ

ـــی از  ـــا بخش ـــازی راه ه ـــتاندارد س ـــا  و اس ـــاده ه ج

ـــد. ـــوادث تاثیرگذاران ـــن ح ـــر ای ـــه ب ـــت ک ـــی اس عوامل

مســـعود جمیلـــی مدیـــرکل راهـــداری جنـــوب 

ـــاده  ـــازی ج ـــت بهس ـــورد وضعی ـــان در م ـــتان کرم اس

ــه  ــت: وظیفـ ــن گفـ ــذ وطـ ــه کاغـ ــوب بـ ــای جنـ هـ

راهـــداری، نگهـــداری از جـــاده اســـت، منتهـــی  

وضعیـــت جـــاده هـــا  در حـــوزه جنـــوب اســـتان، 

عارغـــم همـــه ی زحمـــت هـــای دوســـتان مـــا در 

ـــت،  ـــب نیس ـــا مناس ـــی جاه ـــازی در خیل راه و شهرس

ــی  ــی پایینـ ــخصات فنـ ــای مشـ ــی از محورهـ خیلـ

ــه 2  ــاب کـ ــت و فاریـ ــاده جیرفـ ــل جـ ــد مثـ دارنـ

ـــخصاتی را  ـــد. مش ـــی کن ـــل م ـــم وص ـــتان را به شهرس

ـــورد   ـــی در م ـــدارد. جمیل ـــد، ن ـــته باش ـــد داش ـــه بای ک

وضعیـــت  محـــور پـــر حادثـــه ی جیرفـــت بلـــوک 

ـــن  ـــورد تامی ـــی در م ـــی های ـــش بین ـــد: پی ـــادآور ش ی

اعتبـــار و تامیـــن بودجـــه بـــرای بهســـازی ایـــن محـــور، 

مطابـــق انتظـــارات پیـــش نرفـــت امـــا  برنامـــه ریـــزی 

ـــن  ـــی از ای ـــم بخش ـــه بتوانی ـــده ک ـــام  ش ـــی  انج های

ـــه  ـــه مرحل ـــا ب ـــا ت ـــم ام ـــازی کنی ـــن س ـــور را  ایم مح

ــدارد. ــی نـ ــود واقعـ ــد، نمـ ــفالت نرسـ ــر و آسـ آخـ

مشـــکل بین سرعت و دسترسی است
مدیـــرکل راهـــداری جنـــوب اســـتان کرمـــان در 
ــیه  ــه در حاشـ ــی کـ ــت: مردمـ ــان داشـ ــه بیـ ادامـ

ــد،  ــی دارنـ ــد و دسترسـ ــی کننـ ــی مـ ــاده زندگـ جـ
توقـــع ســـرعت پاییـــن خودروهـــا را دارنـــد و از 
آن طـــرف کســـانی کـــه بیـــن فاریـــاب و جیرفـــت 

تـــردد مـــی کننـــد بـــا ســـرعت بـــاال رانندگـــی مـــی 
کننـــد. در واقـــع مـــا مشـــکل بیـــن ســـرعت و 
ــای  ــاده هـ ــر جـ ــورد اکثـ ــم، در مـ ــی داریـ دسترسـ
جنـــوب اســـتان مشـــکل دسترســـی و ســـرعت  
وجـــود دارد، هرجـــا  کـــه ایـــن اختـــاف ســـرعت  
وجـــود داشـــته باشـــد، حادثـــه ســـاز مـــی شـــود. 
ــود  ــل وجـ ــه دلیـ ــتان  بـ ــی اسـ ــق جنوبـ در مناطـ
خـــاک حاصلخیـــز و اســـتعداد کشـــاورزی کـــه دارد 
احتمـــال وجـــود زمیـــن هـــای کشـــاورزی در کنـــار 
جـــاده زیـــاد اســـت  مثـــا در برزگـــراه جیرفـــت و 
کهنـــوج کـــه از نظـــر مـــا اســـتاندارد تریـــن جـــاده 
جنـــوب اســـتان اســـت، تصادفـــات زیـــادی اتفـــاق 
ـــرده  ـــاز ک ـــا را ب ـــل ه ـــردم گارد ری ـــرا م ـــد زی ـــی افت م
تـــا بتواننـــد دسترســـی را آســـان کننـــد و ایـــن 
ــر  ــاد  تـ ــات زیـ ــود، تصادفـ ــودش باعـــث میشـ خـ
شـــود . اگـــر هـــم قـــرار باشـــد در هرجایـــی کـــه 
ـــم،  ـــردان بگذاری ـــک دوربرگ ـــت ی ـــاز داش ـــاورز نی کش
ــدا  ــی پیـ ــراه معنـ ــم بزرگـ ــه اسـ ــزی بـ ــر چیـ دیگـ
نمـــی کـــرد مســـعود جمیلـــی مدیـــرکل راهـــداری  
ــورد تاثیـــر کیفیـــت  ــان در مـ ــتان کرمـ جنـــوب اسـ
جـــاده برمیـــزان حـــوادث گفـــت: یـــک ضـــرب 
المثـــل معروفـــی اســـت کـــه  یـــک راننـــده خـــوب 
در بدتریـــن جـــاده و بدتریـــن ماشـــین ســـالم 
بـــه مقصـــد مـــی رســـد امـــا یـــک راننـــده بـــد در 
ــار  ــم دچـ ــاده هـ ــن جـ ــین و بهتریـ ــن ماشـ بهتریـ
ـــه در  ـــی دارد ک ـــک نرم ـــن ی ـــود، ای ـــی ش ـــه م حادث
ـــا  ـــور و دنی ـــتان و در کل کش ـــوب اس ـــتان و در جن اس
ـــا 15  ـــهم 10 ی ـــوال س ـــاده معم ـــت، ج ـــی اس ـــم یک ه
درصـــدی بـــه عنـــوان مکمـــل در تصادفـــات ایفـــا 
مـــی کنـــد یعنـــی اینکـــه وقتـــی  شـــما رانندگـــی 
ــر  ــاال و غیـ ــرعت بـ ــا سـ ــاده بـ ــد در جـ ــی کنیـ مـ
مجـــاز حادثـــه برایتـــان پیـــش مـــی آیـــد، مقصـــر 
جـــاده نیســـت امـــا اگـــر جـــاده شـــرایط ایمنـــی 
داشـــته باشـــد، گاردریـــل و محافـــظ و یـــک شـــانه 
ــدت  ــت شـ ــن اسـ ــد ممکـ ــته باشـ ــی داشـ متعادلـ
تصادفـــات کمتـــر شـــود. در بحـــث کیفیـــت جـــاده 
هـــا  روکششـــان و عائمشـــان و ایمنـــی شـــان 
ـــر  ـــاط دیگ ـــی نق ـــر از خیل ـــا بهت ـــم  ام ـــی کن ـــا نم ادع

ـــم. ـــه نداری ـــتاندارها فاصل ـــا اس ـــتیم  و ب درکشورهس

انســـان در راس مثلث حوادث رانندگی
پیـــش  اورژانـــس  رئیـــس  ابراهیـــم محمـــدی 

بیمارســـتانی و مدیـــر حـــوادث دانشـــگاه علـــوم 
بهســـازی   تاثیـــر   پزشـــکی جیرفـــت در مـــورد 
ـــن  ـــذ وط ـــه کاغ ـــی، ب ـــوادث رانندگ ـــر ح ـــا ب ـــاده ه ج

ــزان  ــر میـ ــا  بـ ــاده هـ ــازی جـ ــد:  بهسـ ــی گویـ مـ
حـــوادث رانندگـــی، بـــی تاثیـــر نیســـت امـــا بایـــد 
ـــزان  ـــی می ـــه گاه ـــد ک ـــر باش ـــد نظ ـــوع م ـــن موض ای

ــتاندارد  ــای اسـ ــراه هـ ــات در بزرگـ ــات تصادفـ تلفـ
بیشـــتر اســـت زیـــرا مـــردم بـــا ســـرعت بیشـــتری 
حرکـــت مـــی کننـــد. بـــه طـــور مثـــال محـــور دوم 

جیرفـــت بـــه کهنـــوج و جیرفـــت بـــه بندرعبـــاس، 
ـــاال  ـــار ب ـــان آم ـــم چن ـــا ه ـــت ام ـــده اس ـــراه ش بزرگ
حـــوادث را دارد بهســـازی جـــاده هـــا تلفـــات 
ــور  ــه آن طـ ــا  نـ ــد امـ ــی کنـ ــم مـ ــاده ای را کـ جـ
ــت:  ــد اسـ ــود.محمدی معتقـ ــی شـ ــور مـ ــه تصـ کـ
بـــه طـــور کلـــی در حـــوادث رانندگـــی ســـه عامـــل 
ــاده  و در آخـــر  نقـــش دارد اول انســـان، بعـــد جـ
وســـیله نقلیـــه،   نبایـــد فقـــط انتظـــار داشـــته 
ـــزان  ـــد و می ـــر باش ـــا بهت ـــاده ه ـــت ج ـــیم وضعی باش
ــود. ــم شـ ــری کـ ــم گیـ ــو چشـ ــه نحـ ــات بـ تصادفـ
رئیـــس اورژانـــس پیـــش بیمارســـتانی جنـــوب 
اســـتان در مـــورد مســـیرهای پـــر حادثـــه جنـــوب 
ـــی  ـــترین تصادفات ـــرد: بیش ـــان ک ـــر نش ـــتان خاط اس
کـــه در مناطـــق جنوبـــی اســـتان داریـــم در محـــور 
ـــم  ـــل آن ه ـــه  دلی ـــت ک ـــهر اس ـــه ایرانش ـــاد ب بهادرآب
ــر  ــی پرخطـ ــان و رانندگـ ــوخت و انسـ ــاق سـ قاچـ
ــوج و  ــه کهنـ ــت بـ ــور جیرفـ ــت،بعد از آن  محـ اسـ
ـــات را دارد   ـــترین تلف ـــاس، بیش ـــه بندرعب ـــت ب جیرف
و بعـــد محـــور جیرفـــت بـــه بلـــوک یـــا فاریـــاب و 
بعـــد از آن محـــور کهنـــوج بـــه قلعـــه گنـــج، ایـــن 
چهـــار محـــور تقریبـــا اکثـــر آمـــار حـــوادث جـــاده 
ــاد  ــه اعتقـ ــوند. بـ ــی شـ ــامل مـ ــوب را شـ ای جنـ
ـــوادث  ـــده ح ـــاد کنن ـــل ایج ـــث عوام ـــدی در مثل محم
ـــیله  ـــاده و وس ـــان ج ـــع انس ـــه ضل ـــه س ـــی ک رانندگ
ـــان  ـــه انس ـــق ب ـــث متعل ـــن مثل ـــه دارد  راس ای نقلی
اســـت، رفتـــار درســـت رانندگـــی  در ایجـــاد کـــردن 
حـــوادث بیشـــترین تاثیـــر دارد کـــه اگـــر رفتـــار در 
رانندگـــی درســـت  شـــود و بـــه قوانیـــن راهنمایـــی 
و رانندگـــی  توجـــه شـــود، مـــی تـــوان نواقصـــات 
جـــاده و ماشـــین را بـــا درســـت رانندگـــی کـــردن، 
پوشـــش داد.در حـــوادث 50 تـــا 60 درصـــد خـــود 
ــاده  ــم جـ ــد هـ ــا 30 درصـ ــدود 20 تـ ــده  و حـ راننـ
نقـــش دارد.رییـــس اورژانـــس جنـــوب اســـتان 
بیشـــترین گـــروه ســـنی ای کـــه در گیـــر حـــوادث 
ـــال  ـــا 50 س ـــنی 18 ت ـــروه س ـــتند را گ ـــی هس رانندگ
معرفـــی کـــرد. کـــه متاســـفانه در بســـیاری مواقـــع 
ـــی  ـــوادث رانندگ ـــوند، ح ـــی ش ـــت م ـــم دچارمعلولی ه
در گـــروه بـــاالی 60 ســـال و زنـــان کمتـــر اســـت.

ابراهیم محمدی رئیس اورژانس پیش 
بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم 

پزشکی جیرفت در مورد تاثیر  بهسازی  
جاده ها بر حوادث رانندگی، به کاغذ وطن 

می گوید:  بهسازی جاده ها  بر میزان 
حوادث رانندگی، بی تاثیر نیست اما باید 

این موضوع مد نظر باشد که گاهی میزان 
تلفات تصادفات در بزرگراه های استاندارد 
بیشتر است زیرا مردم با سرعت بیشتری 
حرکت می کنند. به طور مثال محور دوم 

جیرفت به کهنوج و جیرفت به بندرعباس، 
بزرگراه شده است اما هم چنان آمار باال 
حوادث را دارد بهسازی جاده ها تلفات 

جاده ای را کم می کند اما  نه آن طور که 
تصور می شود.محمدی معتقد است: به 

طور کلی در حوادث رانندگی سه عامل 
نقش دارد اول انسان، بعد جاده  و در 

آخر وسیله نقلیه،   نباید فقط انتظار داشته 
باشیم وضعیت جاده ها بهتر باشد و میزان 

تصادفات به نحو چشم گیری کم شود.

به گفته رییس اورژانس پیش بیمارستانی جیرفت، گروه سنی 18 تا 50 سال بیشترین حوادث رانندگی را در جنوب استان 
تجربه می کنند 

بیشترین تصادفات جنوب زیر سر ١٨ تا 50 ساله ها  

اصـرار بـرای اینکـه شـب را خانـه پـدر بماننـد، اثرنکـرد، بعـد ازعروسـی به جـاده زده بـود تا بـه گفته 
خـودش بتوانـد جمعـه صبح را درسـکوت خانـه خودش بخوابـد، پیچ دوم جـاده را که رد کـرد، ازآینه 
نگاهـی بـه صـورت بچـه هـا کرد که هـر دو خـواب بودند، حس کـرد عرض جـاده کم می شـود، پلک 
هایـش سـنگین شـده بـود، نگاهی به سـاعت انداخت، پیـچ بعدی جـاده را ندید، چشـم هایش را که 
بـاز کـرد جایـی از کمرش می سـوخت، نتوانسـت تـکان بخورد با چشـم به دنبـال آینه ای گشـت که 

دیگـر سـر جایـش نبـود حتی در آینـه هم دیگـر بچه هایـش را ندید. 

مدیـرکل راهداری جنوب اسـتان کرمـان در ادامه 
بیـان داشـت: مردمی که در حاشـیه جـاده زندگی 
مـی کننـد و دسترسـی دارند، توقع سـرعت پایین 
خودروهـا را دارنـد و از آن طـرف کسـانی کـه بین 
فاریـاب و جیرفـت تـردد مـی کننـد بـا سـرعت 
بـاال رانندگـی مـی کننـد. در واقع ما مشـکل بین 
سـرعت و دسترسـی داریـم، در مـورد اکثـر جاده 
های جنوب اسـتان مشـکل دسترسـی و سـرعت  
اختـالف سـرعت   ایـن  دارد، هرجـا  کـه  وجـود 
وجـود داشـته باشـد، حادثـه سـاز می شـود. در 
مناطـق جنوبـی اسـتان  بـه دلیـل وجـود خـاک 
حاصلخیز و اسـتعداد کشـاورزی کـه دارد احتمال 
وجـود زمین هـای کشـاورزی در کنار جـاده زیاد 
اسـت  مثـال در برزگراه جیرفت و کهنـوج که از نظر 
مـا اسـتاندارد تریـن جاده جنوب اسـتان اسـت، 
تصادفـات زیـادی اتفاق می افتد زیـرا مردم گارد 
ریـل هـا را باز کـرده تا بتوانند دسترسـی را آسـان 
کننـد و ایـن خـودش باعـث میشـود، تصادفات 

زیـاد  تر شـود . 

نجمه سعیدی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك گلباف

اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات 
وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-اگهي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامه 
قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي

برابـر رای شـماره 139860319062000004 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی  
خانـم مریـم شـورآبادی تکابی فرزنـد عبداله بشـماره شناسـنامه 50صادره از 
گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۷43/45 مترمربـع پـاک 4 فرعی 
از 1560-اصلـی خریـداری از مالک رسـمی خانم سـکینه کاشـی گوکی محرز 
گریـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـي مي شـود در صورتـي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت 
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهي 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ 
رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت 
مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهـد 

شـد. م/الف1235
تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/9- تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/24

محمد مقصودی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :13980۴019070000۴21/1   
بدینوسـیله بـه علـی مشـایخی زاده ومـراد سـاالری زاخت  بدهـکاران 
گـزارش  برابـر  1398040190۷0000421/1کـه  کاسـه  پرونـده 
98/09/10شـناخته نگردیـده ایـد اباغ می گردد کـه برابر قرارداد شـماره 11313بین  
شـما و بانـک مسـکن جیرفـت مبلـغ 36/648/361 ریـال بدهکارمـی باشـید که 
براثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطرح می باشـد لذا 
طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ مـی گردد 
ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی که تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبت 
در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مدت ده روزنسـبت 
بـه پرداخـت بدهی خـود اقدام ودراین صـورت بدون انتشـارآگهی دیگری عملیات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت-جواد فاریابی –م الف :5۴7

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چـون ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی مشـتمل بـر موتور 
اصلـی  از1۷8-  259فرعـی  پـاک  داری  یکبـاب خانـه  پمـپ 
مفـروز ومجـزی شـده از پـاک 1۷8- اصلـی به مسـاحت114326 واقع 
در رودبـار جنوب-روسـتای ابسـردوئیه  قطعـه سـه بخـش 46کرمان به 
98/06/02هیـات  1398603190۷90003۷6مـورخ  شـماره  رای  اسـتناد 
مسـتقر در ثبـت رودبـار جنـوب در مالکیـت اقـای علـی عبدلـی مالکـی 
تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  گرفتـه  قـرار  مختـار  فرزنـد 
و  رسـمی  سـند  فاقـد  وسـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
نگرفتـه کـه  قـرار  واخواهـی  ومـورد  منتشـر  قانـون  نامـه  ماده13آییـن 
بـه  مالـک  درخواسـت کتبـی  لـذا حسـب  دارد  تحدیـد حـدود  بـه  نیـاز 
تحدیـد  98آگهـی   /10/23 98/11028/2336مورخـه  هـای  شـماره 

13قانـون مزبورمنتشـر  حـدود اختصاصـی آن بـه اسـتناد تبصـره مـاده 
9صبـح  سـاعت  از  آن  ی  تحدیـد  عملیـات  و  منتشـر  مرقومـه  پـاک 
روزدو شـنبه مـورخ98/10/16در محـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا 
بـه مالـک و مالکیـن مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میشـود کـه در موعـد 
مقـرر در ایـن آگهـی محـل وقـوع ملـک حاضـر وچنانچه کسـی بر حدود 
تنظیـم  تاریـخ  میتوانـداز  باشـد  داشـته  واخواهـی  آن  ارتفاقـی  وحقـوق 
صورتمجلـس تحدیـدی لغایـت 30روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت 
اسـناد وامـاک رودبـار جنـوب تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود  
ادعایـی  هرگونـه  مذکـور  مهلـت  انقضـای  از  پـس  ایـن صـورت  غیـر  در 

لـف :۷۷3 ا مسـموع نیسـت./. م 
تاریخ انتشار :1398/09/24- روز :دوشنبه

 علی رحمانی خالص  - رئیس اداره ثبت اسناد واماک رودبار جنوب

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

اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات 
وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-اگهي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامه 
قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي واراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي

برابـر رای شـماره 139860319062000538 مـورخ 98/8/28هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی  آقای علی توکلی فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه ۷۷صـادره از گلباف 
در یـک بـاب خانه مشـتمل بـر باغ بـه مسـاحت 1526مترمربع پـاک یک فرعی 
از 2483-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 2483-اصلـی واقـع در گلبـاف 
خیابان جمهوری انتهای کوچه اتحادیه خریداری از مالک رسـمی فاطمه شـاکری 
گوکـی  محـرز گریـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه 
فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت 
متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اوليـن اگهي به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يك 
مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهـي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات 

سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف1242
تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/9-تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/24

محمد مقصودی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك گلباف

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :13980۴019070000۴26/1    
بدینوسـیله بـه نسـرین خسـروی وعـزت الـه اسـمعیل پـور چمنیـو 
موسـی خوبکار بدهـکاران پرونـده کاسـه 1398040190۷0000426/1که 
برابـر گـزارش 98/09/11شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرارداد 
شـماره 225911404 بین  شـما و بانک مسـکن جیرفت مبلـغ 36/۷61/916 ریال 
بدهکارمـی باشـید کـه براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطرح 
مـی باشـد لذا طبق مـاده 18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ 
مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظـرف مـدت 
ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودراین صـورت بدون انتشـارآگهی 

دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت-جواد فاریابی –م الف :5۴6

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

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-
اگهـي موضـوع ماده3قانون وماده13آئيـن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي 

فاقد سـند رسمي
برابـر رای شـماره 139860319012001319 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد فریدونی نیـا فرزند بازعلی بشـماره شناسـنامه 8صادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 686/94 مترمربع پاک 321۷ اصلی واقـع در بخش 3۷کرمان به 
آدرس سـیرجان روسـتای کاظـم ابـاد خریداری از مالک رسـمی آقای کریـم زندی محرز گریده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبت بـه فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالكيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهـي به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مدت يـك ماه از تاريخ تسـليم 
اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف591
تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/9-تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/24

محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره13986031901400366۷-98/09/05هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای مهـدی جهان بین جشـاری 
فرزند عسـکر بشـماره شناسـنامه 316صادره ازبم در ششـدانگ یک باب خانه نیمه تمام  به مسـاحت 
3۷0متـر مربـع پاک -فرعی از5۷4- اصلی مفروز و مجزی شـده از پـاک 1206فرعی از5۷4 -اصلی 
قطعـه دوواقـع دراراضـی جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه غامحسـین 
حیـدری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد .   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/24 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/08
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014003696-98/09/06هیات دوم موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم عادلـه نظم الدینـی  فرزند یوسـف 
بشـماره شناسـنامه 286صـادره ازماهـان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر باغچه به مسـاحت 
612/۷1متـر مربـع پـاک -فرعی از535- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 15فرعـی از535 -اصلی 
قطعـه 5واقـع دراراضـی صاحب اباد سـربیژن سـاردوئیه  جیرفت  بخـش 34کرمان  خریـداری از مالک 
رسـمی اقـای قاسـم صالحـی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد .م الـف 521.  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/09/24 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/10/08
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319014002491-98/08/26هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای حسـن مجـازی دلفـارد فرزند 
غامحسـین  بشـماره شناسـنامه 940صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه به مساحت 204متر 
مربـع پـاک -فرعـی از581- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک -فرعـی از581 -اصلی قطعه دوواقع 
دراراضـی حسـین ابـاد جیرفت  بخش 45کرمان  خریداری از مالک رسـمی اقـای محمد علی دلفاردی  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد .   م الـف :531- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/24 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/08

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقـع  12۷/02مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -5۷4 از  92۷2فرعـی  پـاک  خانـه  ششـدانگ  چـون 
بخش45کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی جیرفـت مـورد تقاضـای اقـای سـاالری زاخت با سـتناد رای هیات 
محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفـت بشـماره9860319014002039-98/05/22 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی 
موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامه 
قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقرر مـورد واخواهی قرار نگرفتـه ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
14386-98/09/1۷مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصـره ماده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیات 
تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مـورخ 98/10/22شـروع وبعمل خواهد آمـد لذا به مالک یـا مالکین اماک 
مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعد مقـرر در این اعان بـه محل وقوع ملـک حاضر و در صورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانون ثبـت و مـاده 86- اصاحی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت بـه مراجع ذیصـاح قضائی تقدیـم و گواهی دادخواسـت به 
ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف:513- تاریخ 

انتشـار :98/09/24-روز : یکشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت:
خانـم  ورثـه   98/8/18-20569 درخواستشـماره  طبـق   احترامـا 
صدیقه/روحانـی نـژاد اکبری فرزند محمد  شـماره شناسـنامه ۷9 
تاریـخ تولـد1321/01/01 صـادره از کرمـان دارای شـماره ملـی 2991195894 
بـه عنـوان مالـک سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ عرصـه و اعیان با شـماره 
مسـتند مالکیت 60359 تاریخ 1366/10/15 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 
2۷شـهر کرمـان اسـتان کرمان،ثبت گردیده اسـت. و مالکیـت  محمد هادی/
حبیبـی شـفیق فرزنـد غامحسـین شـماره شناسـنامه 3۷6 تاریـخ تولـد 
1315/05/11 صـادره از کبودرآهنـگ دارای شـماره ملـی 4030649114 بعنوان 
مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیان با شـماره مسـتند 
مالکیت 60359 تاریخ 1366/10/15 دفتر خانه اسـناد رسـمی شـماره 2۷شهر 
کرمـان اسـتان کرمـان از ششـدانگ پـاک 41 فرعـی از 29۷6 اصلـی بخش 
3کرمـان صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی 
تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پاک مزبور بعلـت جابجایی 
مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد اصـاح تبصره 
یـک اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامه قانون ثبـت مراتب در یک نوبـت در تاریخ 
منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه 
نسـبت بـه ملک فـوق الذکر با وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف 
مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم 
نماینـد در غیـر ایـن صورت پس از مدت مذکور نسـب به صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 98/9/24

رونوشت:  ستاد اجرایی فرمان امام 
محمود مهدی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان-از طرف،امید 
صاعد/ م الف: 1330

متن آگهی مزایده
آگهـی مزایـده مـال غيـر منقـول پرونـده اجرائـی 

980520 کاسـه 
راهـن  و  توکلـی  منظـری  نسـیم  بدهـکار  اینکـه  بـه  نظـر   
عصمـت حسـینی مومنـی ناصـح ابـاد نسـبت بـه پرداخـت 
بدهـی خـود در مهلـت تعییـن شـده اقـدام ننمـوده انـد لـذا 
در اجـرای مقـررات مـاده واحـده قانـون اصـاح مـاده 34 
اصاحـی قانـون ثبت مصوبه سـال 1386 و بنا به درخواسـت 
بسـتانکار شـش دانـگ پـاک شـماره 3248 فرعـی از 15 
اصلـی واقـع در بخـش 4کرمـان بـه شـرح ذیـل بـه مزایـده 

گذاشـته خواهـد شـد:
 که بر طبق نظریه کارشـناس رسمی 

6دانـگ پـاک شـماره 3248فرعـی از 15 اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از 304۷،2883،2822 فرعـی از اصلـی مذکور 
واقـع در بخـش 4 حـوزه ثبـت ملـک منطقـه یـک کرمـان 
اسـتان کرمـان ، موضـوع پرونـده اجرائی کاسـه 9800520 به 
آدرس کرمـان بلـوار  هوانیـروز قبـل از پایگاه، خیابـان بقیه ا... 
کوچـه 13 حاضـر و ضمـن بررسـی مـدارک ابـرازی از طـرف 
نماینـده محتـرم بانـک جریـان به شـرح زيـر صورتمجلس و 

میـدارد. معروض 
1-مشـخصات کامـل ملـک : یـک واحـد مسـکونی ویایـی 

یـک طبقـه احداثـی در همکـف
2-مشـخصات کامـل ثبتـی ملـک : طبـق مالکیت یـا تصویر 

سـایر مـدارک ثبتـی بـه شـرح ذیل می باشـد.
- ملـک مزبـور دارای سـند ملکیـت تـک بـرگ بـا شـماره 

. اسـت  94/ج   ۷2۷۷54 سـریال 
-حـدود اربعـه ملـک طبـق ارزیابـی : شـماال به طـول 10 متر 
بـه 3239 فرعـی، شـرقا بـه طـول 25 متـر بـه 3249 فرعی، 
جنوبـا درب و دیـوار بـه طـول 10 متـر بـه کوچه، غربـا به طول 
از 15 اصلـی و حـدود  بـه 324۷ فرعـی، همگـی  25 متـر 
اربعـه فعلـی ملـک بـا سـند مالکیـت تطبیـق مـی نمایـد و 
ملـک فـوق عرصـه و اعیان یک بـاب خانه بـا وضعیت خاص 

اسـت. طلق 
: بـه صـورت یـک بـاب خانـه   ٣- وضعیـت فعلـی ملـک 
ویایـی بـه مسـاحت عرصـه 250 متـر مربـع و بنـای مفیـد 
سـرویس  مربـع  متـر   3/5 انضمـام  بـه   مربـع  150متـر 
بهداشـتی حیـاط و 5متـر مربـع سـایه انـداز در حیـاط اسـت.
4-بنـا و مسـتحدثات : ملـک مـورد ارزیابـی دارای بنای یک 

طبقه اسـت.
5-. مشخصات ساختمان:

1-نقشـه بنا تقریبا مطابق اصول می باشد.
2- اسـکلت سـاختمان دیـوار باربـر و شـناژ، سـقف بتـن و 
رو کاربنـا نقاشـی و کیفیـت مصالـح مصرفـی خـوب اسـت.

3-بنا شمالی/جنوبی است.
4-عایـق کاری بنـا از لحـاظ رطوبـت در بـام کامل و در سـایر 

قسـمت هـا قابل تشـخیص نیسـت.
5-عمـر تقریبـی بنـا حـدود 10 سـال و باقیمانـده عمـر مفید 

بنـا حـدود 40 سـال پیـش بینـی می شـود.
6-سیسـتم گرمایشـی پکیج و رادیاتور و سیسـتم سرمایشی 

کولر آبی اسـت.
۷-لک امکانات رفاهی خاصی ندارد.

8-معایب مشـهودی در بنا مشاهده نگردید.
9- ملـک در اجـازه مـی باشـد ولـی اطاعاتـی در مـورد نـام 

متصـرف، میـزان اجـاره بهـا ماهیانـه و زمـان شـروع و پایان 
مـدت اجـاره ودیعـه دریافتـی ارائه نشـد.

10- سـایر عواملـی کـه در ارزش ملک موثر می باشـد شـامل 
تجهیـزات داخلـی و خارجـی و سـایر موارد در ملک به شـرح 

ذیل می باشـد.
نمـای سـمت معبـر و داخـل حیـاط سـفال بـا ترکیـب کمـی 
 ، حیـاط  دیوارهـای  روی  ای  بوتـه  فلـزی  حفـاظ  و  سـنگ 
آشـپزخانه و سـرویس هـا کاشـی با کـف سـرامیک ، کابینت 
MDF ، هـال نـور مخفـی با کف سـرامیک، دیوارهـای داخلی 

نـازک کاری و نقاشـی اسـت.
 11- ارزش ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکـر بـه 

شـرح ذیـل تعییـن مـی شـود.
 عرضـه 250 متـر مربـع هـر متـر مربـع 22/400/000 ریـال 

ریـال  5/600/000/000 جمعـا 
اعیـان 150 متـر مربـع هـر متـر مربـع 8/000/000 ریـال جمعا 

1/200/000/000 ریـال 
با احتسـاب سایه انداز و سرویس بهداشتی حیاط 

حیاط سـانی، حصارکشـی و امتیازات و انشـعابات آب و برق 
و گاز جمعـا 180/000/000 ریال 

جمع : 6/980/000/000 ریال 
12- نظریه ارزیابی

 ارزش ملـک اعـم از عرصـه و اعیـان و تاسیسـات و ملحقات 
بـا وضعیـت موجـود و در نظـر گرفتـن قیمـت روز ملـک و بـا 
توجـه بـه امـکان فـروش خـوب بـه میـزان 6/980/000/000، 
شـش میلیـارد و نهصـد و هشـتاد میلیـون ریـال بـرآورد و 

اعـام می گـردد.
بـا امتیـاز آب ،بـرق، گاز و تلفـن و عمـر تقریبـی بنـا 10 سـال 
ميباشـد ملکـی خانـم عصمـت حسـینی طبـق سـند رهنـی 

شـماره 48۷28 -
1396/9/19 دفترخانـه 99 کرمـان در رهـن بانـک کشـاورزی 
واقـع میباشـد از سـاعت 9 الـی 12 ظهـر روز دوشـنبه مورخه 
1398/10/9 اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان واقع در ضلع 
شـمالی پـارک نشـاط از طریـق مزایـده بفـروش میرسـد و 
مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی 6/980/000/000 ریـال کـه 
قطعـی گردیـده اسـت شـروع و باالتريـن مبلـغ پیشـنهادی 
فروختـه خواهـد شـد فـروش کا نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر 
اسـت طالبيـن و خریـداران مـی تواننـد در وقت مقـرر با ارائه 
چـک رمـز دار بـه مبلـغ پایه مزایده در جلسـه مزایده شـرکت 
کننـد و پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز 
اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده از ایـن بابـت بدهـی داشـته باشـد و نیـز 
بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریخ 
مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده 
باشـد بعهـده برنـده مزایده اسـت ضمـن آنکه پـس از انجام 
مزایـده در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختي بابـت هزینه 
هـای فـوق از محـل مـازاد به برنـده مزایـده مسـترد میگردد 
ضمنـا چنانچـه روزمزایـده بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد 
روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجام خواهد شـد طالبين 
مـي تواننـد جهت کسـب اطاعـات بیشـتر در سـاعات اداری 

بـه اداره ثبـت اسـناد مراجعـه نمایند.
 تاریخ انتشار:1398/9/24

عليرضا محمدی کیا 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- م الف 13۴0

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر 
رای شـماره 139860319008001695 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
مالکانـه  تصرفـات  زرنـد  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد  در  مسـتقر 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد اسـامی علی آبـادی فرزند حسـن 
بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرنـد در ششـدانگ گلخانه به مسـاحت 
2980/50 مترمربـع پـاک 3 فرعـی از ۷560 اصلـی واقـع در زرند جاده 
خاکـی ریحـان بـه ده چنـار خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیـم 
بلوچـی ده یعقوبـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 

م/ الـف 181
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 98/9/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 98/10/8

حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-
اگهـي موضـوع ماده3قانون وماده13آئيـن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي 

فاقد سـند رسمي
برابـر رای شـماره 1398603190120011۷4هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد بلـوردی فرزنـد زادعلـی بشـماره شناسـنامه 15صـادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ محصـور بـه مسـاحت 2390/23 مترمربـع پـاک 404اصلـی واقـع در بخش 
39کرمـان بـه ادرس سـیرجان کشـکوئیه خیابـان بوسـتان یـک بعد از باغ شـجاع پـور خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای زادعلـی بلـوردی  محرز گریده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دونوبت به فاصله 
15روزآگهـي مي شـود در صورتـي كـه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيـت متقاضي اعتراضي داشـته 
باشـند مـي تواننـد از تاريخ انتشـار اولين اگهـي به مدت دو ماه اعتـراض خود را به اين اداره تسـليم و پس 
از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي تقديم 
نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت 

صـادر خواهد شـد. م/الف584
تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/9-تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/24

محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319014001418-98/04/15هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفت  تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا افشـاری پور فرزند لطفعلی 
بشـماره شناسـنامه 1085صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 6۷4/۷3متر 
مربـع پـاک -فرعـی از442- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از442 -اصلـی قطعه 
دوواقـع دراراضـی کوگوئیـه بلـوک جیرفت  بخـش 45کرمان  خریـداری از مالک رسـمی خود متقاضی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد .م الـف 495.   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/24 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/08
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139۷60319014001185-9۷/03/13هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سـید محسـن رضامنـد  فرزند 
سـید مصطفی بشـماره شناسـنامه 9۷صادره ازجیرفت در ششدانگ مغازه به مسـاحت 81/66متر مربع 
پـاک -فرعـی از5۷3- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک -فرعـی از5۷3 -اصلی قطعـه دوواقع 
در اراضـی میانجاویـه جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریـداری از مالک رسـمی سـید مصطفـی رضامند 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد .   م الـف :548 - تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/24 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/08
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ خانـه مشـتمل بـر باغچـه پـاک 240فرعـی از 609- اصلـی بمسـاحت 
249/65مترمربـع واقـع در بخش34کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی حنطـه سـاردوئیه 
جیرفـت مـورد تقاضـای خانـم صدیقـه مقبلی هنزائی با سـتناد رای هیـات محترم حـل اختاف ثبت 
جیرفـت بشـماره9860319014002408-98/06/09 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفته وآگهـی موضوع ماده 
3قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آیین نامه 
قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقرر مـورد واخواهی قرار نگرفته ونیـاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 13936-98/09/10مالـک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد تبصره ماده 
13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزیکشـنبه مورخ 98/10/22شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لذا به مالک یا مالکین امـاک مجاور رقبه مزبور اخطار میگـردد که در موعد مقرر 
در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدید ی با 
معرفـی مالـک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد 
بـر طبـق ماده 20قانـون ثبت و ماده 86- اصاحی پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره اعام ودادخواسـت به مراجع ذیصاح قضائـی تقدیم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع 

نخواهـد بـود./. م الف:496- تاریخ انتشـار :98/09/24-روز : یکشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ خانـه پاک ۷8فرعـی از 619- اصلی بمسـاحت 485مترمربع واقـع در بخش34کرمان و 
آدرس :واقـع دراراضـی گـردو چـوب  سـاردوئیه جیرفـت مورد تقاضای اقای حسـن خضری قرائی با سـتناد 
رای هیـات محتـرم حل اختاف ثبـت جیرفـت بشـماره9860319014002413-98/06/09 درمالکیت نامبـرده قرارگرفته 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعد مقرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 14563-98/09/18مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه مـورخ 98/10/30شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک 
یـا مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـان به محـل وقوع ملـک حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانون ثبـت و مـاده 86- اصاحی پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره اعام ودادخواسـت بـه مراجع ذیصاح 
قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایی 

مسـموع نخواهد بـود./. م الـف:523- تاریخ انتشـار :98/09/24-روز : یکشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانون وماده13آئيـن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي- برابـر رای شـماره 13986031901200132۷هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای محمد فریدونی نیا فرزند بازعلی بشـماره شناسـنامه 8 صادره 
از سـیرجان در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 1298/40 مترمربع پاک 321۷اصلی واقع در بخش 
3۷ کرمـان بـه آدرس سـیرجان کاظـم آباد خریداری از مالک رسـمی آقای کریم زندی محرز گریده اسـت. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالكيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهـي به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مدت يـك ماه از تاريخ تسـليم 
اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد. م/الف592
تاريخ انتشار نوبت اول:98/09/09-تاريخ انتشار نوبت دوم:98/09/24

محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319014003648-98/09/05هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانـم فاطمه مایی فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه 362صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 
۷4000متـر مربـع پـاک -فرعـی از513- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک - فرعـی از513 -اصلی 
قطعـه دوواقـع دراراضی سـرونی جیرفـت  بخش 45کرمان  خریداری از مالک رسـمی حسـین مایی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد .م الـف 514. تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/24 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/08
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی اصاحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
شـماره1398603190140033۷5- اصاحـی  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
98/08/19هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم 
ربابـه پـدرود فرزند سـید حاجی بشـماره شناسـنامه 521صادره ازجیرفت در ششـدانگ یـک باب خانه 
وباغچـه  بـه مسـاحت 16۷9متـر مربـع پـاک 1۷6فرعـی از510- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
2فرعـی از510 -اصلـی قطعـه دوواقع دراراضی سـرونی جیرفت  بخـش 45کرمان  خریـداری از مالک 
رسـمی اقـای غـام باسـره  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دریک نوبـت آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
توانند از تاریخ انتشـار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد .   م الـف :549-تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/09/24 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ خانـه پـاک 8فرعـی از 1212- اصلـی بمسـاحت 210مترمربـع واقـع 
در بخش34کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی بجگـی دلفـارد جیرفـت مـورد تقاضـای 
ثبـت جیرفـت  اختـاف  محتـرم حـل  هیـات  رای  سـتناد  بـا  ده شـیخ  فاطمـه سـاالری  خانـم 
بشـماره9860319014002954-98/0۷/20 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفته وآگهی موضـوع ماده 3قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامه قانون 
ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 14319-98/09/16مالـک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد تبصره ماده 
13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مـورخ 98/10/28شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یا مالکیـن اماک مجـاور رقبه مزبـور اخطـار میگردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـان به محل وقوع ملـک حاضر و در صورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته 
باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره اعام ودادخواسـت به مراجـع ذیصاح قضائی 
تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:522- تاریـخ انتشـار :98/09/24-روز : یکشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :13980۴019070000۴2۴/1  
بدینوسـیله بـه نـواب خسـروی ،موسـی خوبـکار وعـزت الـه اسـمعیل پـور چمنـی بدهـکاران پرونـده کاسـه 
1398040190۷0000424/1کـه برابـر گـزارش 98/09/10شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابر قـرارداد 
شـماره 2259-1105۷ بین  شـما و بانک مسـکن جیرفت مبلغ 3۷/806/61۷ ریال بدهکارمی باشـید که براثرعدم پرداخت 
وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادروبکاسـه فوق درایـن اجراءمطرح 
مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ مـی گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی که 
تاریـخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گردد ظـرف مدت ده 
روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام ودراین صـورت بدون انتشـارآگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد 
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت-جواد فاریابی –م الف :5۴۴

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :13980۴019070000۴32/1     
بدینوسـیله بـه معصومـه صیفـی طرج  بدهکارپرونـده کاسـه 1398040190۷0000432/1کـه برابر گزارش 
98/09/11شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرارداد شـماره 29843 بیـن  شـما و بانک 
مسـکن جیرفـت مبلـغ ۷4/823/82۷ ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطرح می 
باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی 
کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گردد 
ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد 
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت-جواد فاریابی –م الف :5۴5

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه : 9801289  
طبـق مـواد 18 و 19 آئیـن نامـه اصاحـی اجرائی بدینوسـیله 
بـه آقـای علـی ضیـاء عزیـزی فرزنـد علـی اکبـر بـه شـماره 
نگردیـده  میسـر  وی  بـه  اجرائیـه  ابـاغ  کـه   3390341838 ملـی 
 13/895/000/000 ابـاغ میشـود بابـت مهریـه بـه همسـر خـود مبلـغ 
بسـتانکار  وجـه  پرداخـت  براثرعـدم  کـه  باشـید  مـی  بدهـکار  ریـال 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه 
لـذا طبـق مـاده  صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح مـی باشـد 
18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ مـی گردد 
ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت 
فقـط یـک نوبـت در روزنامـه درج ومنتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده 
روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودر غیرایـن صـورت بدون 
شـما  علیـه  مقـررات  طبـق  اجرائـی  عملیـات  دیگـری  انتشـارآگهی 

تعقیـب خواهـد شـد.
 کفیل اداره اجرای اسـناد رسـمی کرمان-زهراسرمست- م الف 1315

جنوب کرمان در واگذاری طرح های 
منابع طبیعی رتبه برتر را کسب کرد

 ایرنـا - مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمان از کسـب رتبه برتر این اداره کل در زمینه واگذاری 

طرح هـای منابـع طبیعـی بـه جوامع محلی خبـر داد.
حمـزه احمـدی مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان روز شـنبه در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا 
اظهـار داشـت: جنـوب کرمـان بـا پیشـرفت 80 درصدی 
طرح هـای واگـذار شـده بـه جوامـع محلـی رتبـه برتـر 
کشـوری را بـه خـود اختصـاص داده و ایـن در حالـی 
اسـت کـه برخی اسـتان ها در ایـن حوزه تنهـا 30 درصد 

پیشـرفت داشـته اند.
وی بـا بیان اینکه مسـاحت منابع طبیعـی جنوب کرمان 
سـه میلیـون و 858 هـزار هکتـار اسـت، تصریـح کـرد: 
الزمـه نگهـداری ایـن عرصه ها داشـتن دانـش منطبق با 
هـر منطقـه و ابزارهـا و نیـروی انسـانی اسـت و بخـش 
دولتـی بـه تنهایـی تـوان مدیریـت و حفـظ ایـن مقـدار 
عرصـه را نـدارد.وی بـه اهمیـت دانش بومـی هر منطقه 
تاکیـد کـرد و افزود: ایـن دانش برگرفتـه از کارکرد مردم 
بومـی و اجـداد آنهـا طـی سـال های گذشـته بـوده و بـا 
توجـه به اینکه بخـش آکادمیک و دولتـی دانش بومی 
الزم را نـدارد، مجبوریـم برای حفظ عرصه های طبیعی به 
سـمت مردم برویـم زیرا بهره بردار و تاثیرگـذار اصلی این 
عرصه هـا همـان مـردم بومـی و محلی منطقه هسـتند.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان 
اظهـار داشـت: در این منطقه 13 تشـکل و تعاونی، تایید 
صاحـت شـده کـه بـه بیشـتر آن هـا کار و طـرح واگذار 

شـده است.
وی بـا بیـان اینکـه افزایـش مشـارکت جوامـع محلـی 
در حفـظ و احیـای منابـع طبیعـی الزمه پایـداری منابع 
طبیعـی اسـت، گفـت: منابـع طبیعـی پایـه حیـات و 
توسـعه پایـدار اسـت لـذا حفاظـت و نگهـداری از منابع 
طبیعـی، جنگل هـا و مراتـع بایـد اولویـت همـه باشـد.

احمـدی مردمـی  شـدن اقتصـاد در روسـتاها، ارتقـای 
مشـارکت جوامع محلـی و توانمندسـازی آن ها در حفظ 
منابـع طبیعی و محیط زیسـت کشـور را از اهـداف دفتر 
آمـوزش و ترویـج ایـن اداره کل عنـوان کـرد و افـزود: 
اجـرای ایـن طـرح بـدون مشـارکت مـردم امکان پذیـر 
نیسـت.وی سـپردن عرصه هـای منابع طبیعی بـه افراد 
بومی و سـاکنان محلی را بسـیار اثرگذار دانست و گفت: 
حفـظ و حراسـت از منابـع طبیعـی باید بـه بهره بـرداران 
سـپرده شـود و بـدون رضایتمنـدی مـردم، عرصه هـای 

طبیعـی پایـدار نخواهـد بود.
شـهریورماه امسال 35 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری 
بـه  جنـوب کرمـان  در  ریـال  میلیـارد  اعتبـار 165  بـا 
بهره بـرداری رسـید و بیـش از پنـج هـزار و 100 خانـوار از 

مزایـای ایـن طرح هـا بهره منـد شـدند.
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان 
مسـتقل از مرکـز اسـتان، هفـت شهرسـتان را تحـت 
پوشـش دارد.جنوب کرمان بـا یک میلیون نفر جمعیت 
از شهرسـتان های جیرفـت، عنبرآبـاد، کهنـوج، منوجان، 
قلعه گنج، رودبار جنوب و فاریاب تشـکیل شـده اسـت.
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آگهی مزایده فروش خودرو
ــا  ــودرو ب ــدادی خ ــد تع ــد دارن ــان قص ــوب کرم ــتایی جن ــاون روس ــازمان تع ــش س ــت پوش ــای تح ــی ه تعاون

ــانند. ــروش برس ــده بف ــق مزای ــل را از طری ــخصات ذی مش

قیمت پایه کارشناسی به ریالمالکمدلشماره خودرونوع خودرو -رنگرديف
320.000.000شرکت تعاونی روستایی زنان سهاور کهنوج181386ق۷۷4ایران 65نیسان وانت -آبی1

200.000.000اتحادیه تعاون روستایی شهرستان کهنوج111383ق645ایران65سمند-مشکی2

200.000.000اتحادیه تعاون روستایی شهرستان کهنوج111383ق661ایران65سمند-بژ3

200.000.000شرکت تعاونی روستایی اسام آباد111383ق642ایران65سمند-مشکی4

متقاضیان جهت کسـب اطاعات کامل شـرایط و دريافت فرم های مخصوص 
شركت در مزايده بـه اداره حقوقى - خدمـات فنـی و مهندسـی سازمان تعاون 
روستايى جنوب كرمان  واقـع در جیرفـت خیابـان دولـت – جنـب چهـاررا 
بعثـت )سـینما(ا بـه ادرس اینترنتـی jiroft.corc.ir مراجعه و شـماره تلفن 

۴321202۴-03۴ تمـاس گیرند.
متقاضیـان جهـت بازدیـد از خودرو می توانند به شهرسـتان کهنوج - بلوار شـهید 
بهشـتی –بعد از میدان شـهید شهسواری –نرسـیده به پل –اداره تعاون روستایی 

کهنوج مراجعه نمایند.
هزينه انتشار آگهى و کارشناسی رسمی  به عهده برنده یا برندگان مزايده ميباشد

كليـه اقدامـات و هزينـه هـاي تعویض پاک و انتقال سـند ،بدهی های شـامل 
:ماليات مشـاغل،ارزش افزوده ، عوارض شـهرداري وبیمه شـخص ثالث ،خافی 

خـودرو به عهـده برنده مزايـده خواهد بود.
فرمهـای  به همراه  را  پيشنهادات خود  ميتوانند  مزايده  در  به شركت  عاقمندان 
تكميل شده ، فيش واريزى و کپی مدارک شناسـایی در پاكت  بسـتهشده با ذکر 
مشـخصات از تاريخ انتشار آگهـی به مدت 10 روزكارى به حراست سازمان تعاون 

روستايى جنوب كرمان تحويل و رسيد دريافت نماييد.

اتحادیه تعاون روستایی کهنوج- شرکت تعاونی روستایی اسالم آباد)رودبار جنوب( 
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در نخستین جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب کرمان مطرح شد :

تشکیل نهادهای توسعه ایی 
راه حل پیشرفت جنوب

مردمـان دیـار کهنـوج میزبـان اولیـن جشـنواره ملـی 
.ایـن آییـن در  خرمـای کلوتـه جنـوب کرمـان بودنـد 
21و22آذرمـاه در سـینما شـوباد ایـن شـهر بـا حضـور 
تولیدکنندگان،بازرگانـان و تجـار ایـن محصـول برگـزار 

 . شد
اتـاق  دفتـر  همـت  بـه  خرمـای کلوتـه کـه  جشـنواره 
بازرگانـی، صنایـع معدنـی و کشـاورزی جنـوب کرمـان 
و همـکاری سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان با 
همراهـی شـرکت کشـت و صنعـت جیرفت در راسـتای 
معرفـی ظرفیـت های این منطقـه باالخص در محصول 
خرمـا بـه بازارهـای هـدف خـارج از کشـور و کمـک بـه 
ارتقـا جایـگاه بخـش خصوصـی بـا دعـوت ازرایزنـان 
اقتصادی چند کشـور و رییس گروه کشـورهای روسـیه 
،اوکرایـن و باروس به همراه کارشناسـان سـتاد تنظیم 

بازار کشـور برگزارشـد . 
فرمانـدار کهنـوج در ابتـدای مراسـم ضمن خـوش آمد 
گویـی بـه حضار ،ظرفیت نیروی انسـانی ایـن منطقه را 
دارای اهمیت ویژه ایی  دانسـت و تاکید کرد  بایسـتی 
در جهـت تـو لیـد ثـروت و بهبـود وضعیت معیشـت از 

ظرفیـت هـای ایـن منطقه اسـتفاده کرد.
محصـوالت  تنـوع  دارای  را  منطقـه  عیـدی  وحـدت 
کشـاورزی ذکـر کـرد و افـزود انـواع محصـوالت ماننـد 
خشـکبار و صیفـی و باغبانـی جنوب کرمـان ،مانند رقم 
کلوتـه خرمـا بایـد بـه بازارهـای جهانـی معرفی شـود . 
ظرفیـت  را  جشـنواره  ایـن  خـود  سـخنان  در  عیـدی 
مناسـبی در جهـت برندسـازی و معرفـی محصـوالت 
تولیـدی جنـوب بـه بازارهـای هـدف جهانـی نـام بـرد.

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان در 
سـخنان خود  به پتانسـیل  باالی جنوب کرمان  اشـاره 
کـرد و بیـان داشـت : جنـوب کرمـان کـه  یـک سـوم 
سـطح زیـر کشـت را بـه خـود اختصـاص داده اسـت ، 
بـا داشـتن پهنـه کشـاورزی 240هـزار هکتـار از ظرفیت 
بسـیار خـاص تولید انـواع محصوالت کشـاورزی زراعی 

و باغـی برخـوردار اسـت .
سـعید برخـوری ضمن  اشـاره بـه هدف  برگـزاری این 
جشـنواره  که در راسـتای معرفی محصوالت و دراختیار 
گرفتـن بازارهـای هـدف در راسـتای جـذب ایـن بازارها 
صـورت گرفته اسـت ، از اتاق بازرگانـی ،صنایع و معادن 
و کشـاورزی جنـوب کرمـان که در ایـن خصوص تاش 

کردنـد قدردانی کرد.
 نماینـده مـردم  پنـج شـهر جنوبـی کرمـان در مجلس 
شـورای اسـامی سـخنران دیگر ایـن جشـنواره از عدم 
حضـور اسـتاندارو معاونیـن وی در مراسـم گلـه کـرد 
وایـن عـدم حضـور را بـی توجهی بـه جنوب ذکـر کرد .

احمـد حمـزه  کـه برگـزاری ایـن مراسـم را در معرفـی 

محصوالتـو آشـنایی جوانـان بـا ظرفیـت هـای منطقـه  
 ، بازرگانـی  اتـاق  از  و  دانسـت  اهمیـت  حائـز  بسـیار 
سـازمان جهـاد کشـاورزی و شـرکت کشـت و صنعـت 

قدردانـی کـرد.
رییـس اتـاق بازرگانـی و صنایـع معدنـی و کشـاورزی 
کرمـان در آیین جشـنواره ملی خرمـای کلوته در کهنوج 
گفـت: خرمای کلوته برای همگی شـناخته شـده اسـت 
امـا همیشـه در بـازار بـه نام خـاص خودش مطـرح  و 

معرفی نشـده اسـت. 
طبیـب زاده افـزود: کار تیمـی در قالب تشـکل ها باعث 
ایجـاد هـم افزایـی ، افزایش صـادرات خرمـای کلوته و 
ایجـاد ثـروت بیشـتر خواهـد شـد و همچنیـن از ایجاد 

رقابـت هـای منفی جلوگیـری بعمل خواهـد آورد.
آمـده  بعمـل  هـای  بررسـی  اظهارداشـت:طی  وی 
فقـدان نهادهـای توسـعه ای یکـی ازعواملـی اسـت 
کـه باعـث عـدم توسـعه یافتگـی منطقه جنوب شـده 
اسـت و اگـر هـر شـخص بـه صـورت مجـزا فعالیـت 
کنـد باعـث هـم افزایـی و ایجـاد ارزش افـزوده در 

منطقـه نخواهـد شـد.
رییـس اتـاق بازرگانـی ادامـه داد: تجربیـات ناموفـق 
در تشـکل هـا باعـث بوجـود نیامـدن نهادهـای توسـعه 
ضـرورت  زمـان  بـا گذشـت  اکنـون  امـا  شـده  یافتـه 
ایجـاب مـی کنـد تـا فعالیتهـای فـردی را جمع کـرده و 
در قالـب یک تشـکل تحـت عنوان مدیریـت صادرات و 

یـا تشـکل هـای صادراتـی بـه آن پرداخـت.
طبیـب زاده بیـان کـرد: اتـاق بازرگانـی حاضر اسـت در 
جمـع آوری فعالیـت هـای فـردی پیـش قـدم بـوده و 

شـرکت کشـت و صنعـت جیرفت بعنوان یـک مجموعه 
بسـیار قـوی مـی توانـد از پیـش ران هـا بـوده و پایـه 
یـک نهـاد توسـعه ای بعنـوان یـک توسـعه دهنـده نـه 

بنـگاه دار عمـل کند.
وی تاکیـد کـرد: در حـال حاضـر جیرفـت و کهنـوج و 
بـه طـور کلـی منطقه جنـوب کرمـان از فقـدان نهادهای 
توسـعه ای بعنوان اثرگذارترین عامل توسـعه در منطقه 

رنـج مـی برند .

رییـس اتـاق بازرگانـی و صنایـع معدنـی و کشـاورزی 
توضیـح داد:بـا ایجـاد نهـاد توسـعه ای مـواردی ماننـد 
حمـل و نقـل، بسـته بنـدی ، گمـرک ، برنـد سـازی و 

تحلیـل بـازار بـه دسـت مـی اید.
طبیـب زاده تصریـح کرد:دانشـگاه هـا بایـد کارآفریـن 
باشـندزیرا نسـل اول دانشـگاه ها آموزشـی ، نسل دوم 
پژوهشـی و نسـل سـوم کـه کارآفرین اسـت مـی تواند 

موثـر باشـد و از درون آنهـا کارافریـن بیـرون بیاد .
رییس اتاق بازرگانی خاطرنشـان شد: جیرفت،عنبرآباد 
و پنـج شهرسـتان جنوبی دارای پتانسـیل هـای زیادی 
هسـتند اما متاسـفانه شـاخص های توسـعه منطقه در 
حـد نرمـال هـم نیسـت و بایـد این شـاخص هـا بهبود 

یابند.
طبیـب زاده در پایـان گفـت: امیدوارم این جشـنواره که 
بـا همـکاری اتاق بازرگانـی برگزار گردید آغاز راه توسـعه 
باشـد و جنـوب پیشـرفته و توسـعه یافتـه ای پیش رو 

داشـته باشیم. 
علـی محبـان مدیـر اجرایـی اتـاق بارزگانـی در جنـوب 
کرمـان و دبیـر جشـنواره ملـی خرمـای کلوته  بـا گفتن 
ایـن نکتـه کـه توسـعه بازرگانـی منطقـه را بـا معرفـی 
خرمـای کلوتـه کلیـد زده ایـم ،از همراهی و نـگاه مثبت 
وشـرکت  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
کشـت صنعـت  قدردانـی کـرد و بـه کاغـذ وطـن گفـت 
اقتصـادی  رایزنـان  جشـنواره  ایـن  ویـژه  مهمانـان   :
کشـورعراق ، بنـگادش و فرهـاد پرنـد ،رییـس گـروه 
بـاروس و دبیـر میـز  اوکرایـن و  کشـورهای روسـیه 
روسـیه بودنـد. در نشسـت میـز روسـیه کـه  در محـل  
دانشـگاه آزاد کهنوج برگزار شـد ، به تشـکیل کارگروه یا 
کمیته ایی ذیل میز روسـیه با هدف بررسـی و توسـعه 
بازارمحصـوالت منطقـه جنـوب کرمـان  در روسـیه بـا 
حضـور اعضـای میـز روسـیه ، اتـاق بازرگانـی و فعالین 

اقتصـادی  طرفیـن بـه تفاهـم رسـیدند . 
در ایـن مراسـم از تمبـر نمـاد  جشـنواره رونمایـی و در 
پایـان اتـاق بازرگانـی و صنایـع معدنـی و کشـاورزی 
جنـوب بـا اهـدا تندیـس و لـوح تقدیـر از بازرگانـان و 

فعـاالن در ایـن حـوزه تقدیـر کـرد. 

سمیه خدیشی
خبرنگار/ کاغذوطن
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وضعیت خطوط ریلی کرمان 
اصال قابل قبول نیست

مهـر - نماینـده مـردم کرمـان و راور وضعیـت خطـوط ریلـی اسـتان کرمـان را قابـل قبـول 
ندانسـت و گفـت: اولیـن دغدغـه مـا بازسـازی خطـوط ریلـی و بهبود شـرایط حمـل و نقل 

است.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر، محمدرضـا پورابراهیمی صبح شـنبه در دیدار با مدیـر کل راه آهن 
کشـور عنـوان کـرد: اسـتان کرمـان در حوزه حمـل و نقل ریلی نیاز بـه اقدام جـدی دارد، این 
اسـتان بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایی و مکانی کـه دارد، شـاه راه حمل و نقـل جنوب به 
شـمال و شـرق و غـرب کشـور و مسـیرهای اصلـی و فرعـی اسـت.وی ادامـه داد: وضعیت 
خطـوط ریلـی اسـتان کرمـان اصا قابـل قبول نیسـت و بدتریـن وضعیت در مسـیر زرند و 
بافـق تـا یزد دیده می شـود، که بعضا سـرعت قطـار در برخی مناطق به 30 کیلومتر می رسـد 

و کیفیـت قطـار و سـرعت در ایـن منطقه مـورد اعتراض مردم بوده اسـت.
پورابراهیمـی لـزوم بازسـازی خطـوط ریلـی در اسـتان را یـادآور شـد و گفـت: از سـه سـال 
قبـل توافـق شـد بر اسـاس برنامـه زمان بنـدی در مورد این مسـئله اقدام شـود و بـا وجود 

توافقـات بـا وزیـر راه وقـت، امـا حمایـت هـای الزم از طرف مجموعـه راه آهن نداشـتیم.
وی اظهـار کـرد: اولیـن دغدغـه مـا بازسـازی خطـوط ریلـی و بهبـود شـرایط حمـل و نقـل 
اسـت. تسـریع در عملیات اجرایی خط راه آهن کرمان سـیرجان انتظار می رود و باید زودتر 
تعییـن تکلیـف شـود.پورابراهیمی گفـت: خطوط فرعی فوالد بوتیا خوشـبختانه وصل شـده 
کـه ظرفیـت در حمـل و نقـل بومی اسـت و خـط ریلی جال آبـاد هم به طـول 44 کیلومتر 

ظرفیـت دیگـری اسـت که بایـد عملیات اجرایـی آن را آغـاز کرد.
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی ارتقـای کیفیـت واگـن هـای 
مسـافربری اسـتان کرمـان را مـورد تاکید قـرار داد و گفت: دو خط جدید کرمان به مشـهد و 

کرمـان بـه تهـران را الزم داریم.
وی لـزوم حمایـت دولـت از بخـش خصوصی برای کیفیت بخشـی در خطوط ریلی اسـتان 
کرمان یادآور شـد و گفت: هر اندازه توسـعه حمل و نقل ریلی داشـته باشـیم، صرفه جویی 

در سـوخت های فسیلی دارد.
پورابراهیمـی تامیـن اعتبـار بـرای سـاختمان اداری جدید راه آهـن کرمان را درخواسـت کرد 
و گفـت: درخواسـت داریـم کـه همزمان بـا اعتبـارات در حوزه هـای ریلی برای سـاختمان و 

سـتاد و پرسـنل هـم تامین اعتباری شـود.
وی بیـان کـرد: در ظرفیـت بودجـه آنچـه در تـوان داریـم در کنـار راه آهن هسـتیم تـا هر جا 

نیـاز باشـد کنار آنها باشـیم.
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علـی محبـان به کاغـذ وطـن گفـت : مهمانان ویـژه این 
جشـنواره رایزنـان اقتصـادی کشـورعراق ، بنـگالدش و 
فرهـاد پرنـد ،رییـس گـروه کشـورهای روسـیه اوکرایـن 
و بـالروس و دبیـر میـز روسـیه بودنـد.  در نشسـت میز 
روسـیه کـه  در محـل  دانشـگاه آزاد کهنوج برگزار شـد، به 
تشـکیل کارگـروه یا کمیته ایـی ذیل میز روسـیه با هدف 
بررسـی و توسـعه بازارمحصوالت منطقه جنوب کرمان  در 
روسـیه بـا حضـور اعضای میـز روسـیه ، اتـاق بازرگانی و 

فعالیـن اقتصـادی  طرفین بـه تفاهم رسـیدند. .

مهـر - مدیرعامل سـازمان سـاماندهی 
هـای  فـرآورده  و  شـهری  مشـاغل 
سـبز  چـراغ  از  کرمـان  کشـاورزی 
شـهرداری بـه سـرمایه گـذاران بخـش 
خصوصـی بـرای احـداث بازارچـه های 

داد. خبـر  کرمـان  شـهر  در  دائمـی 
بـا  گفتگـو  در  ایرانمنـش  محمـود 
شـهرداری  کـرد:  اظهـار  مهـر  خبرنـگار 
بخـش  گـذاران  سـرمایه  از  کرمـان 
بـا  همـکاری  متقاضـی  خصوصـی کـه 
شـهرداری بـرای احـداث بازارچـه های 
متعـدد در کرمان باشـند، اسـتقبال می 

کنـد.
ایرانمنـش بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون 
وجـود  کرمـان  شـهر  در  بازارچـه  سـه 

دارد کـه نیاز بـه سـاماندهی و مدیریت 
آن،  بـر  عـاوه  افـزود:  اسـت،  جدیـد 
محلـه هـای بسـیاری در شـهر کرمـان 
بازارچـه  آنهـا  در  بایـد  دارد کـه  وجـود 

انـدازی شـود. راه  هـای محلـی 
وی هـدف از ایـن اقـدام را رفـاه حـال 
شـهروندان و دسترسی آسـان و سریع 
آنهـا بـه مـواد غذایـی مـورد نیـاز عنوان 
نشسـتی  زودی  بـه  افـزود:  و  کـرد 
بـرای  شـهری  مناطـق  شـهرداران  بـا 
شناسـایی زمیـن هـای مناسـب بـرای 
احـداث بازارچـه، برگـزار خواهد شـد که 
پـس از آن سـرمایه گـذاران متقاضـی 
بـا  آنهـا  احـداث  بـرای  تواننـد  مـی 

همـکاری کننـد. شـهرداری 

استقبال از سرمایه گذاران برای احداث بازارچه های دائمی در کرمان
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غرب و آمریکا در ضعیف ترین شرایط خود هستند

مهـر - فرمانـده قـرارگاه منطقـه ای مدینـه منوره 
نیـروی زمینـی سـپاه گفـت: غـرب و آمریـکا در 

ایـن در  و  ضعیف تریـن شـرایط خـود هسـتند 
حالـی اسـت کـه انقـاب اسـامی روبه جلـو در 

حـال حرکـت اسـت.
بـه گزارش خبرنگار مهر، سـردار حمید سـرخیلی 
پنجشـنبه شـب در بیسـت و سـومین یـادواره 
سـرداران و 130 شـهید شهرسـتان انـار بـا اشـاره 
بـه 200 سـال گذشـته کـه 900 کیلومتـر مربـع از 
کشـور مـا جـدا شـد، اظهـار کـرد: آخرین دسـته 
گل رژیـم پهلـوی از دسـت دادن بحریـن بود که 
یـک منطقـه فـوق العـاده اسـتراتژیک بـود و به 

ازای آن هیـچ چیـز دریافـت نکردیـم.
وی بـا اشـاره بـه سـالگرد قطعنامـه 598 اظهـار 
داشـت: ایـن قـرارداد بـه نفع ما نوشـته نشـد و 
بـه درسـتی هم اجرا نشـد لـذا نگاه به 200 سـال 
گذشـته ایـران نشـان از پذیـرش قـرارداد هـای 

ناشایسـت و ذلـت بار داشـت.
سـردار سـرخیلی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در 
زمـان جنگ تحمیلـی فقط 34 کشـور به صورت 
در  و  مـی کردنـد  حمایـت  صـدام  از  مسـتقیم 

چنیـن شـرایطی بـود کـه رزمنـدگان مـا دفـاع 
کردنـد و پیـروز شـدند، بیـان کـرد: امـروز ببینید 
نقشـه مجازی ایران کجاسـت؟ امـروز ایران بغل 
گـوش اسـرائیل اسـت که ایـن امر توسـط ملت 
بصیـر ایـران محقـق شـد لـذا هـر کجـا بـا ملت 

باشـیم، پیـروز هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر امـروز اراده کنیـم 
جلـوی ۷0 درصـد نفـت جهـان را مـی گیریـم، 
اظهـار داشـت: در توطئـه اخیـر در داخـل کشـور، 
عـراق  و  لبنـان  دولـت  بـه سـرنگونی  همزمـان 
منجـر شـد و در ایـران نیـز همین نقشـه را قصد 
داشـتند پیـاده کننـد، امـا رهبـری مسـائل را بـه 
خوبـی رصـد کردنـد و مـردم ما هم بـا دید بصیر 

در صحنـه حاضـر شـدند.
فرمانـده قـرارگاه منطقه ای مدینه منـوره نیروی 
زمینی سـپاه با اشـاره به اینکه کشـور به سـرعت 
بـه سـوی فنـاوری هسـته ای حرکـت مـی کرد، 
اضافـه کـرد: ما امید مـردم را نا امیـد کردیم و با 
مذاکـره کـردن هـم به نتیجـه مطلوب نرسـیدیم 
لـذا مـی بینیم که خود مسـئوالن ما هـم اعتراف 

دارنـد کـه در امـر مذاکـره بـه نتیجه نرسـیدیم و 
بایـد در ایـن زمینه از شـهدا الگـو بگیریم.

وی بـا بیـان این مطلب کـه ما بایـد وظیفه خود 
را بـه درسـتی انجـام بدهیم و حتی امـروز جای 
خنـده هـم نداریـم بلکـه بایـد شـبانه روزی کار 
کنیـم، تصریـح کرد: چرا 10 سـال پیـش مخالف 
بحـث سـهمیه بنـدی بودیـد امـا امـروز برخاف 

آن عمـل کردید.
سـردار سـرخیلی بـا اشـاره بـه اینکـه ظرفیـت 
هـای کشـور بسـیار بـاال اسـت، عنـوان کـرد: این 
توطئه هـای اخیـر در کشـور را مـی خواسـتند در 
ایـام انتخابـات پیاده بکننـد، اما امروز اجرا شـد 
و جلـوی یـک فتنـه بـزرگ در ایـام انتخابـات 

شـد. گرفته 
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه هـر حرکتـی برای 
بسـیار  انقـاب  دوم  40 سـال  در  نظـام  حفـظ 
در  آمریـکا  و  غـرب  داد:  ادامـه  اسـت،  واجـب 
ایـن  و  هسـتند  خـود  شـرایط  تریـن  ضعیـف 
درحالـی اسـت کـه انقـاب اسـامی رو بـه جلـو 

در حـال حرکـت اسـت.
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آوای محلی           

 ساُلن دور و درازی موُنم و چشم َور راه 
 ِعشک تو َمنگَِل ُو عمرِ ُمَنم  َخرمِن کاه

 ِمِث  گرمای َتنوری  که  ِدریپ ِای  داِرن 
 َهنو هم ِجلَجِل جوُنم بی تو ِای پاره ي ماه

 کاشکی ِکسَمتی َنَهر تا که بدیُدم ِای تو 
 ِچه َاخاهه عاشکی ِای ُموِن بی کُوُش  کاله ؟

 َحال  که  دست دُلم ِبی همه  کس وا بوده 
 عاِشِکت بوُدم  و هسُتم ، چه ثواِبن چه گناه

 موُدِن ُبور و ُشلیلت که به  َچنگُم  ِگستی ؟
 چه کَنُوم چنِگ تو کَفته دُلوم ِای دختر شاه

 َور  َسرِ ِ گرِگ بیاُبن  ِای ِی  َبِتر   نایه !
ُم خدابخُشم و ترُسم ِنِهه ِای ُشِوه سیاه

شاعر :  خدابخش دلیری

ر سرمٔه توی ِچُشنی ـَ  غلیظ
 گُلــی گسَتر دالله رو ُلُپنی

 ُخَنش میسی ِچکد ناز و ِکرشمه
َارِختی ُپشِت هم خی سر َزُبنی

شاعر :  منصور رئیسی

 َادونم  که  دلی  واِشه  مو ناَرم
 یه ِسحر و باِطلی فاشه مو ناَرم
 َاگه   َنه    ُدهَتره   شاه ِ  َپریُون
َاَصن  ُدهِت   خدا  باشه مو ناُرم

شاعر :  ایمان احمدی


