
مدیر کل گمرکات استان:

افزایش صادارت در استان کرمان
ثبت حصیربافی جنوب استان 

در فهرست آثار ملی کشور
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پدیده ریزگردها؛ کرمان پنجمین استان بحرانی
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کرمان از نظر وزش توفان های گرد وخاک 

پنجمین استان کشور است

استاندار کرمان :

نبود خط انتقال برق از موانع 
سرمایه گذاری در جنوب کرمان است
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معاون سازمان صمت استان خبر داد

توزیع گوشت ۴۰ هزار تومانی 
به زودی در استان
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   10 سه شــنبه         651 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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آن و این مِن دیگرِ من!

شادمان شکروی
یادداشت مهمان

یـک مـن دیگـر مـن هسـت کـه شـخصیتی خبیث 
ولـی بـه نهایت جـذاب دارد. به چند نمونـه از کارهای 

خباثـت بـار تحسـین برانگیزش اشـاره کنم.
سـه سـالی می شـود که از همسـرش جدا شـده و با 
فرزنـدش تنهـا زندگی می کند. دیگر اینکه در جلسـه 
انجمـن جلبـک شناسـی با نهایـت خباثت کوشـیده 
بـه عنـوان هیـات رییسـه  نفـر  آوردن یـک  از رای 
جلوگیـری کنـد. آن فـرد رای اول را آورده بـوده اسـت 
و ایـن مـن حسـابگر با نفـوذی کـه دارد در نتایـج آرا 
دسـتکاری کـرده و مانع رسـیدن او به هیات رییسـه 
شـده اسـت. اگر حمل بر اغراق نشـود بیست و هفت 
بـار ازدواج کـرده و هـر بـار هـم زندگـی او چند مدتی 
بیشـتر دوام نیـاورده. چـرا که بسـیار عشـرت طلب و 
هوسـباز اسـت و نمی توانـد به مجرد دیـدن یک زن 
دیگر، جلـوی خودش را بگیرد. در نهایت، شـخصیتی 
بسـیار الیه الیه دارد و  روابطش همیشـه با روسـای 
دانشـگاه، از هـر گرایـش و نحلـه فکـری، بـه معنـی 
واقعـی صمیمانـه بوده اسـت. هرچند ایـن را در انظار 
اصـال رو نمـی کنـد و خـودش را آدمـی نشـان مـی 
دهـد کـه به جنـاح و گروه و دسـتگاه قدرتی وابسـته 

نیسـت. یـک آدم عادی.
قـدر مسـلم آن مـن دیگـر مـن همـه ایـن کارهـا و 
بسـیاری کارهـای عجیـب و محیرالعقـول دیگـر هم 
کـرده اسـت. امـا فکـر مـی کنـم همیـن چنـد نمونه 
کافـی باشـد. خـوب ایـن طـرف یـک من دیگـر هم 
هسـت که شـاید بتوان این من دیگـر من نامیدش. 
متاسـفانه ایـن مـن دیگـر مـن جسـور و بـا صالبت 
نیسـت. حـدود بیسـت و هفـت سـالی می شـود که 
ازدواج کـرده. یـک فرزند بیسـت و چهارسـاله دارد که 
تحصیـل مـی کند و مثل بسـیاری جوان هـای دیگر 
مشـغول بـه کار اسـت. همیـن چنـد دقیقـه قبـل از 
محـل کارش آمـد خانه و چند دقیقـه ای رفت بیش 
مـادرش و حـاال هـم خوابیده اسـت. در مورد جلسـه 
هیـات رییسـه هـم بـه واقـع ایـن مـن کاره ای نبود. 
رای گیـری انجـام شـد و شـمارش توسـط سـه نفـر 
دیگر انجام گرفت و آرا توسـط دیگران قرائت شـد. تا 
جایـی هـم که یادش هسـت،  آن فـرد مدعی اولین 
رای را نمـی شناسـد. حتـی نـام او هـم بـه گوشـش 
نخـورده اسـت. از دیگـر اعضای برگزیـده انجمن هم 
کـه سـوال کرده نـام او را نشـنیده بـوده انـد. در مورد 
ازدواج هـای مکـرر،  اگـر تقسـیم کنیـم، البد بـه ازای 
بیسـت و هفت سـال زندگی، می بایسـت هر سـال 

بـا یک نفـر ...

کهنوججیرفت
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توزیعگوشت۴۰هزارتومانیبهزودیدراستان
معــاون بازرگانــی ســازمان صمــت 
اســتان کرمــان گفــت: توزیــع گوشــت 
ــو  ــت هرکیل ــا قیم ــی ب ــد واردات منجم
۴0 هــزار تومــان بــه زودی انجــام 
ارزان  گوشــت  شــد.توزیع  خواهــد 
ــه گــزارش  ــه زودی در کرمانب قیمــت ب
خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
ــینا  ــان ؛ س ــوان از کرم ــگاران ج خبرن
ــازمان  ــی س ــاون بازرگان ــروی مع خس
صنعــت، معــدن و تجــارت شــمال 
اســتان کرمــان گفــت: بــه زودی توزیع 
ــا کیفیــت  گوشــت منجمــد وارداتــی ب
ــا قیمــت هــر کیلــو ۴0 هــزار  خــوب ب
تومــان را خواهیــم داشــت کــه اطــالع 

رســانی الزم انجــام خواهــد شــد.او 
افــزود: خوشــبختانه ســهیمه شــکری 
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــرای اســتان کرم ب
شــد کــه در ایــن راســتا شــکر بــا 
قیمــت ۴950 تومــان در اختیار مصرف 
ــد گرفت.خســروی  ــرار خواه ــده ق کنن
راســتا ســهمیه ای  ایــن  گفــت: در 
ــد  ــن ش ــان تعیی ــتان کرم ــرای اس ب
ــد  ــت منجم ــتا گوش ــن راس ــه در ای ک
وارداتــی بــا کیفیــت خــوب بــا قیمــت 
هــر کیلــو ۴0 هــزار تومــان را خواهیــم 
داشــت کــه در آینــده نزدیــک توزیــع 
ــد  ــام خواه ــانی الزم انج ــالع رس و اط
ســازمان  بازرگانــی  شــد.معاون 

صنعــت، معــدن و تجــارت شــمال 
اســتان کرمــان تصریــح کــرد: بــه 
منظــور تامیــن میــوه شــب عیــد نیــز 
ــت  ــا کیفی ــی ب ــن ســیب درخت ۷00 ت
از اســتان آذربایجــان غربــی و حــدود 
جیرفــت  پرتقــال  نیــز  تــن   1۴00
تامیــن شــده اســت کــه از 15 روز 
آینــده حمــل ایــن کاال هــا آغــاز خواهد 
شــد.او گفــت: میانگیــن تغییــرات 
قیمــت کاال هــای اساســی در بــازار 
کرمــان بیــن 8 تــا 10 درصــد افزایــش 
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــه ب ــت ک ــوده اس ب
ــازار، ســعی در افزایــش گشــت های  ب

ــم. ــی را داری نظارت
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نوبت دوم

 شرایط شرکت در مناقصه  

مراد دينا- شهردار عنبرآباد

آگهیمناقصـه
شـهرداری عنبرآبـاد  در نظر دارد به اسـتناد مجوز  شـماره های 34256 مـورخ 98/07/03 و 43103 مـورخ 98/08/22  

سازمان  شهرداریها وو دهیاریهای  کشور در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر تا مبلغ       5/398/620/000 
ریـال بـه صـورت متغیر از محل تبصره ی  "ه "بند 1 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شـرکت های واجد شـرایط واگذار 
نمایـد ، لـذا از شـرکت کنندگان واجد الشـرایط  کـه دارای رتبه و صالحيت از سـازمان مدیریت برنامه ریزی بـوده دعوت بعمل 
مـی آیـد از مورخـه 98/10/2 جهت دریافت اسـناد مناقصه به سـامانه سـتاد الکترونیکی دولت و یـا به واحد امـور قراردادهای 

شـهرداری مراجعـه و اسـناد مناقصـه را دریافت نمایند. ضمنا" اعتبار این پـروژه به صورت دریافت قیر رایگان می باشـد.

ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی به مبلغ دویسـت و شـصت و نه میلیـون و نهصد و سـی و یک هـزار ریال و یـا واریز نقدی   -1
بـه حسـاب سـپرده 3100003605008 نـزد بانـک ملی بنام شـهرداری عنبرآبـاد بابت شـرکت در مناقصه

 ٢- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
 3- آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری 98/10/12 می باشد.

 4- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی پایان وقت اداری 98/10/24  به دبیرخانه حراست می باشد. 
5-  مبلغ سـپرده برنده نفرات اول تا سـوم تا انجام تشـریفات قانونی و انعقاد قرار داد مسـترد نخواهد شـد. و در صورت انصراف 

هـر یـک از شـرکت کنندگان سـپرده آنان به ترتیب و به اسـتناد مـاده 8 آیین نامه مالی شـهرداری ها ضبـط می گردد .
6-  به پیشنهادات مخدوش و خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 7- سـایر جزئیـات و اطالعـات الزم در اسـناد مناقصه قید شـده اسـت و بـا مراجعه به سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت قابل 
مشـاهده و ثبت نام می باشـد. 

8 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
9- جلسه کمیسیون معامالت جهت بازگشایی پاکات در تاریخ 98/10/25 ساعت 13 صبح در محل دفتر شهردار می باشد. //

فراخوانعمومی98-7
دعوتازمتقاضیانسرمایهگذاری

درمجتمعها/شهرکهایکشاورزی
گلخانهای،دامپروریوشیالتی
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مدیـــر کل گمـــرکات اســـتان کرمـــان گفـــت: 

ـــادرات از  ـــزان ص ـــال می ـــه امس ـــه ماه ـــی ن ط

گمـــرکات کرمـــان رو بـــه افزایـــش اســـت و 

ـــتان  ـــرک اس ـــی از گم ـــای صادرات ارزش کاال ه

بیـــش از 556 میلیـــون دالر اســـت.افزایش 

گـــزارش  کرمانبـــه  اســـتان  در  صـــادارت 

خبرنـــگار گـــروه اســـتان هـــای باشـــگاه 

ــا  ــان ؛ محمدرضـ ــوان از کرمـ ــگاران جـ خبرنـ

ــان  ــتان کرمـ ــرکات اسـ ــرکل گمـ ــادر، مدیـ قـ

ـــش از ۲9۴  ـــاه ســـال 98، بی ـــه م ـــت: در ن گف

ـــون و ۷96  ـــه ارزش 556 میلی ـــن کاال ب هزارت

ـــرکات اســـتان  ـــق گم ـــزار و ۷09 دالر، از طری ه

کرمـــان صـــادر شـــده اســـت.او افـــزود: 

میـــزان صـــادرات انجـــام شـــده در اســـتان 

ـــاظ  ـــال از لح ـــابه پارس ـــدت مش ـــه م نســـبت ب

ـــز  ـــاظ ارزش دالری نی وزن ۲0 درصـــد و از لح

ـــان  ـــت.قادر بی ـــته اس ـــد داش ـــد، رش 59 درص

داشـــت: کاال هایـــی همچـــون پســـته ومغـــز 

پســـته، مصنوعـــات مســـی، خرماخشـــک 

وتـــازه، پودرمعدنـــی، فرومولیبـــدن واکســـید 

ــای  ــده کاال هـ ــوان عمـ ــه عنـ ــدن را بـ مولیبـ

گمـــرکات  کل  هســـتند.مدیر  صادراتـــی 

ــادرات  ــرد: صـ ــح کـ ــان تصریـ ــتان کرمـ اسـ

ــراق،  ــور های عـ ــور های کشـ ــه کشـ ــتان بـ اسـ

پاکســـتان، افغانســـتان، چیـــن، امـــارات، 

از  تعـــدادی  و  روســـیه  عمـــان،  ترکیـــه، 

ــده  ــام شـ ــادر انجـ ــی صـ ــور های اروپایـ کشـ

اســـت.

مدیر کل گمرکات استان کرمان: 

افزایش صادارت 
در استان کرمان

خبر

مهمتریـن  از  یکـی  زیسـت  محیـط  حفـظ  و  بهداشـت 
رسـیدگی  وعـدم  اسـت  ای  جامعـه  هـر  هـای  دغدغـه 
بـه پسـماندها آن هـم از نـوع عفونـی مـی توانـد بسـیار 
نگـران کننـده اسـت و عـدم توجـه کافـی بـه ایـن موضـوع 
دارد  پـی  در  جامعـه  بـرای  را  دردناکـی  بسـیار  عواقـب 
هایـی  ارگان  از  یکـی  پزشـکی  علـوم  هـای  دانشـگاه  و 
هسـت کـه در ایـن بـاره مسـوول و بایـد پاسـخگو باشـد.
دکتـر سـاالری معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
و  عمومـی  دادسـتان  کـه  هشـداری  دربـاره  جیرفـت 
انقـالب شهرسـتان جیرفـت در مـورد زبالـه هـای عفونـی 
بـه  بـود،  داده  بیمارسـتان هـای جیرفـت  و پسـماندهای 
کاغـذ وطـن گفـت: سـه بیمارسـتان در جیرفت وجـود دارد، 
بیمارسـتان دولتـی امام و کاشـانی و یـک بخش خصوصی 
بـه نـام قائـم هـر 3 بیمارسـتان ها تحـت نظر من هسـتند 
و دسـتگاه امحـاء زبالـه بیمارسـتانی مـدرن دارنـد و از این 
بابـت جـای نگرانـی نیسـت. سـاالری یـادآور شـد کـه همه 
ی بیمارسـتان هـای جنـوب اسـتان به این سیسـتم مجهز 
هسـتند.  سـاالری در ادامـه گفـت: رونـد کار در بیمارسـتان 
اینگونـه اسـت کـه از داخـل بخش هـای بیمارسـتان، زباله 
هـای عفونـی و غیرعفونـی تفکیـک مـی شـوند، غیرعفونی 
هـا را مسـتقیم در سـطل زبالـه شـهرداری قـرار داده و زباله 
هـای عفونـی را طـی یک فراینـد کامال علمی به کـوره امحاء 
و زبالـه سـوز بیمارسـتان انتقال می دهیم و بـه هیچ عنوان 
زبالـه های بیمارسـتانی ای در شهرسـتان جیرفـت رها نمی 
شـود. معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 

یـادآور شـد: مشـکل اصلـی در زباله هـای عفونـی در مطب 
هـا و آزمایشـگاه هـای خصوصـی اسـت  بـه طـور مثـال در 
خیابـان شـهید رجایـی بخـش خصوصـی زبالـه هایـش را 
بـدون تفکیـک و امحـا وارد سـطل های زبالـه معمولی می 
کنـد، ایـن موضوع در ایـن خیابان یک معضل بزرگ اسـت 

کـه زبالـه عفونـی و غیرعفونـی را در سـطل های شـهرداری 
میریزند بعضا داخل سـطل های زباله شـهرداری ، سـرنگ 
یـا گازهـای خونـی  یافـت مـی شـود. سـاالری گفـت: چند 

روز پیـش هـم از رئیـس شـورای شـهر و معـاون شـهردار 
دعـوت کـردم و هشـدار زبالـه هـای عفونـی این خیابـان را 
دادم کـه احتمـال انتقـال همـه ی بیمـاری ها را مثـل ایدز، 
هپاتیـت را دارنـد و قاطـی زبالـه هـای معمولی می شـوند. 
بـه گفتـه سـاالری طبـق قانـون، وظیفه شـهرداری اسـت که 
ایـن زبالـه هـا را جمـع کند. سـاالری  یادآور شـد: بـه دلیل 
اینکـه شـهرداری دسـتگاهی بـرای امحاء واسـتریل نـدارد، 
مـن پیشـنهاد دادم که  آنهـا زباله های عفونـی را تحویل ما 
بدهنـد و مـا در بیمارسـتان امام آنها را امحـا کنیم  و جلوی 
ایـن آلودگـی را بگیریـم. بـر طبـق پیشـنهاد من، قـراردادی 
بیـن بیمارسـتان و شـهرداری بسـته مـی شـود تـا در بحث 
زبالـه هـای عفونـی ای کـه در سـطح شـهر و توسـط مراکـز 
خصوصـی تولیـد مـی شـوند، همـکاری شـود.  بـه گفتـه 
سـاالری هیـچ قانونـی وجود ندارد که مطـب های خصوصی 
کوره زباله سـوز داشـته باشـند یا مجهز به دسـتگاه استریل 
وامحـاء  باشـند، ولـی مطـب هـا موظـف هسـتند کـه در 
ظـروف مخصوص، سـطل هـای زرد رنگ  بـا دری قرمز که 
در جهـان متحـد الشـکل زبالـه هـای عفونـی را جمـع کنند. 
وضعیـت ایـن زباله هـای عفونی در خیابان هـا به خصوص 
خیابـان رجایـی به شـدت خطرناک هسـتند،  بـه طور مثال 
بیمـاری مبتـال به ایـدز یا هپاتیـت  آنجا آزمایـش می دهد 
و بعـد سـرنگ آلـوده، قاطـی زبالـه معمولی می شـود، من 
خـودم شـاهد این مـورد بـوده ام ، گاهی حتـی زباله گردها 
بـرای فـروش ایـن سـرنگ هـا، زبالـه هـا را مـی گردنـد و 
بعـه همیـن سـادگی بقیـه جامعـه هـم مبتـال مـی شـود. 

امحاء زباله های عفونی بیمارستان ها به عهده 
مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

مرجـان شـاکری مدیـر کل محیط زیسـت اسـتان کرمـان نیز 
دربـاره امحـاء زبالـه هـای عفونـی به کاغـذ وطن گفـت: امحاء 
زبالـه هـای عفونـی بیمارسـتان هـا به عهـده مراکز وابسـته به 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـت که موظف شـده اند، سیسـتم 
هـای امحـاء کننـده داشـته باشـند و اکنـون با نظـارت محیط 
زیسـت ایـن  کار در حـال اانجـام اسـت.همه بیمارسـتان ها و 
مراکز درمانی وابسـته به دانشـگاه های علوم پزشـکی و وزارت 
بهداشـت در سـطح اسـتان دارای سیسـتم امحاء کننده و بی 
خطـر سـازی هسـتند. شـاکری در مـورد پسـماند هـای واحد 
هـای خصوصـی گفت: در مورد واحد های خصوصی  طبق ماده 
11 قانـون مدیریـت پسـماند وزارت بهداشـت موظف اسـت  که 

بـرای بی خطر سـازی یـا امحاء درسـت این پسـماندها اقدام 
کننـد و طبق ماده ۲3 قانون مدیریت پسـماند محیط زیسـت 
نظـارت عالیـه بر ایـن  کار دارد.این بحث پسـماند های بخش 

خصوصـی در مدیریـت کارگـروه پسـماند اسـتان نیـز مطـرح 
شـده اسـت و در کارگـروه تاکیـد کردنـد که این قضیه توسـط 
دانشـگاه های علوم پزشـکی پیگیری  شـود.هر دانشگاه علوم 

پزشـکی باید در حوزه خودش نظارت کافی را داشـته باشد.بعد 
درم وردی اگـر  شـکایت بایـد داشـته باشـند و از طریق مراجع 
قضایـی بـه نتیجـه ای نرسـند،  به محیط زیسـت اعـالم کند.

برگزاری منظم و ماهیانه کارگروه مدیریت 
پسماند

ــت در  ــت جیرف ــط  زیس ــس اداره محی ــتانی ریی کردس

ــای  ــن زباله ه ــت دف ــاره وضعی ــنا درب ــا ایس ــو ب گفت وگ
ــط  ــه محی ــت: مجموع ــت گف ــتارگاه جیرف ــهری و کش ش
زیســت بــه حمایــت قانونــی و ارتبــاط مســتقیم بــا 
دســتگاه قضایــی اعتقــاد دارد لــذا در همیــن راســتا 
ــاور  ــور مش ــا حض ــتان و ب ــا دادس ــترکی ب ــت مش نشس
ــات  ــع تبع ــت رف ــتان جه ــت اس ــط زیس ــر کل محی مدی
زیســت محیطــی در ســطح شهرســتان برگــزار شــده 
ــن  ــت غیربهداشــتی دف ــه وضعی ــا اشــاره ب اســت. وی ب
زبالــه هــای شــهری و کشــتارگاه دام افــزود: مدعــی 
العمــوم در جهــت حفــظ و پیگیــری حقــوق عامــه مــردم 
بــر برطــرف کــردن مشــکالت زیســت محیطــی ناشــی از 
ــتانی و  ــهری و بیمارس ــای ش ــه ه ــی زبال ــن غیراصول دف
کشــتارگاه تاکیــد دارد.کردســتانی بررســی وضعیــت دفــن 
زبالــه هــای عفونــی و پســماندهای بیمارســتانی را همــراه 
ــرد  ــوان ک ــائلی عن ــر مس ــهری از دیگ ــای ش ــه ه ــا زبال ب
ــی مطــرح  ــه بهداشــت عموم ــد علی ــوان تهدی ــه عن ــه ب ک
شــده انــد و افــزود: در ایــن راســتا راهکارهــای الزم 
ــم  ــر بتوانی ــه زودت ــم هرچ ــه شــده اســت و امیدواری ارای
ایــن مشــکالت را رفــع کنیــم.وی حفــظ محیــط زیســت، 
شناســایی و دســتگیری عاملیــن شــکار غیرمجــاز و 
ــکالت  ــن مش ــت را از مهمتری ــتارگاه جیرف ــت کش وضعی
زیســت محیطــی دانســت و اظهــار کــرد: پیگیــری و 
رفــع تبعــات زیســت محیطــی ناشــی از وضعیــت فعلــی 
جیرفــت  شهرســتان  زیســت  محیــط  کار  دســتور  در 
ــه  ــت دغدغ ــت جیرف ــط زیس ــس اداره محی ــت. رئی اس
هــای زیســت محیطــی در بخــش محیــط طبیعــی و 
ــث  ــورد بح ــات م ــن موضوع ــانی، از مهمتری ــط انس محی
ــوان  ــه عمومــی عن ــوان مطالب ــه عن در جلســه مشــترک ب
کــرد و بــا ابــراز خرســندی از همــکاری دســتگاه قضایــی 
ــم و  ــزاری منظ ــت: برگ ــت گف ــط زیس ــه محی ــا مجموع ب
ماهیانــه کارگــروه مدیریــت پســماند بــا حضــور مســئوالن 
قضایــی و ادارات مربوطــه و ایجــاد ســایت جداگانــه 
ــرای دفــن زبالــه هــای عفونــی و بیمارســتانی از دیگــر  ب
مســائلی هســتند کــه بــا همــکاری دســتگاه هــای ذیربــط 
بــه عنــوان وظیفــه ذاتــی محیــط زیســت اجرایــی اســت.

شــایان ذکراســت کاغــذ وطــن بــرای پرســیدن جزییــات 
جمــع آوری پســماندهای عفونــی بــا شــهرداری جیرفــت 
ــت. ــاد پاســخی نگرف ــالش زی ــم ت ــه عالرغ ــاس گرفت تم

کردستانی رییس اداره محیط  زیست جیرفت در 
گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت دفن زباله های 
شهری و کشتارگاه جیرفت گفت: مجموعه محیط 

زیست به حمایت قانونی و ارتباط مستقیم با 
دستگاه قضایی اعتقاد دارد لذا در همین راستا 
نشست مشترکی با دادستان و با حضور مشاور 
مدیر کل محیط زیست استان جهت رفع تبعات 

زیست محیطی در سطح شهرستان برگزار شده 
است. وی با اشاره به وضعیت غیربهداشتی دفن 
زباله های شهری و کشتارگاه دام افزود: مدعی 

العموم در جهت حفظ و پیگیری حقوق عامه 
مردم بر برطرف کردن مشکالت زیست محیطی 

ناشی از دفن غیراصولی زباله های شهری و 
بیمارستانی و کشتارگاه تاکید دارد.کردستانی 

بررسی وضعیت دفن زباله های عفونی و 
پسماندهای بیمارستانی را همراه با زباله های 
شهری از دیگر مسائلی عنوان کرد که به عنوان 
تهدید علیه بهداشت عمومی مطرح شده اند و 
افزود: در این راستا راهکارهای الزم ارایه شده 

است و امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم این 
مشکالت را رفع کنیم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: وضعیت جمع آوری زباله های عفونی مراکز درمانی خصوصی در خیابان رجایی 
جیرفت نگران کننده است  

پسماندهای عفونی کف خیابان های جیرفت | کسی مسوولیت را نمی پذیرد

چند روز پیش  دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان جیرفت حسـین سـالمی در خصوص وضعیت دفع 
زبالـه هـای عفونی و پسـماند های بیمارسـتانی  شهرسـتان جیرفت اظهار نگرانـی کرده بـود، وی به عنوان 
مدعـی العمـوم در ایـن  شهرسـتان و در جهت حفـظ و پیگیری حقوق عامـه مردم جیرفت از رئیـس اداره 
محیط زیسـت شهرسـتان و محیط زیسـت اسـتان، دعوت و در خصوص وضعیت دفع زباله های عفونی 
وپسـمانده های بیمارسـتانی که تهدیدی علیه بهداشـت عمومی محسوب می شـوند، توضیحاتی خواست، 
به  گفته دادسـتان جیرفت، صیانت از محیط زیسـت و منابع طبیعی یکی ازاولویت های اساسـی دسـتگاه 

قضائی در این شهرسـتان است. 

مرجـان شـاکری مدیـر کل محیط زیسـت اسـتان 
کرمـان نیز دربـاره امحاء زباله هـای عفونی به کاغذ 
وطـن گفت: امحـاء زباله هـای عفونی بیمارسـتان 
هـا بـه عهـده مراکـز وابسـته بـه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اسـت کـه موظف شـده اند، سیسـتم های 
امحـاء کننـده داشـته باشـند و اکنـون بـا نظـارت 
محیـط زیسـت ایـن  کار در حال اانجام اسـت.همه 
بیمارسـتان هـا و مراکز درمانی وابسـته به دانشـگاه 
هـای علـوم پزشـکی و وزارت بهداشـت در سـطح 
اسـتان دارای سیسـتم امحـاء کننـده و بـی خطـر 
سـازی هسـتند. شـاکری در مـورد پسـماند هـای 
واحـد هـای خصوصی گفـت: در مـورد واحـد های 
خصوصـی  طبـق مـاده 11 قانون مدیریت پسـماند 
وزارت بهداشـت موظـف اسـت  کـه بـرای بـی خطر 
سـازی یا امحاء درسـت این پسـماندها اقدام کنند 
و طبـق مـاده 23 قانـون مدیریت پسـماند محیط 

زیسـت نظـارت عالیه بـر ایـن  کار دارد.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 36 فرعـی از 1881- اصلـی 
بمسـاحت 3۷5مترمربـع واقـع در بخش3۴کرمـان و آدرس :واقع 
دراراضـی کمشـکوئیه سـاردوئیه  جیرفـت مورد تقاضای آقـای علیجان اعظمی 
سـاردوئی بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفت بشـماره 
وآگهـی  قرارگرفتـه  نامبـرده  درمالکیـت   98/0۲/1۴-13986031901۴00۴۲۷
موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 15139-98/09/۲6مالـک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد 
تبصـره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح 
روزسـه شـنبه مـورخ 98/11/15شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یا 
مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعد مقـرر در این 
اعـالن بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن 
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده ۲0قانون ثبت 
و مـاده 86- اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه این اداره اعالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصالح 
قضائـی تقدیـم و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت 
مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. م الـف:560- تاریخ 

انتشـار :98/10/10-روز : سـه شنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره13986031901۴0036۴۲-98/09/0۴هیات  برابـررای 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
اقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جیرفـت   ملـک 
علـی سـاالری پـور فرزنـد درویـش بشـماره شناسـنامه 1۴1صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک باب خانـه  به مسـاحت ۲80متر مربع 
پـالک -فرعـی از565- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک۲0 
فرعـی از565 -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضـی بهجـرد جیرفـت  
درویـش  آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  ۴5کرمـان   بخـش 
دهقـان محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر 
خواهدشـد ./م الـف:568-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/10/10 – 

98/10/۲۴: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
برابـررای  فاقدسـند رسـمی  و سـاختمانهای  واراضـی 
اول  شـماره13986031901۴00۲۷5۲-98/0۷/03هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفت  تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم بلقیـس میـر حسـینی  فرزنـد مهدی 
بشـماره شناسـنامه 3۴۴صادره ازجیرفت در ششدانگ 
زمیـن مزروعـی  به مسـاحت 1588۷۷متر مربع پالک 
-فرعـی از۴68- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 

- فرعـی از۴68 -اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضی لعل 
سـفلی جیرفت  بخـش ۴5کرمان  خریـداری از مالک 
رسـمی خانم منصـوره فـروزان ابراهیمـی  محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند  مذکوروعـدم وصـول 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:569-   تاریـخ 
انتشـار نوبـت اول:98/10/10 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم 

98/10/۲۴:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانه مشـتمل 
بـر باغچـه پـالک 113 فرعـی 1۲0۴-اصلـی 
بـه مسـاحت 690/6۲ متـر مربـع واقـع در بخـش 3۴ 
کرمـان و آدرس ملـک واقـع در اراضـی گربـه دلفـارد 
جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای جـواد کمالی به اسـتناد 
رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفـت بـه 
مالکیـت   98/11/08  -9۷6031901۴0060۷0 شـماره 
نامبـرده قرارگرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مـاده 13-آییـن نامـه قانـون ثبت 
منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه 
و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 1۴5۴۷ مـورخ 98/09/18 مالـک بدینوسـیله 
آگهـی تحدید حدود آن باسـتناد تبصره مـاده 13 قانون 
مزبور منتشـر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح 
روز یکشـنبه مـورخ 98/11/15 شـروع و به عمل خواهد 
آمـد لـذا به مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبور 
اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن به 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاورین برحـدود و حقوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد برطبـق مـاده ۲0 قانون ثبت 
تنظیـم صورتجلـس  از  پـس  مـاده 86-اصالحـی  و 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و 
ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح 
قضایـی تقدیم نماید و گواهی دادخواسـت به این اداره 
ارائـه نمایـد و پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچ 

گونـه اداعایـی مسـموع نخواهد بـود./.
تاریخ انتشار:98/10/10

جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
از 5۷3-  فرعـی  پـالک 1139  خانـه  یکبـاب  چـون ششـدانگ 
بخش۴5کرمـان  در  واقـع  316/15مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی 
و آدرس :واقـع دراراضـی میانجاویـه جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای اصغـر 
شـهدادی بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبت جیرفت بشـماره 
وآگهـی  قرارگرفتـه  نامبـرده  درمالکیـت   98/0۴/13-13986031901۴001۴10
موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آیین نامـه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت 
مورخه 13608-98/09/0۴مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد 
تبصـره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح 
روزچهارشـنبه مـورخ 98/11/0۲شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یا 
مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد کـه در موعد مقـرر در این 
اعـالن بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن 
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق مـاده ۲0قانون ثبت 
و مـاده 86- اصالحـی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خود را 
کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره اعالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این اداره ارائه نماید وپس از گذشـت 
مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./.   تاریخ انتشـار 

:98/10/10-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره13986031901۴00363۷-98/09/0۴هیات  برابـررای 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم 
حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جیرفـت   ملـک  ثبـت 
اقـای ضیاءالدیـن مقبلـی هنزائـی فرزنـد کـرم بشـماره شناسـنامه 
۴۷5صـادره ازبافـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 
3۲۴متـر مربـع پالک -فرعـی از581- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک - فرعـی از581-اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضـی حسـین 
ابـاد جیرفـت بخـش ۴5کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
ابراهیـم سـیدیان محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود 
. بدیهـی اسـت در صـورت  بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  را 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:56۷-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/10/۲۴: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/10/10 
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی 
برابررای شماره13986031901۴003699-98/09/06هیات 
دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی اقـای امامعلـی گـروی سـاردو فرزنـد محمـد 
بشـماره شناسـنامه 11صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
بـاب خانـه  بـه مسـاحت 396متـر مربع پـالک -فرعی 
از5۷1- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 36 فرعی 

از5۷1 -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضی سـرجازجیرفت  
بخـش ۴5کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
حسـین شـریفی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق 
مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:5۷6-  
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/10/10 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/10/۲۴: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی
در خصـوص رسـیدگی بـه اعتـراض وأصله بـه عملیات 
اجرایـی وارده به شـماره ۷90۴مـورخ 98/05/۲1موضوع 
پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق، نظـر یـه رئیـس ثبت به 
شـرح بيـن الهالليـن بـه شـما ابالغ مـی گـردد. مقتضی اسـت در 
صورتـی کـه بـه نظریـه مذکـور اعتـراض دارید، ظـرف مـدت 10 روز 
از تاریـخ ابـالغ کتبـا بـه شـعبه اداره اجـرا اعـالم نماییـد. ضمنـا به 
اعتراضـی کـه خـارج از موعـد مقـرر واصـل گـردد ترتیـب اثـر داده 

نخواهـد شـد )رای مـاده 169 آئیـن نامـه مفاد اسـناد رسـمی 
الزم االجـرا نظـر بـه اینکـه پرونـده اجرائـی کالسـه 9۴00159 - لـه 
: خانـم اشـرف معروفـی علیـه ورثـه مرحـوم سـهراب مهنـي پـور 
تحـت نظـر و رسـیدگی میباشـد بحکایـت پرونـده امـر زوجـه بـه 
موجـب اجرائیه صادره از دفترخانه ازدواج شـماره 36شهرسـتان بم 
درخواسـت مطالبـه مهریـه بـه مبلـغ سـه میلیون ریـال نمـوده که 
پـس از نیابـت بـه واحـد ثبتی شهرسـتان جیرفـت پرونـده امر در 
ایـن اداره تشـکیل و مراحـل ابـالغ بـه متعهدین صـورت می پذیرد 
سـپس دو پـالک ثبتـی بـه شـماره هـای 1 فرعـی از 5۷9 اصلـی 
و 188فرعـی از 5۷6 اصلـی هـر دو واقـع در بخـش ۴5 کرمـان 
جهت طلب معرفی و بازداشـت میگردد متعاقبا شـخص بسـتانکار 
بموجـب وارده شـماره 1۴۴5۷ مـورخ 98/09/۲0در خواسـت وصول 
طلـب خـود از پـالک 188 فرعـی از 5۷6 اصلـی واقـع در بخـش 

۴5 کرمـان را مینمایـد لـذا از آنجائیکـه از ارزیابی پـالک اخیرالذکر 
بیـش از یکسـال سـپری گردیـده احـدی از ورثـه بـه هویـت آقای 
مسـعود مهنـي پـور درخواسـت ارزیابی مجدد می نمایـد اما هزینه 
کارشـناس تجدید نظـر را تودیع نمی نماید علیهذا شـخص متعهد 
لـه بموجـب اعتـراض وارده بـه شـماره ۷90۴ مـورخ 98/05/۲1بـه 
اسـتناد تبصـره ۲ مـاده 101 آییـن نامـه اجـرا بـه عملیـات اجرایـی 

اعتـراض مـی نماید .
رای

 بـا عنایـت بـه مطالب فـوق الذکر و نظـر به اینکه بها کارشناسـی به 
ورثـه ابـالغ ولـی از طـرف احـدی از ورثه مـورد اعتراض قـرار گرفت 
و علـی رغـم اینکـه معتـرض اخطـار گردیـده ولـی اقدامـی جهـت 
پرداخـت دسـتمزد کارشناسـی بعمـل نیـاورده لـذا بنظـر اینجانـب 
اعتراض خانم بسـتانکار صحیح و عملیات اجرائی به اسـتناد ماده 
101 - انیـن نامـه ادامـه یابـد لـذا رأی بـه ورثـه )شـیما و میتـرا و 
زهـرا و مسـعود و منوچهـر همگـی مهنی پور تـراب( ابـالغ چنانچه 
اعتراضـی دارنـد از تاریـخ ابـالغ ظرف مهلـت ده روز بـه اجرای ثبت 
جیرفـت بـا هیئـت محترم نظارت تسـلیم تـا برابر بند 8 مـاده ۲5 
- اصالحـی در هیئـت محتـرم نظـارت مطـرح  در غیـر اینصـورت 

رای قطعـی میگردد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت جواد فاریابی -مدیر اجرا 
واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت - جواد فاریابی-م الف 574

آگهی حصر وراثت-قلعه گنج 
آقـای محسـن حیـدری کیـا  فرزنـد حسـین  دارای شناسـنامه 3۷96بشـرح دادخواسـت 
شـماره9809983888100601مورخ 98/10/5 توضیح داده شـادروان حسـین پیخون فرزندعوض 
بشناسـنامه1383در تاریخ1398/09/۲5درشـهرقلعه گنج فوت شـده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ 

از:  عبارتست 
1- محسن حیدری کیا به شماره ملی 3160۴۷5093فرزند متوفی  

۲- سعیده پیخون به شماره ملی 3150083559فرزند متوفی  
3- مجید پیخون به شماره ملی 3160۴۷۷۴01فرزند متوفی  

۴- محمد جواد پیخون به شماره ملی 3150۴9۴53۲فرزند متوفی  
5- محمدحیدری کیا به شماره ملی 315035163۴فرزند متوفی  

6- وحید پیخون به شماره ملی 3161۲6363۴فرزند متوفی  
۷- کلثـوم حیـدری کهـن به شـماره ملی 3160۲۴093۲همسـر متوفی لـذا مراتب یک نوبـت در روزنامه های 
کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی 
باشـد ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختالف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و 

وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
رئیس شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج   

آگهی فقدان سند مالکیت:
احترامــا نظــر بــه اینکــه آقــای نعمــت الــه/ معیــن الدينــي فرزنــد فتــح الــه شــماره 

شناســنامه 3۷ تاریــخ تولــد
1316/0۷/۲8صــادره از بردســیر دارای شــماره ملــی 31۷9386053 مالــک ششــدانگ 
پــالک ۲191 فرعــی از ۲۷8۷ اصلــی بخــش 3 کرمــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــي 
بشــماره چاپــی ۲90589 ســری پ ســال 90 کــه در صفحــه ۲۴9دفتــر امــالک جلــد 
81ذیــل شــماره 10۷0۲ و رهنــي شــماره 133۴0 مــورخ 0۷ / 11 / 139۲ ، دفترخانــه 

اســناد رســمی شــماره 103 شــهر کرمــان اســتان کرمــان کــه بنفــع موسســه مالــی و 
ــه مــدت ۲0 مــاه ثبــت  ــه مبلــغ 900/000/000ریــال ب اعتبــاری ثامــن الحجــج )ع( )ب
ــق  ــی تصدی ــرگ استشــهاد محل ــن تســلیم دو ب ــده ضم شــده،صادر و تســلیم گردی
امضــا شــده مدعــی اســت ســند مالکیــت پــالک مزبــور بعلــت ســهل انــگاری مفقــود 
ــک  ــره ی ــالح تبص ــتناد اص ــذا باس ــوده ل ــی نم ــت المثن ــند مالکی ــت س و در خواس
ــخ  ــت در تاری ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 1۲0 آئی ــی م اصالح
منــدرج در ذیــل آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 

بــه ملــک فــوق الذکــر بــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت 
ده روز پــس از انتشــار آگهــی بــه اداره ثبــت شهرســتان کرمــان مراجعــه و اعتــراض 
خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نماینــد در غیــر 
ایــن صــورت پــس از مــدت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام 

خواهــد شــد.م الــف: 1۴15- تاریــخ انتشــار: 98/10/10
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام

محمود مهدی زاده- رئیس ثبت اسناد امالک منطقه2کرمان

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13986031901۴003۴۴۲-98/08/۲3هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد مجـاز فرزنـد رمضـان بشـماره شناسـنامه 
68صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۷01/۷5متر 
مربـع پـالک -فرعـی از565- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک ۲0فرعی 
از565 -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضـی بهجـرد جیرفـت  بخـش ۴5کرمـان  
خریداری از مالک رسـمی آقای رمضان مجاز محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:566-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/10/10 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/۲۴
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده 

اجرایی کالسه 9500490 
 نظر به اینکه بدهکار ) شـرکت گویا تجارت 
زمـرد ( و راهـن )منصـوره مـراد زاده فهرجـي ( نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلت تعیین شـده اقدام 
ننمـوده انـد لـذا در اجـرای مقـررات ماده واحـده قانون 
اصـالح مـاده 3۴ اصالحـی قانـون ثبـت مصوب سـال 
1386 و بنـا به درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پالک 
شـماره 15916 فرعـی از 1۷83 اصلـی واقع در بخش3 
کرمـان بـه آدرس کرمـان - خیابـان ۲۴ آذر -کوچـه 
شـماره 38 سـمت چپ-پـالک ۷۲ -طبقـه اول - کد 
پسـتی ۷6196۷359۴ که سـند مالکیت آن در صفحه 
5۷1دفتـر 383 امـالک ثبـت و صـادر شـده اسـت بـا 

حـدود اربعه:
 انبـاری بـه مسـاحت 3/19 بـه حـدود اربعـه: شـماالً: 
دیواریسـت بطول دو متر و هشـتاد سـانتیمتر به کوچه 
شـرقًا: دیـوار بـه دیـوار اسـت بطول یـک متـر و پانزده 
سـانتيمتر به ملک مجاور شـماره 5960 فرعی از شماره 
1۷83 اصلـی جنوبـًا: دیواریسـت مشـترک بطـول دو 
متر و هشـتاد سـانتيمتر به انباری قطعـه ۲ غربًا: درب 
و دیـوار اسـت بطـول یـک متـر و پانـزده سـانتيمتر به 

فضای مشـاعی.
 پارکینـگ بـه مسـاحت 11٫13 بـه حدود اربعه: شـماالً: 
فاقـد حـد شـرقًا: در دو قسـمت اول مرزیسـت بطـول 
چهـار متـر و پنجـاه سـانتیمتر دوم مرزیسـت بطـول 
دو متـر و پنجـاه سـانتيمتر جنوبـًا: فاقـد حد غربـًا: در 
دو قسـمت، اول مرزیسـت بطـول چهـار متـر و پنجـاه 
پنجـاه  و  متـر  دو  بطـول  مرزیسـت  دوم  سـانتيمتر 

نتيمتر. سا
 مشـخصات ملـک: ملـک مـورد ارزیابی شـش دانگ 
یـک دسـتگاه آپارتمـان )نـوع ملـک: طلق( بـا کاربری 
مسـکونی بـه شـماره پـالک 15916 فرعـی از 1۷83 
اصلـی بـه شـماره ثبـت 9۲56۴، دفتـر 383 و صفحه 
5۷1 واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه نـام خانـم منصوره 

مـراد زاده فهرجـی فرزنـد محمـد منصـور می باشـد.
 آپارتمـان مذکـور در طبقـه اول یـک سـاختمان چهـار 
طبقه با کاربری مسـکونی و فاقد آسانسـور با سیسـتم 
اسـکلت فلـزی و سـقف تیرچـه بلـوک اجـرا گردیده و 
دارای نمـای سـوفال در دو طـرف، موجـود مـی باشـد. 
آپارتمـان مـورد ارزیابـی واقـع در طبقـه اول، دو خوابـه 
بـا زیـر بنـای 116٫5 متـر مربـع دارای آشـپزخانه اپـن 
بـا کابینـت ام دی اف و كـف سـرامیک و کـف اتاقهـا 
موکـت و دیوارهـا گچـکاری و نقاشـی دارای شـومینه، 
آیفـون تصویـری، تراس و انباری داخـل واحد و انباری 
شـماره 1 بـه مسـاحت 3/19متر مربع واقـع در همکف 
و پارکینـگ مزاحـم شـماره ۲ بـه مسـاحت 11/13 متر 
مربع واقع در همکف می باشـد و سیسـتم سرمایشی 
کولر آبی و سیسـتم گرمایشـی پکیج و رادیاتور شـوفاژ 
می باشـد . و دارای حدود اربعه شـماالً در سـه قسمت 
کـه قسـمت دوم آن غربی اسـت. بطولهـای 3/80 متر 
و 1/10 متر و 3/10 متر و شـرقًا، در دو قسـمت بطولهای 
1/10 متـر و 3/۷0 متـر و جنوبـًا در پنـج قسـمت کـه 

قسـمت سـوم آن شـمالی و قسـمتهای دوم و چهارم 
و پنجـم آن شـرقی اسـت بطولهـای ۲/80متـر و 5٫۲0 
متـر و ۲/80 متـر و 9/۷0 متـر و 6/89 متر و غربًا بطول 

19 متـر می باشـد.
 آپارتمـان مذکـور در حـال حاضـر در اختیـار مسـتاجر 
بـا مبلـغ هفتصـد و پنجـاه هـزار تومـان اجـاره و بدون 

رهـن می باشـد.
 کیفیـت مصالـح مصرفـی خـوب و عایـق کاری بنـا از 

لحـاظ رطوبـت کامل اسـت.
 عمر تقریبی بنا حدود 8 سـال و با توجه به سیسـتم 

سـازه ای دارای حدود 50 سـال عمر مفید می باشـد. 
واحـد مذکـور دارای یـک انشـعاب آب مشـترک و یک 
انشـعاب گاز مسـتقل و یک امتیاز برق تکفاز مسـتقل 

می باشـد.
ارزیابی ملک:

بـه  بـا توجـه  آپارتمـان مذکـور  ارزش شـش دانـگ 
و  مسـاحت  و  موقعیـت  و  مشـخصات  و  حـدود 
وضعیـت حـال حاضـر آن و با شـرط بالمعـارض بودن 
بـا مسـاحت مفیـد 116/5 متـر مربـع از قـرار هـر متـر 
مربـع مفیـد بـه میـزان 19/500/000ریال جمعـًا معادل 
۲/۲۷1/۷50/000ریـال )دو میلیـارد و دویسـت و هفتاد 
و یـک میلیـون و هفتصـد و پنجـاه هزار ریـال( تقویم 

و اعـالم مـی گـردد.
 ملـک فـوق در مالکیـت خانـم منصـوره مـراد زاده 
فرجی طبق سـند رهنی شـماره 5085مـورخ 9۲/10/03 
ضمانـت  صنـدوق  رهـن  در  تهـران   1630 دفترخانـه 
صـادرات ایـران واقع میباشـد از سـاعت 9 الـی 1۲ ظهر 
روز چهارشـنبه مورخـه1398/11/۲ اداره اجـرای اسـناد 
رسـمی کرمـان در ضلـع شـمالی پـارک نشـاط طبقـه 
دوم سـالن اجتماعـات شـهید نصـر از طریـق مزایـده 
بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی 
۲/۲۷1/۷50/000 ریـال که قطعی گردیده اسـت شـروع 
و بـه باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهدشـد.
فـروش کالنقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت طالبيـن 
و خریـداران مـی تواننـد در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک 
رمـز دار بـه مبلـغ پایـه در جلسـه مزایـده شـرکت کنند 
پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعم 
از حـق انشـعاب یـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده از ایـن بابـت بدهی داشـته باشـد و 
نیـز بدهـی هـای مالیاتی و عـوارض شـهرداری و غیره 
تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعـی آن معلوم 
شـده یا نشـده باشـد بعهده برنده مزایده اسـت ضمن 
آنکـه پـس از انجـام مزایـده در صـورت وجـود مـازاد 
وجـوه پرداختـی بابـت هزینه هـای فوق از محـل مازاد 
بـه برنـده مزایـده مسـترد میگـردد ضمنا چنانچـه روز 
مزایـده بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری 
بعـد از تعطیلی مزایـده انجام خواهد شـد طالبين می 

تواننـد جهـت کسـب اطالعات بیشـتر در 
سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد مراجعـه نمایند.م 

الـف:1381
تاریخ انتشار: 1398/10/10

علیرضا محمدی کیا 
رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

متن آگهی مزایده
 آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده 

اجرایی کالسه 9500491 
  نظر به اینکه بدهکار ) شـرکت گویا تجارت 
زمـرد ( و راهـن ) محمد جواد کرباسـی راوری ( نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلـت تعیین شـده اقدام 
ننمـوده انـد لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحـده قانون 
اصـالح مـاده 3۴ اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب سـال 
1386 و بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پالک 
شـماره ۴۴1۷ فرعـی از ۴ اصلـی واقـع در بخـش ۴ 
کرمـان بـه آدرس میـدان کوثـر- بلـوار نصـر- خیابـان 
بهارسـتان - کوچـه ۷ - مجتمـع احسـان - طبقـه دوم 
-کـد پسـتی ۷618699911 کـه سـند مالکیـت آن در 
صفحـه ۲۲3 دفتـر 1۲1 امالک ثبت و صادر شـده اسـت 

بـا حـدود اربعه:
 شـماالً : بطـول 11 متـر پنجـره و دیواریسـت په فضای 
کوچـه شـرقًا : بطـول 9/3 متـر دیواریسـت بـه فضـای 
دیـوار پـالک 1839 فرعـی از ۴ اصلی جنوبـا : اول بطول 
۴/35 متـر درب و دیواریسـت بـه راه پلـه و آسانسـور 
اشـتراکی دوم کـه غربـی اسـت بطـول ۲/05متـر دیـوار 
مشـترک بـه واحـد میـان بـه پـالک ۴۴18 فرعـی از ۴ 
اصلی سـوم در دو قسـمت که قسـمت اول غربی است 
بطولهـای 0/۴5 و ۲/۷ متر دیواریسـت بـه داکت چهارم 
در دو قسـمت کـه قسـمت اول غربـی اسـت بطولهـای 

نیم متـر و ۴/8۷
 متـر دیوار مشـترک بـه واحد مزبـور پنجم بطـول 1/05 
متـر دیواریسـت به تـراس مجاور غربـا : اول بطـول 3/15
متـر دیواریسـت بـه فضـای کوچه دوم در سـه قسـمت 
که قسـمت اول شـمالی و سـوم پخ است بطولهای 1/۷ 
و ۲/۷5 متـر و 0/۴ متـر درب و دیواریسـت بـا تـراس 
بـه مسـاحت 3/55 متـر مربـع کف آن با سـقف پالک 
۴۴۲0 فرعی و سـقف آن با کف پالک ۴۴1۴ مشـترک 
از ۴ اصلی مشـترک اسـت .انباری قطعه سوم تفکیکی 
، به مسـاحت )3/0۲( سـه متر و دو سـانتی متر مربع 
، واقع در همکف، شـماالً : بطول دو متر و ده سـانتیمتر 
،بـه انبـاری قطعـه ۲ شـرقٌا: بطول یک متـر و چهل و دو 
سـانتیمتر، دیواریسـت، بـه ملک مجـاور شـماره 1839 
فرعـی از شـماره ۴ اصلـی جنوبـًا: بطـول دو متـر و ده 
سـانتیمتر، دیواریسـت، بـه انباری قطعه ۴ غربـًا: بطول 
یـک متـر و چهل و پنج سـانتیمتر، درب و دیوار اسـت، 

به محوطه مشـاعی
 پارکینـگ بـه مسـاحت 13/50 سـیزده متـر و پنجـاه 
دسـیمتر مربـع واقـع در همکـف ، شـماال : بطـول چهار 
متر و پنجاه سـانتيمتر، مرزیسـت، شـرقًا: بطول دومتر 
و پنجـاه سـانتیمتری جنوبـًا: بطـول چهارمتـر و پنجـاه 
سـانتیمتر، مرزیسـت، غربـًا: بطـول دو متـر و پنجـاه 

مرزیست. سـانتیمتر، 
مشخصات ثبتی:

 تصویر سـند تـک بـرگ 9335۷0 پـالک ۴۴1۷ فرعی 
از ۴ اصلـی مفـروز و مجـزا از 18۴0 بخـش ۴ کرمـان. 
نـوع ملـک طلـق بـه شـماره ثبـت ملـک ۲۷011 ثبـت 
شـده در صفحـه ۲۲3 دفتـر امـالک 1۲1 بـه تاریخ ثبت 
8/3/85کـه شـش دانـگ آن بـه نـام محمـد جـواد 

کرباسـی راوری فرزنـد احمـد مـی باشـد.
 مشخصات ملک:

 آپارتمانی اسـت مسکونی به مسـاحت 90/۷0 مترمربع 
کـه در قسـمت شـمالی طبقه دوم قـرار دارد بـه انضمام 
3/0۴ متـر مربـع انبـاری قطعـه 3 و 13/50 متـر مربـع 
پارکینـگ قطعـه 3بـا قـدر السـهم از عرصـه و سـایر 
مشـاعات و مشـترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و 

آئیـن نامه اجرائـی آن.
 دارای امتیاز برق و گاز مستقل و اشتراک آب مشترک

حدود اربعه با مندرجات سند مطابقت دارد. 
سیسـتم گرمایشـی پکیج و سیسـتم سرمایشـی کولر 

بی  آ
آشـپزخانه و سـرویس های بهداشـتی کاشی سرامیک 

و کف واحد سـرامیک
MDF کابینت های آشپز خانه از نوع 

 اسـکلت سـازه فلـزی بـا نمـای آجر سـفال و سـنگ و 
قدمـت سـاختمان حـدود دوازده سـال می باشـد

 ارزیابی:
 ارزش شـش دانـگ آپارتمان مزبور به احتسـاب ارزش 
امتیـازات و اشـتراكات و انبـاری و پارکینـگ از قـرار هر 
متـر مربع بیسـت و شـش میلیـون و پانصد هـزار ریال 
جمعـًا مبلـغ دو میلیـارد و چهارصـد و سـه میلیـون و 
پانصـد و پنجـاه هـزار ریـال )۲/۴03/550/000(بـرآورد 

می گـردد.
 ملـک فـوق در مالکیـت آقـای محمـد جـواد کرباسـی 
راوری طبـق سـند رهنـی شـماره 5310 مـورخ 9۲٫11٫۲9 
و دفتـر خانـه 1630 تهـران در رهـن صنـدوق ضمانـت 
صادرات ایران واقع میباشـد از سـاعت 9 الی 1۲ ظهر روز 
چهارشـنبه مورخه1398/11/۲  اداره اجرای اسـناد رسمی 
کرمـان در ضلـع شـمالی پارک نشـاط طبقه دوم سـالن 
اجتماعات شـهید نصر از طریق مزایده بفروش میرسـد 

و مزایـده از مبلغ پایه کارشناسـی
اسـت  قطعـی گردیـده  ریـال کـه    ۲/۴03/550/000
فروختـه  پیشـنهادی  مبلـغ  باالتریـن  بـه  و  شـروع 
خواهد شـد فروش کالنقدی اسـت الزم به ذکر اسـت 
طالبيـن و خریـداران مـی توانند در وقت مقـرر با ارائه 
چـک رمـز دار به مبلـغ پایه در جلسـه مزایده شـرکت 
کننـد پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب و بـرق و 
گاز اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق اشـتراک و مصـرف 
در صورتـی کـه مـورد مزایده از این بابت بدهی داشـته 
باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری 
و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی 
آن معلـوم شـده یا نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایده 
اسـت ضمـن آنکـه پـس از انجـام مزایـده در صـورت 
وجـود مازادوجـوه پرداختـی بابت هزینه هـای فوق از 
محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد میگـردد ضمنا 
چنانچـه روز مزایـده بـا تعطیل رسـمی مصـادف گردد 
روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهدشـد 
طالبیـن مـی تواننـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر در 
سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد مراجعـه نمایند./ 

م الـف:1380-  تاریـخ انتشـار : 1398/10/10 
عليرضا محمدی کیا 
رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
9۲83فرعـی  پـالک  قدیمـی  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
در  واقـع  ۲59مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -5۷۴ از 
آقـای  تقاضـای  مـورد  دراراضـی جیرفـت  :واقـع  آدرس  و  بخش۴5کرمـان 
ابراهیـم فاریابـی  بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفت 
بشـماره986031901۴00۲۲8۴-98/06/05 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفته وآگهی 
موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 15۴0۲-98/09/30مالـک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد 
تبصـره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح 
روز شـنبه مـورخ 98/11/19شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا بـه مالک یا مالکین 
امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن 
بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیات 
تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود 
وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق ماده ۲0قانون ثبـت و ماده 
86- اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا 
ظـرف مـدت 30روز به این اداره اعالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصالح قضائی 
تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت 
یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. م الف:56۲- تاریخ انتشـار 

:98/10/10-روز : سـه شـنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسمی برابررای شـماره13986031901۴003۴39-98/08/۲3هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی اقـای علـی اسـکندری دامنـه فرزنـد کرامـت بشـماره شناسـنامه 
8800صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 86۴/۷0متر 
مربـع پـالک -فرعـی از63۴- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک - فرعی 
از63۴ -اصلـی قطعـه 5 واقـع در اراضـی قنات دره سـاردوئیه  جیرفت  بخش 
3۴کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقای یار علی امیر افضلی  محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:56۴-  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/10/10 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/۲۴
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابررای شـماره13986031901۴001۴3۷-98/0۴/16هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی اقـای محمود مجـاز فرزنـد رمضان بشـماره شناسـنامه 1536صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۲50متـر مربـع پالک 
-فرعـی از565- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۲0فرعـی از565 
-اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضی بهجرد جیرفت  بخش ۴5کرمـان  خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای رمضـان مجـاز محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:565-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/10/10 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/۲۴
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

نبودخطانتقالبرقازموانع
سرمایهگذاریدرجنوبکرماناست

شرورمسلحجیرفتدستگیرشد

ثبتحصیربافیجنوباستان
درفهرستآثارملیکشور

اسـتاندار کرمـان گفـت: در جنـوب اسـتان کرمـان در 
منطقـه رمشـک که معـادن مس خوبی داریم مشـکل 
خـط انتقـال بـرق داریـم تـا زمانـی کـه بـرق انجـام 
نشـود امـکان سـرمایه گذاری نیسـت و در سـاردوئیه 
جیرفـت هـم مشـکل بـرق تـا حـل نشـود نمی توانیم 
فـارس  خبرگـزاری  سـرمایه گذاری کنیم.بـه گـزارش 
محمدجـواد فدائـی دیروز در آیین افتتـاح نیروگاه برق 
رفسـنجان با حضور وزیر نیرو اظهار داشـت: وزارت نیرو 
از وزارتخانه هایـی اسـت کـه اسـتان کرمـان در بخـش 
تامیـن آب شـهری و روسـتایی و کشـاورزی، چاه های 
غیرمجـاز، رودخانـه ها و... بـا آن ارتبـاط دارد.وی ادامه 
بـرق هـم علی رغـم کارهـای خیلـی  در بخـش  داد: 
خوبـی انجـام شـده امـا محدودیت هایی برای توسـعه 
اسـتان هسـت کـه بایـد توجـه در تامیـن آب شـرب 
1/15 درصد جمعیت روسـتایی کشـور بـاالی ۲0 خانوار 
محـروم از آب در اسـتان کرمـان هسـتند.فدائی افزود: 
1/1۲ درصـد جمعیتـی کـه تحت تنش آبی هسـتند در 
اسـتان کرمـان اما سـهم مـا از منابع ملی هفـت درصد 
اسـت کـه بایـد ایـن موضوع بازنگری شـود تا سـرعت 

بیشـتری درتامیـن آب انجـام شود.اسـتاندار کرمـان 
خاطرنشـان کرد: متوسـط جمعیت روسـتایی بهره مند 
از آب 10 درصـد پایین تـر از متوسـط کشـور اسـت و 
بیـش از ۷00 خانـوار در اسـتان از آب محروم هسـتند.
وی خاطرنشـان کـرد: در بخـش انرژی سـرمایه گذاری 
خوبی در انرژی خورشـیدی شـده که جزء اسـتان های 
دوم یا سـوم کشور هسـتیم بخش خصوصی می تواند 
از ایـن کارهـا انجـام دهـد و مـا هم اسـتقبال و سـعی 
می کنیـم آنچـه مربـوط به دسـتگاه های دولتی اسـت 
را سـریعتر انجـام دهیم.اسـتاندار کرمـان ابراز داشـت: 
بـر اسـاس توسـعه صنعـت در جنوب اسـتان یکـی از 
محدودیت هـا انـرژی اسـت که بـرای خطـوط انتقال و 
پسـت ها مشـکل داریم در شـهربابک علی رغـم معادن 
بـا کمبـود پسـت مواجه هسـتیم. فدائی تصریـح کرد: 
در جنـوب اسـتان در منطقـه رمشـک که معـادن مس 
خوبـی داریم مشـکل خط انتقـال برق داریـم تا زمانی 
کـه بـرق انجام نشـود امکان سـرمایه گذاری نیسـت و 
در سـاردوئیه جیرفـت هـم مشـکل بـرق تا حل نشـود 

نمی توانیـم سـرمایه گذاری کنیـم.

پلیـس جیرفـت شـرور مسـلحی را کـه چندیـن فقـره 
تیرانـدازی، سـرقت مسـلحانه و اخـالل در نظـم عمومی 
سـرهنگ  کـرد.  دسـتگیر  داشـت  خـود  پرونـده  در  را 
رضـا محمدرضایـی فرمانـده انتظامـی جیرفت شـامگاه 
یکشـنبه در تشـریح جزئیـات ایـن خبـر، اظهار داشـت: 
کارآگاهـان پلیـس آگاهـی این شهرسـتان با گسـترش 
چتـر اطالعاتـی و اقدامات پلیسـی دریافتند کـه یکی از 
اشـرار سـابقه دار پس از تیراندازی ، سـرقت مسـلحانه و 
تحرکات مجرمانه در شهرسـتان هـای همجوار، به تازگی 
از شهرسـتان محـل سـکونت خـود بـه سـمت جیرفـت 
متـواری و در یکـی از محله هـای شـهر مخفـی شـده 
اسـت. وی افـزود: مامـوران با تالش شـبانه روزی ضمن 
شناسـایی مخفیـگاه این شـرور و هماهنگـی قضایی، با 
هوشـیاری و دقـت عمل در یک اقـدام غافلگیرانه، وی را 

بـه اتهـام تیراندازی، سـرقت مسـلحانه و اخـالل در نظم 
عمومی به همراه ۲ نفر از همدسـتانش دسـتگیر کردند.

فرمانـده انتظامی جیرفت با اشـاره به کشـف یک قبضه 
سـالح جنگـی بـه همـراه ۲ تیغه خشـاب و 19 فشـنگ 
جنگـی و همچنیـن ۲9 کیلـو گـرم تریـاک از مخفیـگاه 
جرائمـی  شـرور  ایـن  پرونـده  در  متهـم، گفـت:  ایـن 
همچون، ۲ فقره سـرقت مسـلحانه خودرو، تیر اندازی و 
قدرت نمایـی ، اخـالل در نظم عمومی، آدم ربایی و تجاوز 
بـه عنـف وجـود دارد. وی ادامـه داد: نیـروی انتظامی با 
اشـراف اطالعاتـی و حضـور محسـوس و نامحسـوس 
خود در سـطح اسـتان اجازه نخواهد داد هنجارشـکنان و 
مخـالن امنیـت عمومـی ، نظـم و آرامش مـردم را بر هم 
بزنند.شهرسـتان جیرفـت بـا 316 هـزار نفـر جمعیت در 
فاصلـه ۲30 کیلومتـری جنوب کرمان واقع شـده اسـت.

صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
دسـتی اسـتان کرمـان از ثبت پنـج اثر ناملمـوس این 
اسـتان در فهرسـت آثـار ملی کشـور خبـر داد. فریدون 
فعالـی در تشـریح جزییـات ایـن خبـر اظهـار کـرد: 
آییـن بارونـی روسـتای اودرج، حصیربافی شهرسـتان 
هـای جنوبـی اسـتان و منطقـه شـهداد، قالی گلسـرخ 
اسـفندقه، دانـش بومـی تهیه و خشـک کـردن ترخون 
گلبـاف و مهـارت پخـت چلـو گوشـت یـا چلـو قورمـه 
میـراث  ثبـت  شـورای  جلسـه  در  و کوهبنـان  زرنـد 

فرهنگـی ناملمـوس کشـور در فهرسـت آثـار ملـی بـه 
ثبـت رسـیدند.وی بیـان کـرد: پرونده هـای مذکـور در 
چنـد مـاه اخیـر تکمیـل و بـه تهـران ارسـال شـدند که 
خوشـبختانه ایـن پرونده هـا موفق به ثبت در فهرسـت 
آثـار ناملمـوس کشـور شـدند.فعالی خاطرنشـان کـرد: 
یکـی از مهم تریـن برنامه هـای مـد نظـر ایـن اداره کل 
ثبـت آثـار تاریخـی، فرهنگی و طبیعی در فهرسـت آثار 
ملـی و سـپس در فهرسـت میـراث جهانی )یونسـکو( 

اسـت کـه بـه خوبـی در حـال انجـام اسـت.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربـه اینکـه آقـای جـواد پیشـیان  فرزنـد محمـد 
عنبرآبـاد  از  ملـی 303160۷831صـادره  شـماره  بـه 
مالـک مـوازی چهل وهشـت سـهم مشـاع از 96سـهم ششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت 8۷۷13 دارای  پـالک 353فرعی 
شـهرعنبرآبادبخش  شـیراز  تـل  اراضـی  در  واقـع  اصلـی   681 از 
۴5کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت دفتـر الکترونیکـی 
13960531901۴00۲055محلـی  بـه شـماره چاپـی 1683۴5سـری 
الـف 9۴بـه نـام وی صادر وتسـلیم گردیده ،ضمن تسـلیم دو برگ 
استشـهادیه محلـی تصدیـق شـده اعـالم نمـوده که سـند مالکیت 

پـالک فـوق مفقـود شـده ودر خواسـت سـند المثنی نموده اسـت 
،لـذا بـا اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده 1۲0آییـن نامـه قانون 
ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فوق الذکـر یا وجود سـند مالکیت 
نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه 
اداره ثبـت شهرسـتان عنبـر آبـاد مراجعـه واعتـراض خـود را ضمن 
ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید واال پس از 
مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد 

گردیـد /م الـف :۲393
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد وامالک عنبر آباد



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان
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پدیدهریزگردها؛کرمانپنجمیناستانبحرانی
 براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس کرمان از نظر وزش توفان های گرد وخاک پنجمین استان کشور است

کرمـان از نظـر وزش توفان هـای گرد وخـاک پنجمیـن 
اسـتان کشـور اسـت.این موضـوع در گـزارش در مرکـز 
پژوهش هـای مجلـس دربـاره توفان هـای گردوخـاک 
آمـده اسـت.بر ایـن اسـاس در سـال ۲01۷ میـالدی، 
31 توفـان گردوخـاک در اسـتان کرمان رخ داده اسـت.

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان با 1۲8، خوزستان با 61، 
ایـالم بـا 33 و بوشـهر بـا 3۲ توفـان وضعیـت بدتـری 
از کرمـان دارند.اسـتان های فـارس و اصفهـان بـا ۲۷ و 
خراسـان جنوبـی بـا ۲۲ توفـان، پـس از کرمـان، دارای 
بوده اند.اسـتان کرمـان  توفـان گردوخـاک  بیشـترین 
البتـه بـا هفـت اسـتان دیگـری کـه در بـاال نـام بـرده 
شـد، تفاوتـی اساسـی دارد.کرمـان تنها اسـتانی اسـت 
کـه تمامـی توفان هـای گردوخاک رخ داده در آن منشـا 
داخلـی دارد.البتـه توجـه به این نکته ضروری اسـت که 
کارشناسـان مرکـز پژوهش هـا بـه آمارهای سـال ۲01۷ 
اسـتناد کـرده و نوشـته اند.ممکن اسـت ایـن آمارهـا در 
سـال های دیگـر متفـاوت باشـد. امـا بـه دلیـل جدیـد 
بـودن آمـار و همچنیـن شـرایط بارندگی و خشکسـالی 
در ایـن سـال )۲01۷( تـا حـد زیـادی می توان بـه بیان 

وضعیـت موجـود توسـط آمـار مذکـور اسـتناد کرد.

منشا توفان های کرمان
سـازمان هواشناسـی کشـور پنـج کانـون اصلـی توفـان 
گردوخـاک در کرمـان را جنوب غـرب بافـق، غـرب زرند، 
حوضه جازموریان، کویر شـهداد و شـرق و جنوب شـرق 
بـم عنـوان کـرده اسـت.البته کانون های خارج از اسـتان 
هـم بـر وقـوع توفـان در اسـتان کرمـان تاثیرگذارنـد.
بـه گفتـه مدیـرکل محیط زیسـت کرمـان، ایـن اسـتان 
از کانون هـای واقـع در یـزد، خراسـان و سیسـتان و 
بلوچسـتان نیـز تاثیـر می پذیرد.شـمال میبـد، شـرق 
ابرکـوه و شـرق شـهر یـزد کانون هـای توفـان در اسـتان 
یـزد هستند.جنوب شـرق خراسـان جنوبـی هـم کانـون 
اصلـی توفـان گردوخـاک در همسـایه شـمالی کرمـان 
است.جنوب شـرق سیسـتان و بلوچسـتان، شمال شرق 
چابهـار، غـرب کنـارک، غـرب ایرانشـهر و زابـل و هامون 
از جملـه کانون هـای وقـوع توفـان در همسـایه شـرقی 

هسـتند. کرمان 

نمره رد به دستگاه های اجرایی
نیـرو، سـازمان  وزارت  کارشناسـان مرکـز پژوهش هـا 
حفاظت  محیط زیسـت، وزارت جهاد کشـاورزی )بخش 
منابع طبیعی( و وزارت خارجه را دسـتگاه هایی مسـوول 
در بحـث ریزگردهـا عنـوان کرده انـد.در ایـن گـزارش بـه 
عملکـرد این دسـتگاه ها در اسـتان خوزسـتان پرداخته 
و نتیجـه گرفتـه شـده که عملکـرد دسـتگاه های مرتبط 
اسـتان  در  توفان هـای گردوخـاک  در موضـوع  کشـور 
خوزسـتان بـه عنـوان بحرانی تریـن منطقه کشـور از این 
منظـر، مطلوب و قابل توجه نبوده اسـت.در سـایر نقاط 
کشـور نیـز کـه از منظـر اهمیـت در درجه دوم هسـتند، 

وضعیـت بـه همیـن منـوال بـوده و تقریبـًا هیچگونـه 
عملکرد ملموسـی موجود نیسـت.در سـایر نقاط کشـور 
بـه صـورت بسـیار محـدود و مـوردی فعالیت هایـی در 
زمینـه شناسـایی کانون هـای منشـأ گردوخـاک وجـود 
داشـته، ولـی عملکرد اجرایـی ملمـوس و قابل توجهی 
عملیات هـای  کانون هـا،  جامـع  شناسـایی  زمینـه  در 
اجرایـی و منظـم تثبیت کانون هـا و اقدامات بیولوژیک، 
پیگیـری حقابـه مناطـق مرزی شـرقی کشـور از کشـور 
همسـایه و تخصیـص منظم اعتبـارات مورد نیـاز وجود 

نداشـته است.

ریزگردها در بودجه 99
در الیحـه بودجـه 99 در چنـد بخـش پدیـده ریزگردها 
دیـده شـده اسـت.در بنـد هــ تبصـره چهـار قانـون 
بـرای  یـورو  میلیـون   100 برداشـت  اجـازه  بودجـه، 
مقابلـه بـا اثـرات مخـرب ریزگردها داده شـده اسـت.

بـه گفتـه مدیـر سـتاد ملـی مقابلـه بـا گردوغبـار، این 
بـا بودجـه سـال 98 یکسـان اسـت.آنطور کـه  رقـم 
علـی محمـد طهماسـبی گفتـه، تـا آذر امسـال حـدود 
50 میلیـون یـورو بـرای مقابله بـا گردوغبار داده شـده 
اسـت.68 درصـد از این میـزان برای کنتـرل گردوغبار 
در اسـتان های شـرقی در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
در الیحـه بودجـه 99 همچنیـن 1.5 میلیـارد تومـان 
بـرای مطالعـات جامـع مدیریـت مقابلـه بـا ریزگردها 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت.این رقـم در مقایسـه بـا 
بودجـه 98، 500 میلیـون تومـان کاهش یافته اسـت.

همچنیـن بـرای تثبیـت شـن های روان و مقابلـه بـا 
بیابان زایـی، بـرای هر اسـتان بودجـه ای در نظر گرفته 
شـده است.سـهم اسـتان کرمـان یک میلیـارد و ۲6۷ 

میلیـون تومـان اسـت.

 تاثیر ریزگردها بر سالمتی
سـازمان بهداشـت جهانـی بـرآورد کـرده کـه سـالیانه 
حـدود پانصـد هـزار نفـر براثـر مواجهـه بـا ذرات معلـق 
هـوا، دچـار مـرگ زودرس می شـوند.عمده ذرات معلـق 
در گردوغبـار انـدازه ای بین 0.1 تا 10 میکـرون دارند.ذرات 
بـا انـدازه کمتـر از 0.۲5 میکـرون در سیسـتم تنفسـی 
بـرای مـدت نسـبتًا طوالنـی باقـی می ماننـد.در گزارش 
مرکـز پژوهش هـا آمـده کـه در زمـان وقـوع گردوغبـار، 
هـر فـرد به طور متوسـط 6.6۲۴ گـرم گردوخـاک را وارد 
ریه هـای خـود می کند.ایـن امـر باعـث آسـم، آلـرژی، 
سـازمان  می شـود.همچنین  و کبـد  بـه کلیـه  صدمـه 
بهداشـت جهانـی اعـالم کـرده ذرات معلـق کوچک تـر از 
10 میکـرون می تواننـد منجـر بـه مرگ کـودکان زیر یک 
سـال شـوند.در صـورت اسـتمرار توفـان گردوخـاک، بـه 
ازای افزایـش هـر 10 میکروگـرم در مترمکعـب، 6 درصد 
نـرخ مرگ ومیـر افزایـش می یابد.بـه ازای همین میزان 
بیماری هـای قلبـی 1۲ درصـد افزایـش می یابد.این رقم 

بـرای سـرطان ریـه 1۴ درصد اسـت.

گزارش
کرمان نو

نیــرو،  وزارت  پژوهش هــا  مرکــز  کارشناســان 
ســازمان حفاظــت  محیط زیســت، وزارت جهــاد 
کشــاورزی )بخــش منابــع طبیعــی( و وزارت خارجــه 
ریزگردهــا  بحــث  در  مســوول  دســتگاه هایی  را 
عنــوان کرده انــد.در ایــن گــزارش بــه عملکــرد ایــن 
دســتگاه ها در اســتان خوزســتان پرداختــه و نتیجــه 
ــط  ــتگاه های مرتب ــرد دس ــه عملک ــده ک ــه ش گرفت
کشــور در موضــوع توفان هــای گردوخــاک در اســتان 
خوزســتان بــه عنــوان بحرانی تریــن منطقــه کشــور از 
ــوده اســت. ــل توجــه نب ــوب و قاب ــن منظــر، مطل ای

سرگذشت ندیمه 
The Handmaid’s Tale با عنوان اصلی

اثــر مــارگارت اتــوود Margaret Atwood نویســنده کانادایــی اســت کــه در ســال 
ــتان های  ــه داس ــا و مجموع ــروز رمان ه ــه ام ــا ب ــوود ت ــد. ات ــر ش 1985 منتش

زیــادی منتشــر کــرده و توانســته دو بــار جایــزه »مــن بوکــر« را کســب کنــد.

ــوب کشــور محســوب  ــاب و موســیقی نواحــی جن ــوش نشــدنی فاری ــا/ فرام از صفحــه کهنوجــی ه
مــی شــود کــه چندیــن بــار در جشــنواره هــای موســیقی نواحــی کشــور بــه عنــوان برتریــن خواننــده 
معرفــی شــده اســت. خوانندگــی در مجموعــه آلبــوم هــای »کویرانــه«، »حیــرت آهنــگ«، موســیقی 
فیلــم »بانــوی گل ســرخ« بــه آهنگســازی محمدرضــا درویشــی از جملــه آثــار برجســته ایــن خواننــده 
فقیــد موســیقی نواحــی اســت. اخیــرا ایــن آهنــگ کــه نمــاد هنرمنــدان جنــوب اســت توســط گروهــی 
از هنرمنــدان کرمــان ســاخته و تنظیــم و ســروده شــده اســت و بــا نــام آهنــگ محلــی کرمــان)و نــه 

جنــوب کرمــان ( ثبــت شــده اســت.
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آوای محلی           

ُخدا  یلدا  رسی  سیفالِه  حاُلم
دو َدسُتم خالِین  بد َیهته فاُلم
اگونی  ماَسِگ  َبخُتم   َپتیِلن
َسُرم رُو کونِدبدبختی َبه گاُلم

شاعر :  مهدی جاللی

نازِت  ِگرونه  به  دل  کشیِدن  سخِته
َور  ساز   مرام   تو   چمیدن  سخته
ای  بس  که  ُبلنده  کوه  تنهایِی  تو
بی پرده ُبگُم به تو   رسیِدن  َسخته

شاعر :  سعیده فیروزی

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم قرمز
- حاج آقا من عاشق زنمم

+ این عشق نیست ، جنونه!
_ وقتی زنم با مرد غریبه بخنده عصبانی میشم،حاال اگه غیرت 

داشتن جنونه، من جنون دارم!

در سال گذشته در چنین روزی 

کاغذ وطن به مشکالت بیماران 

پروانه ای در جنوب پرداخته است.

سال دیالوگ
گشت

عکس نوشت

معرفی

 چه مهربان بودی وقتی دروغ می گفتی

چه مهربان بودی وقتی پلک های آینه را می بستی

فروغ

عکس: 
پگاه قدیری

         در توییتر چه می گویند؟
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اصغر محبوب زاده –
پالک طبقه همکف 

تحت  پالک 
۲۲310فرعی مفروز 
و مجزی شده از 

یک فرعی از 508۷ 
اصلی واقع در بخش 
36شهرستان کرمان
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دریافت اسناد و تحویل 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روزمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل
طبق اسناد مزایدهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

آن و این مِن دیگرِ من!

ادامه یادداشت

تجدیــد فــراش مــی کــرده. چــه شناســنامه قطــوری. ضمــن اینکــه 
ایــن نوعروســان بــه روایــت هــای موجــود بــه معنــی واقعــی کالم 
ــی و  ــا منش ــر ت ــی بگی ــتخدم و آبدارچ ــد. از مس ــوده ان ــوع ب متن
رییــس دفتــر و غیــره و غیــره. تصــور نمــی کنــم  االن برخــی از آن 
هــا در قیــد حیــات باشــند. آخــر ســن و ســال بعضــی شــان دیگــر 
در زمــان ازدواج هــم بــه معنــی واقعــی بــاال بــوده اســت. بــی تردید 
همســر  ایــن مــن، بیــش از حــد بایــد صبــور  باشــد. هرچنــد البتــه 
تصــور نمــی کنــم یــک همســر هرقــدر هــم  صبــور و بــا ســعه صــدر 
ــاوت  ــار ازدواج شــوهرش، بی تف ــت ب ــر بیســت و هف باشــد در براب
باقــی بمانــد. شــاید یکــی دو بــار  را تــاب بیــاورد اما بیســت و هفت 
بــار دیگــر بیــش از انــدازه ســعه صــدر مــی خواهــد. در مــورد روســا 
ــا قابلیــت در تمــام  ــدان ب ــه چن ــم ایــن مــن ن هــم، فکــر مــی کن
مــدت حرفــه ای اش جمعــا ســه ســاعت در دفتــر کار روســا حضور  
ــه دوســت  ــی ک ــورد رییــس قبل ــی در م ــن حت نداشــته اســت. ای
صمیمــی او هــم بــود صــدق مــی کنــد. یــک بــار هــم توســط همین 
ــوق اش کســر شــد  ــه شــد و نیمــی از حق دوســت صمیمــی تنبی
چــون نظــم آموزشــی را رعایــت نمــی کــرد و در کالس هــای درس 
منظــم حاضــر نمــی شــد. ضمــن اینکــه از فــرط بــی قابلیتــی،  در 
ــروه  ــر گ ــگاهی، حتی مدی ــال کار دانش ــش س ــت و ش ــدت بیس م
هــم نشــده اســت. معــاون و رییــس دانشــکده و رییــس دانشــگاه 
ــه ده ســال  ــا مســئولیت ســازمانی او ب ــد. تنه و ایــن هــا کــه بمان
قبــل بازمــی گــردد.  دو ســه ماهــی عضــو کمیتــه انتصابــات بــود 
ــم  ــه ه ــه هم ــه ک ــرد. البت ــتعفا ک ــی اس ــی قابلیت ــل ب ــه دلی و ب

اســتعفایش را بــا جــان و دل قبــول کردنــد.


