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پروژه های آبخیزداری فاریاب
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افزایش ارتکاب جرم 
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کشاورزان جنوبی سهمی از بازار
 گوجه ندارند

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری جاده ای جنوب خبر داد:

امکان صدور کارت هوشمند برای 
وانت بارها در جنوب کرمان
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۱۰ درصد استان تحت پوشش 
کمیته امداد هستند
نیازمندان در استان کرمان آمار باالیی دارند
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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جمعۀ سیاه؛ 
چرا جمعه، چرا سیاه؟

سروش بامداد
یادداشت مهمان

در »جمعـۀ سـیاه« فروشـگاه ها در کشـورهای غربی 
عرضـه  فـراوان  تخفیف هـای  بـا  را  خـود  کاالهـای 
و  می برنـد  هجـوم  مـردم  رو  ایـن  از  و  می کننـد 

در خریـد، سـود کرده انـد... احسـاس مـی کننـد 
تـا همیـن چند سـال قبل اگـر دربارۀ »جمعۀ سـیاه« 
و معنـی ایـن اصطـاح می پرسـیدید، تنهـا بـه واقعۀ 
صبـح روز جمعـه 17 شـهریور 1357 اشـاره می شـد: 
کشـتار قریـب 100 نفـر از تظاهر کنندگان در نخسـتین 
روز برقـراری حکومـت نظامـی در تهـران و در میـدان 

ژاله.
جعفـر  دولـت  بـود کـه  چنـان  ُرخـداد  ایـن  تأثیـر 
شـریف امامی با شـعار »آشـتی ملی« را بی اعتبار کرد 

و بـه انقـاب ایـران سـرعتی بی نظیـر داد.
اقتصاد سـرمایه داری و گسترش شبکه های اجتماعی 
در سـال های اخیـر امـا سـبب شـده برخـی مفاهیـم 
از دنیـای غـرب وارد جامعـه مـا شـود و نسـِل »سـر 
در گوشـی هـای موبایـل« و متصـل بـه شـبکه های 

اجتماعـی هـم اسـتقبال کرده انـد و...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
12 تا 1323 تا 23

فرآیند شماره 2-16/ج/98

نوبت دوم
آگهی برگزاری مزایده عمومی   

اجاره دریاچه سد جيرفت به منظور صید ماهی
شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد برگزاری مزایـده عمومی اجاره دریاچه سـد جیرفت به 

منظـور صیـد ماهی و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایده را با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکی 
)setadiran.ir(  و با شـماره فرآیند 2-16/ج/98  بصورت الکترونیکی به فروش برسـاند .

زمان انتشار در سایت : 98/9/12                         
مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/9/19 ساعت 10 

تاریخ بازدید: 98/09/13 الی 98/09/27                
آخرین مهلت ارسـال پیشـنهاد قیمت: 98/09/30 

 10 ساعت 
زمان بازگشایی: 98/09/30 ساعت: 15: 10            

زمان اعالم برنده: 98/09/30 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد: 

1-برگـزاری مزایـده صرفا از طریق سـامانه تدارکات 
باشـد و کلیـه مراحـل  الکترونیکـی دولـت مـی 
فراینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافـت اسـناد 
مزایـده  در  شـرکت  تضمیـن  پرداخـت   ، مزایـده 
)ودیعـه(، ارسـال پیشـنهاد قیمـت، بازگشـایی 

پـاکات، اعـالم بـه برنـده، واریـز وجـه مزایده و 
تحویـل کاال در بسـتر سـامانه از این طریـق امکان 

پذیـر می باشـد.
2-پیشـنهاد مـی گـردد قبـل از ارائـه پیشـنهاد از 

محـل موضـوع مزایـده بازدیـد بعمـل آوریـد.
3-عالقمنـدان بـه شـرکت در مزایده می بایسـت 
جهـت ثبـت نـام و دریافـت گواهـی الکترونیکـی 
)توکـن ( بـا شـماره هـای ذیـل تمـاس حاصـل 

فرمائیـد .
 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 - 021

 اطالعـات تماس دفتر ثبت نام سـایر اسـتانها، در 
سـایت سـامانه )www.setadiran.ir(  بخش " 

ثبـت نام / پروفایـل مزایده گر"موجود اسـت. 

شناسه آگهی: 678747 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

تحویل 5 واحد مسکونی مددجویی به مناسبت هفته بسیج در منوجان
بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه بسـیج 
بـا حضـور محمـد محمـودی فرمانـدار، 
امیـن  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
رضوانـی امـام جمعـه ، مرتضـی نمدادی 
رئیـس اداره بهزیسـتی ، داود ابراهیم پور 
فرمانـده سـپاه منطقـه ، حسـین پایـدار 
رئیس بنیاد مسـکن شهرسـتان منوجان 
ومسـئولین  کارشناسـان  از  جمعـی  و 
محلـی آییـن واگـذاری  تعـداد 5 واحـد  
مسـکونی روسـتایی احداث شده متعلق 
بـه مددجویـان تحت حمایت بهزیسـتی 

شهرسـتان منوجـان برگـزار شـد.
بهزیسـتی  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
اسـتان کرمـان مرتضـی نمـدادی رئیس 
بهزیسـتی شهرسـتان منوجـان در ایـن 
مراسـم با گرامیداشـت هفته بسیج گفت 

سـازمان  بیـن  نامـه  تفاهـم  :براسـاس 
بهزیسـتی و سـازمان بسـیج سـازندگی 
سـپاه بـا اسـتفاده از ظرفیـت و امکانـات 
موجـود برای تامین مسـکن افـراد تحت 
حمایـت اقـدام شـده اسـت.وی در ادامه 
بـا بیـان اینکـه بـه  هـر یـک از واحدهای 
مسـکونی واگذار شـده 400میلیـون ریال 
 : افـزود  ؛  شـده  پرداخـت  تسـهیات 
150میلیـون ریـال بـا مشـارکت باعوض 
بـا  ریـال  و 130میلیـون  بنیـاد مسـکن 
مشـارکت بهزیسـتی بـرای سـاخت این 

واحدهـا هزینـه شـده اسـت .
گفتنی اسـت هریک از این واحدها  بین 
50 تا 70 متر مربع براسـاس میزان سـهم 
آورده مددجویان سـاخته  و تحویل شـده 

است .

فراخوان دعوت به همکاری

فراخوان دعوت به همکاری

فراخوان شماره یک

فراخوان شماره دو

امور قراردادهای اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان

امور قراردادهای اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان

اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان بـه نمایندگی از شـرکت مـادر تخصصـی بازرگانی دولتـی ایـران در نظر دارد 
از ظرفیتهـای موجـود در سـطح اسـتان )شهرسـتان هـای فاریاب- قلعـه گنج- منوجـان- رودبـار جنوب-ارزوئیـه – بافـت - کهنوج ( 
در فصـل خریـد تضمینـی گنـدم و دانـه هـای روغنـی در سـال 99 برابـر ضوابط شـرکت مـادر تخصصـی بازرگانـی دولتی ایـران بعنوان 
مرکـز خریـد تضمینـی ونگهـداری اسـتفاده نمایـد ، لـذا از کلیـه اشـخاص حقوقی وحقیقی در سـطح اسـتان کـه واجد شـرایط وامکانات 
زیـر مـی باشـند دعـوت میگـردد تقاضای خـود را حداکثـر تا تاریـخ 1398/9/30 بـه  آدرس کرمـان  بلوار شـهید صدوقی روبروی سـتاد 
فرماندهـی انتظامـی اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانی اسـتان کرمان تحویل نمایند . متقاضیان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر 
در سـاعات اداری بـه آدرس :کرمـان بلـوار شـهید صدوقـی روبـروی سـتاد فرماندهی انتظامـی اداره کل غلـه و خدمات بازرگانی اسـتان 

کرمـان  مراجعـه و یـا باشـماره 31 -32123630 داخلـی 137 و112 تماس حاصـل فرمایند.

اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان به نمایندگی از شـرکت مادر تخصصی بازرگانـی دولتی ایـران در نظر دارد در 
فصـل خریـد تضمینـی گنـدم در سـال 99 از خدمـات کارکنـان دولـت پس از ارائـه آموزش هـای الزم بعنـوان عامل تشـخیص و عامل 

ذیحسـاب )عامـل ذیحسـاب صرفًا از پرسـنل رسـمی دولت خدمات کشـوری ( در مراکـز خرید اسـتفاده نماید.

شرایط مراکز خرید
1-داشـتن ظرفیت انبارداری متناسـب با حجم بـرآوردی خرید مرکز نظیر 
انبـار سـاده مسـقف ، انبـار نیمـه مکانیـزه ، انبار تمـام مکانیزه ، سـیلوی 
فلـزی، سـیلوی بتنی وانبـار چـادری و توان تخلیـه و بارگیری متناسـب 

بـا مرکز.
2-داشـتن محوطه محصور ، کف محوطه آسـفالت یا بتن با درب ورودی 

وخروجی قابل کنترل
3-دارا بودن باسکول استاندارد ترجیحا متصل به رایانه وچاپگر.

وبارگیـری  تخلیـه  بـرای  مناسـب  وامکانـات  تجهیـزات  بـودن  4-دارا 
محمـوالت

5-دارا بودن دوربین دید در شب با قابلیت انتقال تصاویر
6-دارا بودن بستر ارتباط اینترنتی وتجهیزات مربوط به آن

7-دارا بودن رایانه وچاپگر متناسب با حجم خرید مرکز
8-دارا بـودن نیـروی انسـانی مجرب و مطلع در حـوزه های کنترل کیفی 

، بازرگانـی ومالی وانفورماتیک
9-دارا بـودن امکانـات وتجهیـزات کنتـرل کیفـی نظیرترازودیجیتال با 
دقـت 2 رقـم اعشـار ، پنس ، الک )مطابق دسـتور العمـل های ابالغی 
بـه تعـداد کافـی( ، رطوبـت سـنج، بمبـو )به تعـداد کافـی( ، میـز کار 
مناسـب بـا نـور کافی-سـکوی نمونه بـرداری ، سـینی اسـتاندارد افت 
زنـی 50*50 سـانتی متـر ، کاردک ، سـرتاس سـرتخت و ... و فضـای 

نگهـداری نمونـه آزمایش.
10-دارا بـودن کاور و امکانات پوشـش مناسـب به منظور حفظ وحراسـت 

از کاال در انبارهـای چادری
11-دارا بودن توان مالی برای ارائه تضامین قرارداد

12-امکان نگهداری اسناد محموالت خرید وارائه به شرکت 
13- دارا بودن سیستم اطفاء حریق

14- دارا بـودن امکانـات رفاهـی نظیـر نمازخانـه ، سـرویس بهداشـتی ، 
آبسـردکن و...

لـذا از کلیه افراد واجد شـرایط و سـازمان هـا و ادارات دولتی ترجیحًا 
افـراد بـا تجربـه در امـور حسـابداری ، مالـی و بازرگانی درخواسـت 
مـی شـود تقاضـای همکاری خـود را بصـورت مامـور در فصل خرید 
بـه همراه حکـم کارگزینی و موافقـت کتبی دسـتگاه اجرایی حداکثر 
تـا تاریـخ 98/09/30  بـه آدرس کرمـان : بلـوار شـهید صدوقی سـه 

راه سـیلو ، روبـروی سـتاد فرماندهـی نیـروی انتظامـی و یـا فکس 
32123586 ارسـال و در صـورت نیـاز بـه کسـب اطالعـات بیشـتر 
بـا شـماره  31 - 32123630 داخلـی 137 و 131 تمـاس حاصـل 

فرمایند.
ضمنًا حق ماموریت  افراد در قالب ضوابط کارکنان پرداخت خواهد شد.

اداره کل غله و خدمات  بازرگانی 
استان کرمان 

اداره کل غله و خدمات  بازرگانی 
استان کرمان 
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ــول  ــد، محص ــل تولی ــک مح ــوان ی ــه عن ــگاه ب دانش
خــوب و تجــاری شــده بــرای جــذب در صنعــت ارائــه 

نمــی کنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی کرمــان، ســیدمهدی طبیــب زاده 
ــل  ــتگذاری تعام ــه سیاس ــت کمیت ــن نشس در دومی
صنعــت و دانشــگاه کــه برخــی چالــش هــای ارتبــاط 
ــه  ــزود: شــاید ب ــه بررســی شــد، اف ــن دو مجموع ای
دلیــل اینکــه دانشــجویان از کیفیــت الزم بــرای 
فعالیــت در صنعــت برخــوردار نیســتند، موجــب 
اعتمــاد کمتــر صنعــت بــه دانشــگاه شــده اســت. وی 
ــر اینکــه حضــور یافتــن دانشــجویان در  ــد ب ــا تاکی ب
صنایــع نبایــد صرفــا بــرای رفــع تکلیــف باشــد، ادامــه 
ــی  ــام کار گروه ــرای انج ــجویان را ب ــد دانش داد: بای
و حتــی انجــام تجارتــی کوچــک تشــویق کــرد و بــه 

ــاز داد. ــا امتی آنه
ــت  ــزه و حمای ــاد انگی ــرد: ایج ــار ک ــب زاده، اظه طبی
از دانشــجویان، تبدیــل دانشــگاه هــا را بــه دانشــگاه 
ــجویان  ــد دانش ــد و بای ــتاب می بخش ــن ش کارآفری
کارآفریــن اســتعدادیابی و شناســایی شــوند. رئیــس 
اتــاق کرمــان بیــان کــرد: دانشــجویان نیــز بایــد بــرای 
اهــداف مــورد نظــر صنعــت، در آزمــون هایــی شــرکت 
ــد  ــوزش ببینن ــدی و آم ــیم بن ــپس تقس ــد و س کنن
تــا تعامــل صنعــت و دانشــگاه بیــش از پیــش 
ــوزی  ــارت آم ــر مه ــد ب ــا تاکی ــود. وی ب ــت ش تقوی
ــت هــا و نعمــت  ــزود: ظرفی ــن دانشــجویان اف در بی
هــای فــراوان موجــود در اســتان بــا مهــارت نیــروی 
ــعه  ــب توس ــا موج ــف آنه ــت مضاع ــانی و هم انس

اســتان خواهــد شــد.
عضــو هیــات رئیســه اتــاق کرمــان نیــز در ادامــه ایــن 
نشســت بــه حــل مســائل صنعــت از نــگاه دانشــگاه 
و نــه از نــگاه دانشــجو اشــاره کــرد و گفــت: دانشــجو 
بایــد دوره کارآمــوزی و کارورزی را در صنعــت بگذرانــد 
ــیم  ــته باش ــئله نداش ــل مس ــار ح ــجو انتظ و از دانش
ــجویان  ــا دانش ــود ت ــزی ش ــه ری ــد برنام ــه بای بلک
ــد  ــزود: بای ــارزی اف ــاس جبالب ــوند. عب ــد ش توانمن
صنعــت و دانشــگاه بــا جدیــت ایــن ارتبــاط را دنبــال 
کننــد زیــرا هــدف ایــن اســت کــه دانشــجویان 
بــه گونــه ای آمــوزش ببیننــد کــه پــس از فــارغ 
ــی  ــغلی و کارآفرین ــت ش ــارت، فرص ــی مه التحصیل
داشــته باشــند و بعــد آمــوزش هایــی را نیــز فــرا مــی 

ــد. گیرن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســائل صنایــع بایــد توســط 
دانشــگاه حــل شــود، تصریــح کــرد: بایــد از داوطلبان 
صنایــع بــرای حــل مشکاتشــان از طریــق دانشــگاه 
اســتقبال کــرد و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد ســایر صنایع 
ــد  ــن رابطــه بای ــه در ای ــد مــی شــوند؛ ک ــز عاقمن نی
نــگاه دانشــگاه از نــگاه درآمــدی فاصلــه داشــته 

باشــد.
ــگاه  ــد دانش ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــارزی، ب جبالب
واحــد تحقیــق و توســعه صنایــع باشــد، خاطرنشــان 
کــرد: همچنیــن پــس از پذیرفتــن دانشــجویان 
ــرد و  ــف ک ــه تعری ــا برنام ــرای آنه ــد ب ــع بای در صنای

ــت. ــئولیت پذیرف مس
در ادامــه ایــن نشســت مجــری پــروژه مــدل تعامــل 
صنعــت و دانشــگاه گفــت: در ایــن پژوهــش بــا 
هــدف پــرورش نیــروی انســانی مولــد کســب و کار، 
ابتــدا بــه مطالعــه و مقایســه رونــد ارتبــاط دانشــگاه 
و صنعــت در جوامــع و مطالعــات مختلــف پرداختــه 
شــد و ســپس بــا گــردآوری و دســته بنــدی چالــش 
هــا در مطالعــات گذشــته و بررســی ســاز و کارهــای 
ــای  ــش ه ــع چال ــرای رف ــی ب ــف، راهکارهای مختل

موجــود ارائــه شــده اســت.
یاســمن اســدی افــزود: ایــن پژوهــش بــه صــورت 
مــورد کاوی در دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان و 
ــام و از روش  ــان انج ــتان کرم ــف اس ــع مختل صنای
ــه راهــکار اســتفاده شــده  ــرای ارائ تمرکــز گروهــی ب

ــت. اس
وی در ادامــه بــرای ارتبــاط بهتــر دانشــگاه و صنعــت 
بــه ارائــه پیشــنهاداتی پرداخــت و بیــان کــرد: تعریــف 
پــروژه مشــترک بیــن صنعــت و دانشــگاه بــر اســاس 
نیازهــای صنعــت و اجــرای آن توســط دانشــجو، ارائه 
ــاب  ــاب و ذه ــرویس ای ــد س ــی مانن ــات رفاه خدم
ــه دانشــجویان از طــرف صنایــع، تعریــف نیازهــای  ب
ــا آن نیــاز و  صنعتــی و انتخــاب دانشــجو مناســب ب

… از جملــه ایــن مــوارد اســت.
اســدی تصریــح کــرد: صنعــت و دانشــگاه مــی توانند 
ــا  ــا حلقــه کلنیــک ارتباطــی شــامل دفتــر ارتبــاط ب ب
دانشــگاه، کمیتــه سیاســتگذاری، ســامانه و مشــاوره 
ــر وصــل شــوند  ــه یکدیگ ــق و توســعه ب ــر تحقی دفت
ــی کرمــان،  ــاق بازرگان ــد ات کــه مجموعــه هایــی مانن
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی، ســازمان صنعــت و 
معــدن و تجــارت، مراکــز رشــد و پــارک هــای علمــی 
و فنــاوری مــی تواننــد در ایــن زمینــه همــکاری کنند.

ــرات و  ــی نظ ــت برخ ــن نشس ــت در ای ــی اس گفتن
پیشــنهادات بــرای تعامــل بهتــر صنعــت و دانشــگاه 

مطــرح شــد.

دانشگاه برای صنعت 
محصول خوب 
تولید نمی کند

خبر

آمار سل در جنوب کرمان 
پایین تر از متوسط کشوری

امکان صدور کارت هوشمند برای 
وانت بارها در جنوب کرمان

اجرای موفقیت آمیز رزمایش 
ذوالفقار در شهرستان جیرفت

23 حوزه اصلی و فرعی نام نویسی 
انتخابات در کرمان

پروژه های آبخیزداری فاریاب 
مانع مهاجرت روستاییان می شود

و  اصـول  سـمینار  شبسـتان- 
مراقبـت های بیمـاری سـل امروز 
در معاونت آموزشـی دانشگاه علوم 
پزشـکی جیرفـت به مـدت 2 روز و 
با حضور پزشـکان عمومـی، متخصصان داخلی و 

نـوزادان، پرسـتاران برگزار شـد.
»مهشـید ناصحـی« ، در ایـن سـمینار، گفـت: از 
وضعیـت سـل در کشـور آمـار و ارقـام دقیـق در 
دسـت نیسـت اما در مقایسـه وضعیت کشـور با 
50 سـال گذشـته، از یک میزان بروز 140 مورد در 
100 هـزار گـزارش شـده بـود کـه بـه ده و 6 دهـم 
درصد رسـیده اسـت و سـال گذشـته نیـز 8 هزار 
و 713 مـورد سـل گزارش شـده اسـت کـه بیانگر 
کاهـش آمار این بیماری در کشـور و نیز 67 برابر 
در مقایسـه با کشورهای همسـایه کاهش داشته 

است.
رئیـس اداره کنترل سـل و جزام وزارت بهداشـت 

و درمـان ، تصریـح کـرد: آمـار نشـان مـی دهـد 
کـه مـا در مقایسـه بـا کشـورهای همسـایه و نیز 
در مقایسـه با گذشـته وضعیت بـه مراتب بهتری 
داریـم امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه سـل از 
اولویت بهداشـتی خارج شـده اسـت زیرا بیماری 
سـل مرتبط بـا یکسـری عوامل خطرناک اسـت 
کـه رونـد آن مـی توانـد روی وضعیت سـل تاثیر 

گذار باشـد.
وی، اظهـار داشـت: عوامـل متنوعـی مـی توانـد 
سـبب تضعیـف سیسـتم ایمنـی بـدن شـود که 
سردسـته آن عفونـت اچ آی وی اسـت کـه مـی 
توانـد موجب افزایش 100 برابری احتمال به سـل 
شـود اما فاکتورهای دیگری مثل دیالیز، مصرف 
داروهای تضعیف کننده سیسـتم ایمنی، سرطان 
ها، شـیمی درمانی هایی که برای سـرطان انجام 
مـی شـود و نیـز دیابـت کـه مـی توانـد 4 برابـر 

احتمـال سـل را بـاال ببرد.

 ایرنـا - بـه گفتـه معـاون حمـل 
و نقـل اداره کل راهـداری و حمـل 
و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان، 
نـاوگان  سـاماندهی  منظـور  بـه 
وانت بـار در ایـن منطقـه، امـکان صـدور کارت 
هوشـمند و بارنامه بـرای ایـن خودروها فراهم 
شـده اسـت.مجتبی محمودی روز یکشـنبه در 
جمـع خبرنـگاران افـزود: بـا توجـه بـه  الزامی 
بارنامـه  و  هوشـمند  کارت  دریافـت  بـودن 
توسـط نـاوگان وانـت بـار از سـال 94 و اطـاع 
زمـان  و گذشـت  صـورت گرفتـه  رسـانی های 
مناسـب بـرای تطبیـق ایـن نـاوگان بـا ضوابـط 
قانونـی، طـی هماهنگـی الزم با قـرارگاه پلیس 
راه، در سـال جـاری از تـردد وانت هـای حامـل 
بـار بـدون بارنامـه در جاده هـای برون شـهری 
ممانعـت خواهد شـد. وی ادامـه داد: مالکان و 
راننـدگان این دسـته نـاوگان که قصـد فعالیت 

چـه  هـر  دارنـد،  شـهری  بیـن  جاده هـای  در 
سـریعتر بـرای دریافـت کارت هوشـمند راننـده 
و نـاوگان بـه دفتـر پیشـخوان امـام حسـین 
و  حمـل  مراجعـه کنند.معـاون  جیرفـت  )ع( 
نقـل اداره کل راهـداری و حمـل و نقل جاده ای 
اسـاس  بـر  کـرد:   تصریـح  کرمـان  جنـوب 
قاچـاق  بـا  مبـارزه  قانـون  در  مقـرر  تکالیـف 
کاال و ارز و بـه منظـور تسـهیل فرآینـد صـدور 
بارنامـه بـرای وانت بارهـا و حذف واسـطه ها در 
نحـوه فعالیـت نـاوگان وانت بـار در جاده هـای 
بارنامـه توسـط  امـکان صـدور  بـرون شـهری 
شـرکت های حمـل و نقـل فرآهـم شـده اسـت.

وی اظهار داشـت: بـرای رفاه راننـدگان وانت بار 
برون شـهری بـه زودی سـامانه صـدور بارنامه 
الکترونیکـی توسـط سـازمان راهـداری و حمل 
فعـال  و  راه انـدازی  کشـور  جـاده ای  نقـل  و 

شـد. خواهد 

فرمانده انتظامی جیرفـت از  اجرای 
موفقیـت آمیـز رزمایـش ذوالفقـار 
بـا کشـف بیـش از یـک تـن انـواع 
مـواد مخـدر، دسـتگیری 238نفـر 
متهـم تحت تعقیب مقامات قضایـی و توقیف 119 
دسـتگاه وسـیله نقلیـه متخلـف در نتیجـه اجرای 

ایـن طـرح طـی 4 روز در  شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ "رضـا محمدرضایی"  با اشـاره بـه اجرای 
رزمایـش مشـترک در مناطـق آلـوده و جـرم خیز 
جنـوب کرمـان ، گفـت: رزمایـش ذوالفقـار هفتـه 
گذشـته هـم زمـان بـا شهرسـتان هـای جنـوب 
اسـتان بـا هـدف پاکسـازی مناطـق آلـوده و جرم 
خیـز و ارتقـاء احسـاس امنیـت شـهروندان  بـه 
منظـور  ارتقـاء احسـاس امنیـت  شـهروندان بـه 
مـدت 4 روز در شهرسـتان جیرفـت بـه اجـرا در 
آمد.ایـن مقـام انتظامی افـزود : در نتیجـه اجرای 
ایـن رزمایـش 1تـن و  346 کیلـو گـرم انـواع مواد 
مخدر کشـف ،60 نفـر قاچاقچی مواد مخـدر و 76 

نفرخـرده فروش دسـتگیر شـدند.  

وی گفـت : همچنیـن در ایـن رزمایـش238 نفـر 
متهـم تحـت تعقیـب مقامـات قضایی دسـتگیر ، 
119 دسـتگاه وسـیله نقلیـه متخلـف توقیـف و بـا 
دسـتگیری66نفر سـارق 44 فقره سـرقت کشـف 
شد.سـرهنگ " محمدرضایـی " دسـتگیری 2 نفر 
قاتـل ، 27 نفـر قاچاقچـی کاال  وکشـف 29 هزار و 
920 لیتـر سـوخت قاچاق را  از دیگر دسـتاوردهای 
ایـن طرح اعـام نمود.این مقام انتظامـی در ادامه 
هـدف از اجـرای رزمایشـات را کمـک رسـانی بـه 
مـردم دانسـته و گفـت: مهمتریـن ماموریـت ناجا 
در کنـار برقـراری نظـم و امنیـت، خدمـت رسـانی 
بـه مـردم عزیـز اسـت.فرمانده انتظامـی جیرفـت 
در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه امنیـت اصلـی ترین 
موضـوع در جوامـع بـه شـمار مـی آیـد، افـزود: 
برقـراری امنیـت در جامعـه بهترین اقدامی اسـت 
کـه توسـط نیـروی انتظامی انجـام می شـود زیرا 
اگـر در جامعـه ای امنیـت وجـود نداشـته باشـد 
قطعـا هیچ اقـدام اقتصـادی، اجتماعی، سیاسـی 

و .. انجـام نمـی شـود.

باشــگاه خبرنــگاران جــوان - 
محمدجــواد فدایــی اســتاندار 
کرمــان صبــح امــروز، در اولیــن 
روز از نــام نویســی داوطلبیــن 
ــد از  ــم و در بازدی ــس یازده ــات مجل انتخاب
فرآینــد ثبت نــام در فرمانــداری کرمــان گفــت: 
ایــن فرآینــد از امــروز طبــق قانــون و بــا توجــه 
ــده  ــروع ش ــات ش ــتورالعمل انتخاب ــه دس ب

ــت. اس
ــروز  ــام از ام ــت ن ــد ثب ــزود: فراین ــی اف فدای
ــا  ــح ت ــت صب ــاعت هش ــت روز از س ــا هف ت
شــش بعــد از ظهــر اســت و همــه امکانــات 
ــه  ــده و هیچگون ــم ش ــا فراه در فرمانداری ه
ــس  ــت: مجل ــدارد.او گف ــود ن ــکلی وج مش
جایــگاه بســیار مهمــی دارد و مــردم بــه ایــن 
اهمیــت واقــف هســتند ایــن مجلــس اســت 

کــه قوانیــن کارا و مترقــی را مشــخص و 
تنظیــم می کند.اســتاندار کرمــان گفــت: ایــن 
قوانیــن هســتند کــه مشــکات مــردم را حــل 
می کنــد لــذا دعــوت می کنــم از همــه کســانی 
کــه در خودشــان ایــن توانایــی را می بیننــد و 
ــی  ــن خوب ــند و قوانی ــد باش ــد مفی می توانن
ــدا  ــام حضــور پی ــرای ثبت ن ــد ب ــم کنن را تنظی
کنند.فدایــی تصریــح کــرد: امیــدوارم بــا 
پیش بینی هــای کــه شــده شــاهد انتخابــات 
قانونــی، ســالم و پرشــور  و شــاهد مجلســی 

ــد باشــیم. بســیار خــوب و توانمن
او گفــت: مــردم در ایــن انتخابــات دستشــان 
بــاز اســت و می تواننــد از بیــن افــراد توانمندتر 
و کاندیدا هــای بیشــتر فــرد اصلــح را انتخــاب 
کننــد امیــدوارم همه مــردم با رضایتمنــدی در 

انتخابــات شــرکت کنند.

مدیریــت  کل  مهر-مدیــر 
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــران اس بح
ــزداری  ــای آبخی ــرای پروژه ه اج
شهرســتان  در  آبخوانــداری  و 
ــوات و  ــمه ها، قن ــا چش ــن احی ــاب ضم فاری
ــرت  ــع از مهاج ــاورزی مان ــای آب کش چاه ه

روســتائیان و عشــایر مــی شــود. 
ــع طبیعــی و  ــه نقــل از روابــط عمومــی مناب ب
ــد  ــان، مجی ــتان کرم ــوب اس ــزداری جن آبخی
ســعیدی در حاشــیه بازدیــد از پروژه هــای 
پخــش ســیاب، هالــی آبگیــر، بیولوژیــک و 
جنگلــکاری حــوزه آبخیــز شــهری شهرســتان 
ــزداری  ــرد: پروژه هــای آبخی ــار ک ــاب اظه فاری
بــا هــدف کنتــرل و مهــار  و آبخوانــداری 
ســیاب، جلوگیــری از فرســایش خــاک و 
تغذیــه ســفره هــای آب زیــر زمینــی در حــال 

ــت. اجراس

ــان  ــتان کرم ــران اس ــت بح ــر کل مدیری مدی
ضمــن اشــاره بــه ســیل خیز بــودن شهرســتان 
فاریــاب افــزود: از مهمتریــن تاثیــرات اجــرای 
مــی  شهرســتان  ایــن  در  پروژه هــا  ایــن 
ــی،  ــات زیربنای ــت از تاسیس ــه حفاظ ــوان ب ت
چاه هــای  و  قنــوات  چشــمه ها،  احیــا 
مهاجــرت  از  جلوگیــری  کشــاورزی،  آب 
ــن اشــتغالزایی  روســتاییان و عشــایر همچنی

ــرد. ــاره ک ــدار اش ــعه پای و توس
ــروژه  ــن پ ــارات ای ــد کــرد: اعتب ســعیدی تاکی
هــا از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی 

ســال هــای 1397 و 1398 اســت.
وی در پایــان ضمــن تشــکر از اداره کل منابــع 
ــد  ــوب کرمــان، رون ــزداری جن طبیعــی و آبخی
پیشــرفت فیزیکــی پــروژه هــای آبخیــزداری 
و آبخوانــداری در شهرســتان فاریــاب را مثبــت 

ارزیابــی کــرد.

مدیـر کل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان بـه 
بـاالی  وضعیـت فقـر و محرومیـت و آمـار 
و گفـت:  اشـاره کـرد  اسـتان  در  نیازمنـدان 
حمایـت  تحـت  خانـوار  هـزار   102 از  بیـش 
کمیتـه امداد اسـتان کرمان قـرار دارند که 10 
درصـد جمعیـت اسـتان را شـامل می شـود.

هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار  بـه گـزارش 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان،  یحیی 
صادقـی، مدیرکل کمیته امداد اسـتان کرمان 
آموزش وپـرورش  مدیـران  گردهمایـی  در 
بـر  اسـتان کرمـان  مناطـق  و  شهرسـتان ها 
تعامـل و همـکاری بیشـتر آموزش وپـرورش 
بـا کمیتـه امـداد تأکیـد کـرد و گفـت: تعامل 
و همـکاری بیشـتر ایـن دو سـازمان باعـث 
برطـرف شـدن خیلی از مشـکات محرومان 

و دانـش آمـوزان نیازمنـد می شـود.
او بـه وضعیت فقـر و محرومیت و آمار باالی 
افـزود:  نیازمنـدان در اسـتان اشـاره کـرد و 
حمایـت  تحـت  خانـوار  هـزار   102 از  بیـش 
کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان قـرار دارنـد کـه 
10 درصد جمعیت اسـتان را شـامل می شـود.

از جمعیـت  داد: 60 درصـد  ادامـه  صادقـی 
اسـتان  امـداد  کمیتـه  حمایـت  تحـت 
کرمـان سرپرسـت و نـان آور خانـواده زنـان 
بـه دلیـل  ایـن زنـان  هسـتند کـه بیش تـر 
فـوت سرپرسـت تحـت حمایـت ایـن نهـاد 

نـد. قرارگرفته ا
بـه  اسـتان کرمـان  امـداد  مدیـرکل کمیتـه 
آمـار بـاالی پشـت نوبتی هـای کمیتـه امداد 
اسـتان کرمان نیز اشـاره و بیان کـرد: دیدگاه 
کمیتـه امـداد بـر توانمندسـازی خانواده هـا 
اسـت و ایـن نهـاد در سـرفصل های مختلف 
بـا راه انـدازی شـغل های مولـد و ارزان قیمت 
اقـدام  مددجویـان  توانمندسـازی  درزمینـٔه 

اسـت. کرده 
او بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح نیروگاه هـای 
خورشـیدی پنـج کیلوواتـی توسـط ایـن نهاد 
در اسـتان کرمـان گفـت: با اجـرای این طرح 
هـر خانـوار به طور میانگیـن ماهیانه بیش از 

یک میلیـون تومـان درآمدزایـی دارد.
بـه  اسـتان کرمـان  امـداد  مدیـرکل کمیتـه 
اصالـت فـرش کرمـان نیـز اشـاره و اظهـار 
کـرد: بیـش از چهـار هـزار قالی بـاف تحـت 
حمایـت کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان قـرار 
دارنـد و سـاالنه فرش هـای باکیفیتـی تولید 

و روانـه بـازار فـروش می کننـد.
صادقـی بیان کرد: بر اسـاس راسـتی آزمایی 
دسـتگاه های  تـاش  بـا  گرفتـه  صـورت 
بحـث  در  همیشـه  امـداد  مربوطـه کمیتـه 
اسـتان  در  را  شـغل  بیش تریـن  اشـتغال 

ایجـاد کـرده اسـت.
بـا  اسـتان کرمـان  امـداد  مدیـرکل کمیتـه 

اینکـه کمیتـه امـداد مولـد فقـر  تأکیـد بـر 
نیسـت افـزود: خروجـی حـوادث و اتفاقات 
ناگـوار ازجملـه تصادفـات بـه کمیتـه امـداد 
عهـده  بـر  سـنگینی  تکلیـف  و  برمی گـردد 
مـا اسـت و در ایـن زمینـه نیـاز بـه کمـک و 

داریـم. دسـتگاه ها  همـه  همـکاری 
او بابیـان اینکـه شـش هـزار خانـوار تحـت 
حمایـت کمیته امداد شـهر کرمان قـرار دارند 
کـه سـه هـزار خانـوار سرپرسـت و نـان آور 
خانـواده زنـان هسـتند ادامـه داد: به منظـور 
سرپرسـت  زنـان  امـور  بـه  بهتـر  رسـیدگی 
خانـوار تحـت حمایـت کمیتـه امـداد کرمـان 
امـداد منطقـه یـک  بانـوان در کمیتـه  اداره 
کرمان راه اندازی شـد و امور زنان سرپرسـت 
خانـوار تحـت حمایـت بـه ایـن اداره واگـذار 
اسـتان کرمـان  امـداد  شـد.مدیرکل کمیتـه 
و  کاری  سـرفصل های  از  یکـی  گفـت: 
طرح هـای مهـم کمیتـه امـداد طـرح اکـرام 
فرزنـد  هـزار   20 هم اکنـون  و  اسـت  ایتـام 
حمایـت کمیتـه  تحـت  محسـنین  و  یتیـم 

امـداد اسـتان قـرار دارند کـه پنج هـزار نفر از 
ایـن ایتـام و فرزندان محسـنین فاقد حامی 
حمایت هـای  بـا  امیدواریـم  کـه  هسـتند 
آموزش وپـرورش اسـتان و خیـران نیکـوکار 

ایـن ایتـام نیـز دارای حامـی شـوند.
او بـه ترویـج فرهنـگ انفـاق و نوع دوسـتی 
افـزود:  و  تأکیـد کـرد  اسـتان  مـدارس  در 
فرهنـگ نیکـوکاری بایـد در مدارس اسـتان 
نهادینـه شـود و مـدارس برخوردار در اسـتان 
و شهرسـتان ها معیـن مدارس کـم برخوردار 
شـوند و این اقـدام در ترویـج فرهنگ اتفاق 

بسـیار مؤثر اسـت.
در پایـان ایـن گردهمایـی یحیـی صادقـی، 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان و احمد 
اسـکندری نسـب مدیـرکل آموزش وپرورش 
تـوان،  از  بهره گیـری  به منظـور  اسـتان 
دو  هـر  موجـود  ظرفیت هـای  و  امکانـات 
دسـتگاه در جهـت توانمندسـازی مددجویان 
تحـت حمایـت و فرزنـدان آن هـا تفاهم نامه 

همـکاری امضـاء کردنـد.

مــی  انــدازه  همیــن  ایــران-  عصــر 
ــم -  ــم بگویی ــی توانی ــا م ــم - ی گویی
کــه امســال خطــر آنفلوآنــزا بســیار 
ــل اســت  ــر از ســال هــای قب جــدی ت
و اگــر مواظــب نباشــیم، ممکــن اســت 
و  شــویم  دچــار  بیمــاری  ایــن  بــه 

ــم. ــز بمیری ــه روز نی ــا س ــرف تنه ظ
همیشــه  از  تــر  جــدی  را  آنفلوآنــزا 
مســؤوالن،  چنــد  هــر  بگیریــد. 
ــی  ــاره نم ــن ب ــادی در ای ــای زی خبره
ــگاران  ــای خبرن ــنیده ه ــا ش ــد ام دهن
عصــر ایــران از برخــی نقــاط کشــور 
ــن  ــیوع ای ــه ش ــت ک ــی از آن اس حاک
بیمــاری و میــزان تلفــات آن، احتمــااًل 
بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه بــه 

ــود. ــی ش ــام م ــمی اع ــور رس ط
ــم  ــی خواهی ــًا نم ــب فع ــن مطل در ای
ــه  ــود را ب ــی ش ــام م ــمًا اع ــه رس آنچ
ــی  ــدازه م ــن ان ــیم؛ همی ــش بکش چال
ــم -  ــم بگویی ــی توانی ــا م ــم - ی گویی

کــه امســال خطــر آنفلوآنــزا بســیار 
ــل اســت  ــر از ســال هــای قب جــدی ت
و اگــر مواظــب نباشــیم، ممکــن اســت 
و  شــویم  دچــار  بیمــاری  ایــن  بــه 

ــم. ــز بمیری ــه روز نی ــا س ــرف تنه ظ

چه کنیم آنفلوآنزا نگیریم؟
ــان  ــی، توجــه ت ــاده گوی ــدون زی ــن ب بنابرای
ــا  ــم ت ــی کنی ــب م ــوارد جل ــن م ــه ای را ب
دچــار ایــن بیمــاری نشــوید بــا اگــر شــدید، 

ــوید: ــان ش ــریع درم س
1 - در اولیــن فرصــت خــود و همــه اعضــای 
خانــواده تــان - از کوچــک تــا بــزرگ - 
واکســن آنفلوآنــزا بزنیــد. نگوییــد دیر شــده 
ــور ممکــن اســت دچــار شــوید.  اســت. هن
واکســن آنفلوآنــزا را از داروخانــه هــا بخرید؛ 

ارزان هــم هســت.
2 - بــه داروخانــه برویــد و بــه تعــداد 
ــده  ــی کنن ــع ضدعفون ــواده مای اعضــای خان
دســت بگیریــد و در طــول روز مــدام دســت 

ــت و  ــد. شس ــی کنی ــد عفون ــان را ض هایت
شــوی مکــرر دســت و صــورت بــا آب و 

ــود.  ــوش نش ــول روز فرام ــون در ط صاب
3 - ویــروس آنفلوآنــزا معمــوال از راه مخــاط 
ــدن  ــی و دهــان وارد ب و غشــاء چشــم، بین
ــه صــورت و  ــدن دســت ب می شــود. از مالی

چشــم هایتــان بپزهیزیــد.
4 - از کســانی کــه مبتــا بــه ســرماخوردگی 
ــر  ــک مت ــل ی ــتند، حداق ــزا هس ــا آنفلوآن ی
فاصلــه بگیریــد؛ چــه در محــل کار  و حیــن 

ــادت و ... . عی
ــه  ــی ک ــا جای ــده، ت ــه آین ــد هفت ــا چن 5 -ت
ــًا  ــد و مخصوص ــه بمانی ــد در خان ــی توانی م
بــه جاهــای پرجمعیــت ماننــد بازار، ســینما، 
متــرو و ... نرویــد. اگــر هــم رفتیــد، حتمــًا 

ــد. ماســک بزنی
ــزا،  ــار کامــل آنفلوآن ــا مه ــر اســت ت 6 - بهت

ــد. ــه مهــد کــودک نبری ــان را ب کــودک ت
فرزندتــان  مدرســه  مســووالن  از   -  7
بخواهیــد از ورود دانــش آمــوزان ســرما 
جلوگیــری کننــد.  مدرســه  بــه  خــورده 
از  اثــری  کوچکتریــن  فرزندتــان  اگــر 
ســرماخوردگی دارد، فــورًا او را نــزد پزشــک 

ببریــد و بــه مدرســه نفرســتید.
8 - مایعات فراوان بنوشید.

9 - از ویتامیــن هــای A و C و زینــک 
ــه  ــات ب ــبزیجات و مرکب ــوید. س ــل نش غاف
ویــژه گریــپ فــروت و بــادام سرشــار از ایــن 

هــا هســتند. اگــر گریــپ فــوت فشــارتان را 
پاییــن مــی آورد، مــی توانیــد کمــی عســل 

ــد. ــارش بخوری کن
10 - از داروخانــه، قــرص هــا و شــربت 
هایــی کــه مخصــوص افزایــش ســطح 
ایمنــی بــدن هســتند، بخریــد و مرتــب 

بخوریــد و خــوب اســتراحت کنیــد.

نشانه های آنفلوآنزا
تقریبــًا همــان نشــانه هــای ســرماخوردگی 
اســت کــه بــا شــدت بیشــتری ظاهــر مــی 
شــوند بــه عــاوه تــب طوالنــی ، مشــکات 

معــده و گــوارش و بعضــًا تنفــس.
اگــر کوچکترین نشــانه ای از ســرماخوردگی 
در خــود دیدیــد فــورًا بــه پزشــک مراجعــه 
کنیــد و فکــر نکنیــد کــه مثــل همــه ســرما 
ــا قــرص  ــد ت ــا چن خوردگــی هــای دیگــر ب
و جوشــانده قضیــه تمــام مــی شــود چــون 
ــزا  ــه آنفلوآن ــل اولی ــت در مراح ــن اس ممک

ــر شــود.  ــی زود دی باشــید و خیل
ــد مــی کنیــم کــه وضعیــت  ــار دیگــر تأکی ب
آنفلوآنــزا بدتــر از آن چیــزی اســت کــه 
ــوارد  ــن م ــس ای نشــان داده مــی شــود. پ
را خیلــی خیلــی جــدی بگیریــد و ایــن 
ــارغ از  ــا ف ــتید ت ــه بفرس ــه هم ــب را ب مطل
ــد و چــه  ــن کــه مســؤوالن چــه مــی کنن ای
ــیوع از  ــع از ش ــان مان ــد، خودم ــی کنن نم

ــویم. ــار ش ــاری مرگب بیم

۱۰ درصد استان تحت 
پوشش کمیته امداد هستند

نیازمندان در استان کرمان آمار باالیی دارند

آنفلوآنزا را جدی تر از همیشه بگیرید؛ 

اوضاع چندان خوب نیست
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جامعـه  اخیـر  قـرون  اسـتان گفت:طـی  دادگسـتری  رئیـس کل 
بشـری ، پیشـرفت هـا ، اختراعـات و اکتشـافات ، علمـی، صنعتـی 
،فنـی و اقتصـادی از یـک طـرف  و رشـد علـوم انسـانی و اجتماعـی 
از طـرف دیگـر ، جامعـه بشـری را دسـت خـوش تحـوالت گسـترده 
هـا،  پیشـرفت  و  تحـوالت  ایـن  ی  سـایه  در  و  اسـت  نمـوده  ای 
 ارزش هـای فنـی و تخصصـی جدیـدی در جوامـع ظهـور پیـدا کـرد.

رئیـس شـورای قضائـی اسـتان کرمـان بیـان کـرد: بدون شـک علوم 
جناحی هم از این تحوالت تاثیر پذیرفته و در علوم جناحی گرایشـات 
تخصصی و فنی بوجود امده، بگونه ای که در کنار حقوق جزا رشته های 
 کیفـری دیگـری تحت عنـوان حقوق کیفری فنی ایجاد شـده اسـت. 
وی ادامـه داد:حقـوق کیفری فنی بـه معنای حمایت تخصصی و فنی 
از یـک ارزش یـا پدیده ای جدید اسـت و ایـن حمایت خاص از طریق 
جـرم انـگاری پیرامـون آن ارزش ، پیـش بیـن آئیـن دادرسـی و نهاد 

هـای خاص جهت رسـیدگی محقق مـی گردد. 
موحـد افزود:یکـی از گونـه هـای حقوق کیفـری فنی ، حقـوق کیفری 
اطفـال اسـت کـه حاصـل مطالعـات جـرم شناسـی بالینـی بـوده که 
هـدف آن حمایـت از حقـوق کـودکان بـه منظـور ضـرورت تامیـن و 
تضمیـن حقـوق اساسـی آن هـا در فراینـد انجـام دادرسـی کیفـری و 
تدویـن چهارچـوب هـای الزم در مبـارزه کیفـری بـا بزهـکاری کودکان 
بـه منظـور دسـتیابی بـه شـیوه هـای صحیح مبـارزه بـا بزهـکاری در 
 ایـن گـروه از افـراد جامعـه و اصاح و درمـان بزهکاران نوجوان اسـت.

وی عنـوان کـرد:در حقیقت از مجرای پرداختن به حقوق کودک و جنبه 
هـای مختلـف آن و سـاختن دنیایـی سـالم ، منطقی و واقعـی برای 
کودکان ، سـوای از اینکه فی نفسـه توجه به شـخصیت انسـان است ، 
 تضمیـن برای سـاختن فردایی بهتر بـرای جوامع انسـانی خواهد بود.

کـودکان  کـرد:  تصریـح  کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
بطـور  انسـانی  اعضـاء جامعـه  تریـن  از ضعیـف  بـه عنـوان یکـی 
 خـاص ، شایسـته توجـه و حمایـت خـاص و مسـتمر مـی باشـند.

 ، شناسـان  جـرم  تاکیـد  و  جایـگاه  ایـن  علیرغـم  افـزود:  وی 
جوامـع  از  بسـیاری  در  امـروزه  شناسـان  جامعـه  و  روانشناسـان 

دارد.  وجـود  کـودکان  رعایـت  در  بسـیاری  هـای  انـگاری  سـهل 
بخشـی از ایـن سـهل انـگاری هـا ناشـی از عـدم توجـه الزم و نبـود 
 شـناخت صحیـح نسـبت بـه شـخصیت و حقـوق کـودک اسـت.

نماینده عالی دسـتگاه قضائی در اسـتان کرمان خاطرنشـان سـاخت: 
شـناخت سیاسـت جنایـی در حـوزه حقـوق کـودک و نحلـه هـای 
فکـری ، مکتبـی و فلسـفی موجود در قلمـرو این سیاسـت می تواند 
 رهگشـا در تدویـن چهارچوب هـای حمایتی حقوقی از کودکان باشـد.

وی ادامه داد:در کشور ایران  حقوق کودکان و تدوین ابعاد و جهت گیری 
های حقوقی و قضایی آن امروزه از دو جهت مورد توجه خاص مدیران 
 و سیاسـت گـذاران اجتماعـی ، فرهنگـی و حقوقـی واقع شـده اسـت 
موحـد گفت:توجـه بـه حقـوق کـودکان به انگیـزه حفظ حقـوق اولیه و 
تضمین مصونیت های الزم و ضروری آنان اسـت ، تا در عین حال که 

زمینه های رشـد و شـکوفایی اسـتعداد ها و قابلیت های بالقوه آنان را 
فراهـم می نماید ، مانع سـوء اسـتفاده سـود جویـان و فرصت طلبان 
 در زمینه اسـتفاده ابزاری از کودکان در جرایم اقتصادی، اخاقی شـود.

توسـط  جرائـم  موجود،ارتـکاب  هـای  آمـار  داد:طبـق  هشـدار  وی 
کـودکان افزایـش داشـته اسـت و به عبارتـی میانگین سـن بزهکاران 

سیاسـت  از  ناشـی  توانـد  مـی  موضـوع  ایـن  یافتـه کـه  کاهـش 
جهـت  همیـن  بـه  و  باشـد  تربیتـی  و  اجتماعـی  نادرسـت  هـای 
اسـت کـه الزم اسـت در توجـه بـه سیاسـت  جنایـی چـه در بعـد 
انـگاره هـای کیفـری و پاسـخ هـا و چـه در ابعـاد سیاسـت جنایـی 
 حقوقـی و قضایـی مولفـه هـای مهمـی مـورد توجـه قـرار گیـرد.

وی افزود:توجـه واهمیت دادن به مسـائل کودکان بویـژه در چهارچوب 
حقوق کیفری اطفال به حدی است که یکی از ارکان اساسی و مهم در 
 سیاست اجتماعی موفق و اصولی میزان توجه به مسائل کودکان است

موحـد بیـان کرد:توجه به مسـائل کـودکان می تواند یکـی از معیارها و 
عوامـل موفقیـت و کار آمـد سیاسـت اجتماعی تلقی شـود. به همین 
جهـت در تدویـن حقـوق قضایـی کـودکان، قانـون گـذار و بـه تبـع آن 
 دسـتگاه قضایـی از آیین دادرسـی کیفری افتراقی اطفـال نام می برد. 
وی منظـور از آئیـن دادرسـی کیفـری افتراقـی را  اتخاذ سـازو کارهای 
مجـزا در رسـیدگی )اعـم از تعقیـب، تحقیـق و اجـرای حکـم( بـه 

بزهـکاری اطفـال و نوجوانـان برشـمرد.

تعیین دادسرای تخصصی رسیدگی کننده 
به جرایم اطفال و نوجوانان

وی افزود:بـه موجـب مـاده 285 در معیـت دادگاه اطفـال و نوجوانـان 
و در محـل آن، شـعبه ای از دادسـرای عمومـی و انقـاب بـا عنـوان 
دادسـرای ویژه نوجوانان به سرپرسـتی یکی از معاونان دادسـتان و با 
حضـور یـک یا چند بازپرس، تشـکیل می شـود. تحقیقـات مقدماتی 
جرائـم افـراد پانزده تا هجده سـال به جـز جرائم موضوع مـواد )306( 
و )340( ایـن قانـون کـه بـه طور مسـتقیم از سـوی دادگاه صورت می 

گیـرد، در ایـن دادسـرا به عمل مـی آید.

تعیین دادگاه تخصصی رسیدگی کننده
 به جرایم اطفال و نوجوانان

موحـد یـادآور شـد:به موجـب مـاده 288 در هـر حـوزه قضایـی یـک 
 . شـود  مـی  تشـکیل  نوجوانـان  و  اطفـال  دادگاه  شـعبه  چنـد  یـا 
دادرسـی کلیـه جرایـم اطفـال در ایـن دادگاه هـای تخصصـی صـورت 
مـی گیـرد بعـاوه اینکـه تحقیقـات راجـع بـه جرایـم اطفـال زیـر 
 18 سـال تمـام بـه صـورت مسـتقیم در دادگاه انجـام مـی گیـرد .
 تعییـن پلیـس تخصصـی تعقیـب کننـده جرایـم اطفـال و نوجوانـان

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفت:بـه موجـب مـاده 43 
بازجویـی و تحقیقـات از افراد نا بالغ باید توسـط ضابط آموزشـی دیده 
زن انجـام شـود و همچنین برای رسـیدگی به تعقیـب مرتکبان زیر 18 

سـال بایـد پلیس هـای تخصصی تشـکیل گردد.

مداخله مشارکت مردمی در رسیدگی قضایی
نماینده عالی دسـتگاه قضائی در اسـتان کرمان گفت: یکی از اقدامات 
مهـم در قانـون جدیـد آییـن دادرسـی کیفری حضـور و مداخلـه موثر 
 سـازمان هـای مردم نهاد در رسـیدگی بـه پرونده های قضایی اسـت.

وی بیـان داشـت: بـه موجـب مـاده 66 ایـن قانـون، سـازمان های 
مردم نهـادی که اساسـنامه آنهـا در زمینه حمایت از اطفـال و نوجوانان، 
زنان، اشـخاص بیمار و دارای ناتوانی جسـمی یا ذهنی، محیط زیست، 
منابـع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشـت عمومـی و حمایت از حقوق 
شـهروندی اسـت، می توانند نسـبت بـه جرائـم  ارتکابـی در زمینه های 

 فـوق اعـام جـرم کننـد و در تمـام مراحـل دادرسـی شـرکت کننـد.
 شـرایط و نحـوه انتخـاب قضـات رسـیدگی کننـده بـه جرائـم اطفـال

دادسـرای  و  دادگاه  مـاده 409 قضـات  یـادآور شـد:به موجـب  وی 
قضاتـی کـه  بیـن  از  قضائیـه  قـوه  رئیـس  را  نوجوانـان  و  اطفـال 
حداقـل پنـج سـال سـابقه خدمت قضایـی دارنـد و شایسـتگی آنان 
بـرای ایـن امـر بـا رعایـت سـن، تاهـل، گذرانـدن دوره آموزشـی و 

 ترجیحـًا  داشـتن فرزنـد محـرز شـده باشـد، انتخـاب مـی شـوند.
کنـد  مـی  بیـان  بـاره  ایـن  در  )آ-د-ک(    410 افزود:مـاده  وی 
علـوم  متخصصـان  بیـن  از  نوجوانـان  و  اطفـال  دادگاه  مشـاوران 
اجتماعـی،  مـددکاری  شناسـی،  جـرم  روانشناسـی،  تربیتـی، 
دانشـگاهیان و فرهنگیـان آشـنا بـه مسـائل روانشـناختی و تربیتـی 
 کـودکان و نوجوانـان اعـم از شـاغل و بازنشسـته انتخـاب می شـوند.

موحـد ادامـه داد:بـرای انتخـاب مشـاوران، رییـس حـوزه قضائـی 
هـر محـل بـرای هـر شـعبه حداقـل هشـت نفـر مـرد و زن را کـه 
واجـد شـرایط منـدرج در ایـن مـاده بدانـد بـه رئیس کل دادگسـتری 
از  اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس  کنـد.  مـی  پیشـنهاد  اسـتان 
ایـن  بـه  سـال  دو  مـدت  بـرای  را  نفـر  چهـار  حداقـل  آنـان  بیـن 
 سـمت منصـوب مـی نمایـد. انتخـاب مجـدد آنـان بامانـع اسـت.

حداقـل  متهـم،  بـودن  مونـث  شـد:درصورت  یـادآور  وی 
مـاده288  همچنیـن  و  باشـد.  زن  بایـد  مشـاوران  از  یکـی 
یـک  قاضـی،  یـک  بـا حضـور  اطفـال  دادگاه  مـی کنـد  بیـان  کـه 
اسـت. مشـورتی  مشـاور  نظـر  و  شـود  مـی  تشـکیل   مشـاور 
موحـد ادامـه داد:بـه جهـت رعایـت مصالـح کـودک و پیـش بینـی 
انجـام دادرسـی عادالنـه و منصفانـه، بـدون همـراه داشـتن عـوارض 

سـوء بـر طفـل، اصـل جـواز رسـیدگی غیر حضـوری بـه اتهـام اطفال 
 یکـی از مهمتریـن موضوعـات مـورد نظـر در ق.آ.د.ک مـی باشـد.

جلسـات  کلیـه  در  متهمیـن  اسـت کـه  ایـن  بـر  وی گفت:فـرض 
در  نوجونـان  و  اطفـال  محاکمـات  در  امـا  باشـند  داشـته  حضـور 
صـورت مصلحـت طفـل، ممکـن اسـت تمـام یـا قسـمتی از مراحـل 
دادرسـی در غیـاب متهـم انجـام گیـرد. به موجـب مـاده 414 )هرگاه 
مصلحـت طفل موضـوع تبصـره )1( مـاده)304( این قانـون، اقتضاء 
کنـد، ممکـن اسـت تمـام یـا قسـمتی از دادرسـی در غیـاب او بـه 
 عمـل آیـد. رای دادگاه درهرصـورت حضـوری محسـوب مـی شـود.(
وی افزود:مهمتریـن خصیصـه حقـوق جـزا کـه در عیـن حـال وجـه 
بینـی  پیـش  اسـت  هـای حقوقـی  گرایـش  بـا سـایر  آن  افتـراق 
ضمانـت اجـرای کیفـری در قبـال نقـض مقـررات قانونـی اسـت امـا 
در مـورد اطفـال بـه جهـت اینکـه هـدف بازپـروری و برگردانـدن طفل 
بـه دامـان اجتمـاع اسـت، اصـوال از مجـازات در مقـام پاسـخ دهـی 
 اسـتفاده نشـده و از اقدامـات تامینـی و تربیتی نام برده شـده اسـت.

موحـد ادامـه داد: اقدامـات تامینـی و تربیتـی، تدابیـری فردی اسـت 
کـه بـه موجب حکـم دادگاه در مورد اطفال کـه دارای حاالت خطرناک 
 هسـتند و مرتکـب جرم شـده اند به صـورت موردی اعمال می شـود. 
وی گفت:لـزوم توجـه به پاسـخ های اختصاصی اطفـال و نوجوانان با 
هـدف بازپـروری طفـل تا حـدی مـورد توجه اسـت که این پاسـخ ها 
جنبـه  قطعـی نداشـته اسـت و دادگاه مـی توانـد بـا توجه بـه گزارش 
هـای رسـیده از وضـع طفـل و نوجوانـان و بـا توجـه بـه اصـاح رفتـار 
یـک بـار در رای خـود تجدیدنظـر کند و مـدت نگهـداری را تقلیل دهد. 

ضرورت توجه  به وضعیت بزه دیدگی اطفال و راه اندازی 
کلینیک های بزه دیده شناسی

موحـد افـزود: یکـی از مـوارد مهـم و قابـل توجـه در سیسـتم هـای 
و  جـرم شناسـی  مبانـی  بـه  توجـه  بـا  عدالـت کیفـری خصوصـًا 
 جامعـه شناسـی توجـه بـه بـزه دیدگـی اطفـال و نوجوانـان اسـت. 
وی ادامـه داد:دلیـل توجـه ویـژه به این موضوع این اسـت کـه اطفال 
کـه در معـرض بزه دیدگی قرار می گیرند صرفنظر از اینکه  در آینده نیز 
ممکـن اسـت دچار بـزه دیدگی مکرر و یـا بزه کاری شـوند نمی توانند 
 صدمـات روحـی و روانـی ناشـی از ارتکاب جـرم را به راحتـی بپذیرند.

ایـن مقـام ارشـد قضائـی در اسـتان کرمـان عنـوان کـرد: الزم اسـت 
کلینیـک هـای بـزه دیده شناسـی در دسـتور کار اسـتان قرار گیـرد. و 
افـراد متخصـص و بـا تجربه در ایـن مراکز مسـتقر و خدمات حقوقی 
و روان شـناختی الزم را بـه خانـواده هـای دارای اطفـال بزه دیـده ارائه 

دهند.

فراهم کردن سازو کار الزم برای حمایت سازمان های رسمی از 
اطفال در معرض آسیب

وی در پایان خاطرنشـان سـاخت:در اکثر کشورهای دنیا سازمان های 
رسـمی متولـی رسـیدگی بـه امـور اطفـال وظایـف خـود را بـه صورت 
واقعـی انجـام مـی دهند. بنابراین الزم اسـت که این نهادهای رسـمی 
بـه صـورت دقیـق برنامه ریـزی های کوتاه مـدت ، میان مـدت و بلند 
مدتـی را در زمینـه  اتخاذ سـازوکارهای حمایتی در حـوزه اطفال اتخاذ 

کنند .

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان 
کرمان گفت: یکی از اقدامات مهم در 

قانون جدید آیین دادرسی کیفری 
حضور و مداخله موثر سازمان های 

مردم نهاد در رسیدگی به پرونده های 
 قضایی است.

وی بیان داشت: به موجب ماده 66 
این قانون، سازمان های مردم نهادی 

که اساسنامه آنها در زمینه حمایت 
از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص 

بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، 
محیط زیست، منابع طبیعی، میراث 
فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت 
از حقوق شهروندی است، می توانند 

نسبت به جرائم  ارتکابی در زمینه های 
فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل 

دادرسی شرکت کنند.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

افزایش ارتکاب جرم توسط کودکان

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان هشـدار داد: طبـق آمـار هـای موجود،ارتـکاب جرائم توسـط 
کـودکان افزایـش داشـته و بـه عبارتـی میانگیـن سـن بزهـکاران کاهـش یافتـه کـه ایـن موضـوع 
مـی توانـد ناشـی از سیاسـت هـای نادرسـت اجتماعـی و تربیتـی باشـد.یدهللا موحـد صبـح امـروز 
در کنفرانـس تخصصـی حقـوق کـودک کـه بـا حضـور معـاون حقـوق بشـر و امور بیـن الملـل وزارت 
دادگسـتری  و دبیـر ملـی کنوانسـیون حقـوق کـودک در سـالن شـهید مرتضـوی اسـتانداری برگـزار 
گردید،اظهـار داشـت:باتوجه بـه گسـتره جغرافیایـی اسـتان ،احـداث یـک کانـون اصـالح وتربیت در 

جنـوب ایـن اسـتان ضـرورت دارد . 

گفـت:  اسـتان  دادگسـتری  کل  رییـس 
دادگاه  معیـت  در   285 مـاده  موجـب  بـه 
آن، شـعبه  و در محـل  نوجوانـان  و  اطفـال 
ای از دادسـرای عمومـی و انقـالب بـا عنوان 
سرپرسـتی  بـه  نوجوانـان  ویـژه  دادسـرای 
حضـور  بـا  و  دادسـتان  معاونـان  از  یکـی 
یـک یـا چنـد بازپـرس، تشـکیل مـی شـود. 
تحقیقـات مقدماتـی جرائـم افـراد پانـزده تا 
هجـده سـال بـه جـز جرائـم موضـوع مـواد 
)306( و )340( ایـن قانـون کـه بـه طـور 
مسـتقیم از سـوی دادگاه صـورت مـی گیرد، 

در ایـن دادسـرا بـه عمـل مـی آیـد.

گزارش
---

یل
هل

س: 
عک

کسب گواهینامه ایزو ۱۷۰۲5 
توسط آزمایشگاه آبفا جیرفت

)صـــدور( گواهینامـــه  نهایـــی  ممیـــزی 
»سیســـتم مدیریـــت کیفیـــت آزمایشـــگاه« 
آبفـــای جیرفـــت مطابـــق بـــا الزامـــات 
ـــزو  17025 در روزهـــای 28 و  اســـتاندارد  ای
ـــه  ـــت و در خاتم ـــورت گرف ـــاه ص ـــان م 29 آب
ـــرایط  ـــز ش ـــت حائ ـــای جیرف ـــگاه آبف آزمایش
دریافـــت گواهینامـــه ایـــزو 17025 معرفـــی 

و اعـــام شـــد.
ــه  ــور سـ ــا حضـ ــه بـ ــت کـ ــن نشسـ در ایـ
ــم  ــتانهای تهران)خانـ ــن اسـ ــر از ممیزیـ نفـ
فرهادپـــور از شـــرکت مهندســـی آبفـــای 
کشـــور، ممیـــز بخـــش مدیریتـــی(، اهـــواز 
)خانـــم مظفـــری، ممیـــز بخـــش شـــیمی( 
و خراســـان رضـــوی )آقـــای برغمـــدی، 
میکروبـــی(  بخـــش  ممیـــز  و  ســـرممیز 
ــدادی از  ــام تعـ ــد از اعـ ــد، بعـ ــزار شـ برگـ
ــد  ــول فرآینـ ــه در طـ ــای حاصلـ ــه هـ یافتـ
ممیـــزی و اعـــام قابـــل اطمینـــان بـــودن 
ــه در  ــام گرفتـ ــای انجـ ــون هـ ــج آزمـ نتایـ
واحـــد آزمایشـــگاه توســـط ایـــن تیـــم، 
آبفـــای جیرفـــت شایســـته  آزمایشـــگاه 
دریافـــت ایـــن گواهینامـــه تشـــخیص داده 

شـــد.
ابراهیـــم نـــژاد معـــاون بهـــره بـــرداری 
شـــرکت آبفـــا اســـتان کرمـــان ضمـــن 
آبفـــا جیرفـــت  امـــور  مدیـــر  از  تشـــکر 
از تـــاش هـــای فشـــرده و بـــی وقفـــه 
مســـئول آزمایشـــگاه و کارکنـــان بخـــش 
جنـــوب  آبفـــا  شـــیمی  و  میکروبـــی 
کیفـــی  کنتـــرل  دفتـــر  همچنیـــن  و 
آزمایشـــگاه مرکـــزی شـــرکت قدردانـــی 
کـــرد  و گفـــت:  اســـتاندارد بین المللـــی 

الزاماتـــی  17025  شـــامل کلیـــه  ایـــزو 
اســـت کـــه آزمایشـــگاه ها بایـــد آنهـــا را 
ــد  ــات کننـ ــد اثبـ ــا بتواننـ ــد تـ ــام دهنـ انجـ
کـــه یـــک سیســـتم کیفیـــت الزم را بـــه کار 
گرفتـــه و از نظـــر فنـــی صاحیـــت داشـــته 
و قـــادر بـــه فراهـــم آوردن نتایـــج معتبـــر 

ــت. اسـ
آبفـــا  بـــرداری شـــرکت  بهـــره  معـــاون 
از  اطمینـــان  افزایـــش  اســـتان کرمـــان 
ــرای  ــده در اجـ ــه شـ ــج ارائـ ــت نتایـ صحـ
روش  کـــردن  اســـتاندارد  آزمایشـــات، 
هـــای اجرایـــی و مدیریتـــی آزمایشـــگاه 
ـــرکت  ـــگاه ش ـــرش آزمایش ـــکان پذی ـــا، ام ه
ــوی  ــع از سـ ــگاه مرجـ ــوان آزمایشـ ــه عنـ بـ
مؤسســـات اســـتاندارد و کســـب اطمینـــان 
تجهیـــزات  مســـتمر  کالیبراســـیون  از 
ــتری  ــطح مشـ ــاء سـ ــگاهی و ارتقـ آزمایشـ
ـــای اخـــذ اســـتاندارد  ـــم مزای ـــداری را از اه م

ISO 17025 عنـــوان کـــرد.
ــکاران  ــه همـ ــه کلیـ ــک بـ ــن تبریـ وی ضمـ
ـــد  ـــا تأکی ـــتان، ب ـــاب اس ـــرکت آب و فاض ش
بـــر اینکـــه اخـــذ اســـتاندارد ایـــزو 17025 
شـــرکت  مرکـــزی  آزمایشـــگاه  توســـط 
ـــرل  ـــش کنت ـــان از صحـــت پای موجـــب اطمین
ـــتاندارد  ـــن اس ـــت: ای ـــت، گف ـــی آب اس کیف
کـــه  اســـت  الزاماتـــی  کلیـــه  شـــامل 
آزمایشـــگاه هـــای آزمـــون و کالیبراســـیون 
ـــد  ـــا بتوانن ـــرآورده ســـازند ت ـــا را ب ـــد آن ه بای
اثبـــات کننـــد کـــه یـــک سیســـتم کیفیـــت 
مطلـــوب را بـــه کار گرفتـــه و از نظـــر فنـــی 
صاحیـــت داشـــته و قـــادر بـــه فراهـــم 

ــت. ــر اسـ ــج معتبـ آوردن نتایـ

بفا
: آ

س
عک

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

هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و 
مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 

سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره 139860319005000258  مـورخ 1398/07/14 هیـات اول موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی  آقای 
محسـن ارشـلو رابـری فرزنـد مهـدی بشـماره شناسـنامه 3703 صـادره از بافـت در 
ششـدانگ یکبابخانه به مسـاحت 720 متـر مربع پاک 1583 فرعـی مفروز ومجزی 
از 207 فرعـی از 47- اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ- رودخانه 
سـرو)1( خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد توسـنگ زاده  محرز گریده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مي شـود در 
صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولين اگهـي به مدت دو ماه اعتـراض خود را بـه اين اداره 
تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف1262

تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/11- تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/25
ابراهیم سیدی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ اراضـی وباغـات مزرعـه سـر خوبـاال پـاک -فرعـی 
از 48- اصلـی بمسـاحت 696901مترمربـع واقـع در بخش44کرمـان 
آقـای  :واقـع دراراضـی اسـفندقه جیرفـت مـورد تقاضـای  و آدرس 
غامحسـین موسـی جعفـر ابادوغیـره بـا سـتناد رای هیـات محتـرم 
درمالکیـت  بشـماره98/03/11-9860319014001066  جیرفـت  ثبـت  اختـاف  حـل 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشـر ودر موعد 
مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفته ونیـاز به تحدیـد حدود دارد لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 13816-98/09/09مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود آن با سـتناد تبصره 

مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مورخ 
98/10/21شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا به مالک یا مالکین امـاک مجاور رقبه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعد مقـرر در این اعان به محل وقوع ملک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاورین عملیات تحدیـد ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی از 
مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون 
ثبـت و مـاده 86- اصاحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خود را کتبا 
ظـرف مـدت 30روز بـه این اداره اعام ودادخواسـت به مراجع ذیصاح قضائی تقدیم و 
گواهی دادخواسـت به این اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف:492- تاریخ انتشـار :98/09/11-روز : دو 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 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی اصاحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319014002258-98/06/04هیات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضـی اقای وحید افشـاری پور 
فرزنـد منصوربشـماره شناسـنامه 587صـادره ازکرمـان  در ششـدانگ دو بـاب مغازه 
مشـتمل برطبقـه فوقانـی  به مسـاحت 82/10متر مربع پـاک 9282فرعـی از574- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 65فرعـی از 574 -اصلـی قطعـه دو واقع در 
در اراضـی کاغ ابـاد جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
غامحسـین نخعی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتب دریک نوبت 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـارآگهی بـه مدت یک مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف:465-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/09/11 
 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 فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی 
شـماره139860319014002455- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 

و  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  اول موضـوع  98/06/13هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای نعمـت الـه شـفیعی  فرزنـد علیجان 
بشـماره شناسـنامه 621صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه مشـتمل برباغ 
بـه مسـاحت 2707/59متـر مربـع پـاک -فرعـی از535- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک 16فرعـی از 535-اصلـی قطعـه 5 واقـع در در اراضـی بـاب بیـدان 
سـربیژن سـاردوئیه جیرفـت  بخـش 34کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
درویش سـربیژنی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:463 تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/09/11 – تاریخ 

98/09/25: دوم  انتشـارنوبت 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آیین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

برابـر رای شـماره 139860319005000237 مـورخ 1398/07/10 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم فروغ موسـی 
نـژاد خبیصـی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 30 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکبابخانه 
و بـاغ بـه مسـاحت 3580 متـر مربع پـاک  1582 فرعی مفـروز و مجـزی از 219 فرعی از 
47-اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ –پـل مسـجد جامع کوچه سـرو 
یـک کوچـه باغ تیرک خریداری از مالک رسـمی آقای علی حسـنی سـیرچی محرز گریده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبت بـه فاصلـه 15روزآگهي مي شـود در 
صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به اين اداره تسـليم 
و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضايـي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف1264
تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/11-تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/25

ابراهیم سیدی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139860319014003019-98/07/22هیات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای ناصـر 
ناصـری کراء فرزند حبیب هللا بشـماره شناسـنامه 12صـادره ازجیرفت در ششـدانگ یک 
قطعـه باغچـه سردسـیری بـه انضمام چند اسـتخر پرورش ماهی مشـتمل بـر اعیانی به 
مسـاحت 3341/80متـر مربـع پـاک -فرعـی از1580- اصلی مفـروز و مجزی شـده از 
پـاک -فرعـی از 1580-اصلـی قطعـه 6 واقـع در در اراضـی کراءدلفـارد جیرفـت  بخـش 
34کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی خانـم صفیـه نـادری محرزگردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:452  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/09/11 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/25
 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 سـاختمانهای 
فاقد سند رسمی

قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
برابـررای  ثبتـی واراضـی وسـاختمانهای فاقدسندرسـمی  تعییـن تکلیـف وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  شـماره139860319014002188-98/06/03هیات 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای رضا 
مهـدوی فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 1619صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 390/05متـر مربـع پـاک -فرعـی از39- اصلـی مفـروز 
و مجـزی شـده از پـاک 94فرعـی از 39-اصلـی قطعـه یـک واقـع در در اراضـی 
سـروتمین جبالبـارز جیرفـت  بخش 34کرمـان خریداری از مالک رسـمیاقای نجف 
مهـدوی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:464-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/09/11 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/25
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319091000523-1398/02/30هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای ابراهیـم نوزائی 
فرزنـد خلیـل بشـماره شناسـنامه 319صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک بـاب خانه مسـکونی به 
مسـاحت 867متـر مربـع پاک - فرعـی از50- اصلی بخـش 45کرمان قطعه یک واقـع در اراضی 
شـهر عنبرآبـاد خریـداری از مالک رسـمی اقـای  مجید ابراهیمـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 

الـف:2367-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/11 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/25
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون اقـای رحمـت نظـری مالک ششـدانگ پـاک 592 فرعـی از 705-اصلی 
تصدیـق شـده  بـرگ شـهادت شـهود  دو  ارائـه  بـا  در بخش45کرمـان  واقـع 
ادعـا واعـام نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـاک اخیرالذکـر کـه قبـا ذیـل ثبت 
4461صفحـه 334دفتـر31 امـاک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجای 
مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنی پـاک فوق را نمـوده لذا بنا 
بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آیین نامـه – قانون ثبـت مراتب 
در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعـی انجام معامله نسـبت به 
ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیت مـورد ادعـا نزد خود مـی باشـند از تاریخ انتشـار 
آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند 
معاملـه کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد واماک شهرسـتان جیرفت اعـام نمایند بدیهی اسـت پس 
از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهد بود 
وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی بنام مالـک اقدام 

خواهـد نمـود /.م الف :494
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک قطعه زمین مزروعی پـاک 12فرعی از 4- اصلی بمسـاحت 
15438مترمربـع واقـع در بخش45کرمان و آدرس :واقع دراراضی زاویه دشـت کوچ  
جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای اکبر افشـاری پور بـا سـتناد رای هیـات محترم حل 
اختاف ثبت جیرفـت بشـماره9860319014001077-98/03/12 درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی 
موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر مـورد واخواهی قرار نگرفتـه ونیاز به تحدید 
حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 13574-98/09/04مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود 
آن با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزدوشنبه 
مـورخ 98/10/16شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یا مالکیـن اماک مجـاور رقبـه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 86- اصاحی 
پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبـا ظرف مـدت 30روز به ایـن اداره اعام 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصاح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نماید وپس 
از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود./. م الف:485- تاریخ انتشـار 

:98/09/11-روز : دو شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139704019070000626/1   
بدینوسـیله بـه اقـای علـی عباسـپور  وخانمهـا شـوکت امیـر شـجاعی ویسـنا 
عباسـپور . بدهکارپرونـده کاسـه 139704019070000626/1کـه برابـر گـزارش 
کـه  گـردد  مـی  ابـاغ  ایـد  نگردیـده  1397/10/22شـناخته  1285مـورخ 
مبلـغ  میرباغبابـو  خانـم صدیقـه  و  شـما  شـماره7282-1376/11/14بین  ازدواج  برابرسـند 
1/357/512/268ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت 
درایـن  فـوق  صادروبکاسـه  اجرائیـه  قانونـی  تشـریفات  از  پـس  نمـوده  اجرائیـه  صـدور 
اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما 
ابـاغ مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک 
نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده روزنسـبت به 
پرداخـت بدهـی خود اقـدام ودراین صورت بـدون انتشـارآگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت .جواد فاریابی –م الف :493

آگهی فقدان سند مالکیت    
نظـر بـه اینکـه آقای تـاج محمد جاویدان  فرزند کرمشـاه  به شـماره شناسـنایه 
261 صـادره از رودبارجنـوب مالـک ششـدانگ یـک بـاب خانـه دارای پـاک 20 
فرعـی از 187 اصلـی  واقـع در رودبـار جنـوب –شـهرک قاسـم ابادقطعـه سـه  
بخـش 46 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 9256 صفحـه 132 دفتـر48 بـه شـماره 
چاپـی 689816 سـری الـف 80 صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم  دو بـرگ استشـهادیه 
محلـی تصدیـق امضـاء شـده اعـام نمـوده کـه سـند مالکیـت پـاک فـوق مفقـود  گردیـده و 
درخواسـت سـند المثنی را نموده اسـت. لذا باسـتناد تبصـره یک اصاحی مـاده 120 آیین نامه 
قانـون ثبـت مراتـب یـک  نوبـت آگهی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکـر با وجـود سـند مالکیت نزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ 
انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان رودبـار جنـوب مراجعـه و اعتراض خـود را ضمـن ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم نمایـد و اال پس از مـدت مذکور نسـبت به صدور 

سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهـد گردید.
علی رحمانی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان رودبار جنوب –م الف :762

حصر وراثت     
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان حسـین سـابکی ژند به خواسـته 
حصروراثت توضیح داده شـادروان پرویز سـابکی ژند فرزندحسـین به شـماره  ملی 
6050118167در تاریـخ 1398/01/15دررودبـار جنـوب فـوت نمـوده ووارث حین فوق 

عبارتند از :
1- بنیامیـن سـابکی ژندفرزنـد پرویـز  2- یوسـف سـابکی فرزنـد پرویـز )فرزنـدان پسـر 
متوفـی (3- ثریـا سـابقی سـیف الدینـی فرزند ابراهیم )همسـر متوفی (4- ارزو شـهریاری 
راد فرزنـد مرحـوم دادخـدا )مـادر متوفی (5- حسـین سـابکی ژنـد فرزند علی )پـدر متوفی 
(لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد 
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی  –م الف :763

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یک باب خانه وباغچه پـاک 330فرعی از 79- اصلی بمسـاحت 
151مترمربـع واقـع در بخش34کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی سـقدر جبالبـارز  
جیرفـت مـورد تقاضـای خانم سـعیده سـعیدی  با سـتناد رای هیـات محترم حل 
اختاف ثبت جیرفت بشـماره9860319014001428-98/04/15 درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی 
موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر مـورد واخواهی قرار نگرفتـه ونیاز به تحدید 
حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 13227-98/08/28مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود 
آن با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه 
مـورخ 98/10/14شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یا مالکیـن اماک مجـاور رقبـه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 86- اصاحی 
پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبـا ظرف مـدت 30روز به ایـن اداره اعام 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصاح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نماید وپس 
از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بـود./. م الف:472- تاریخ انتشـار 

:98/09/11-روز : دو شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت
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کشاورزان جنوبی سهمی از بازار 
گوجه ندارند

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان می گوید: طبق برنامه ریزی کشوری و شرایط آب و هوایی
 گوجه بهاره سهم جنوب کرمان است

ـــزاری  ـــا خبرگ ـــو ب ـــت و گ ـــتگاری در گف ـــرز رس فرام
ــاد  ــزی وزارت جهـ ــق برنامه ریـ ــت: طبـ ــا گفـ ایرنـ
هرمـــزگان  و  بوشـــهر  اســـتان های  کشـــاورزی، 
وظیفـــه تولیـــد زمســـتانه گوجـــه کشـــور را بـــا 
ـــد  ـــده دارن ـــر عه ـــی ب ـــرایط آب و هوای ـــه ش ـــه ب توج
ــتان ها،  ــن اسـ ــه در ایـ ــت گوجـ ــس از برداشـ و پـ
جنـــوب کرمـــان در فصـــل بهـــار گوجـــه کشـــور را 

می کنـــد. تامیـــن 
ـــور  ـــطح کش ـــه در س ـــت گوج ـــش قیم ـــه افزای وی ب
ــان در ایـــن  ــاره کـــرد و افـــزود: جنـــوب کرمـ اشـ
ــدارد  ــروش نـ ــرای فـ ــه ای بـ ــچ گوجـ ــل هیـ فصـ
ولـــی عملیـــات کاشـــت گوجـــه نوبرانـــه را انجـــام 

. می دهـــد
فرنگـــی  گوجـــه  هکتـــار   200 کشـــت  از  وی 
ــر داد و  ــان خبـ ــوب کرمـ ــتمرار در جنـ ــرح اسـ طـ
ــهریور  ــه از 15 شـ ــن منطقـ ــاورزان ایـ ــت: کشـ گفـ
تـــا آخـــر مهرمـــاه اقـــدام بـــه کشـــت گوجـــه 
ــاد  ــازمان جهـ ــت سـ ــر زراعـ ــه می کنند.مدیـ نوبرانـ
کشـــاورزی جنـــوب کرمـــان ادامـــه داد: برداشـــت 
محصـــول گوجـــه از 15 دی مـــاه در شهرســـتان 
ــه دارد. ــفند ادامـ ــا 15 اسـ ــروع و تـ ــان شـ منوجـ

ایـــن  از  ادامـــه داد: پیش بینـــی می شـــود  وی 
ســـطح زیرکشـــت، 6 هـــزار تـــن گوجـــه فرنگـــی 

تولیـــد شـــود.
ـــی  ـــول گوجه فرنگ ـــده محص ـــت عم ـــتگاری کاش رس
منطقـــه جنـــوب کرمـــان را کشـــت بهـــاره برشـــمرد 
و اظهـــار کـــرد: ایـــن کشـــت هـــم اکنـــون شـــروع 

ـــه دارد. ـــاه ادام ـــر دی م ـــا اواخ ـــده و ت ش

اختصـــاص 12 هزار هکتار از اراضی 
جنوب کرمان به کشـــت گوجه فرنگی

رییـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب 
ــن  ــزی ایـ ــق برنامه ریـ ــت: طبـ ــز گفـ ــان نیـ کرمـ
ســـازمان 12 هـــزار هکتـــار از اراضـــی جنـــوب 
ــاص  ــی اختصـ ــه فرنگـ ــت گوجـ ــه کشـ ــان بـ کرمـ
می یابـــد کـــه طبـــق بـــرآورد کارشناســـان، از ایـــن 
میـــزان 450 هـــزار تـــن محصـــول گوجـــه فرنگـــی 

می شـــود. تولیـــد 
ســـعید برخـــوری افـــزود: برداشـــت گوجـــه در 
ـــب  ـــه ترتی ـــفند ب ـــان از 25 اس ـــوب کرم ـــه جن منطق

از شهرســـتان های قلعه گنـــج، کهنـــوج، رودبـــار 
ــاه  ــا 10 خردادمـ ــت تـ ــاد و جیرفـ ــوب، عنبرآبـ جنـ

انجـــام می شـــود.
ــی  ــه فرنگـ ــول گوجـ ــت محصـ ــک برداشـ وی پیـ
 20 تـــا  فروردیـــن   25 را  کرمـــان  جنـــوب 
 50 تصریـــح کـــرد:  و  برشـــمرد  اردیبهشـــت ماه 
درصـــد گوجـــه جنـــوب کرمـــان در شهرســـتان 

می شـــود. کشـــت  جنـــوب  رودبـــار 
رییـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب 
کشـــت  هزینه هـــای  افزایـــش  بـــه  کرمـــان 
ــاره کـــرد و ادامـــه  محصـــول گوجـــه فرنگـــی اشـ
ــه  ــو گوجـ ــر کیلـ ــت هـ ــته قیمـ ــال گذشـ داد: سـ
ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــوده ک ـــان ب ـــزار و 200 توم ـــی یکه فرنگ
ــای  ــدی هزینه هـ ــا 40 درصـ ــش 30 تـ ــه افزایـ بـ
ــرای  ــو بـ ــر کیلـ ــده هـ ــام شـ ــت تمـ ــد، قیمـ تولیـ
ــا  ــزار و 400 تـ ــن یکهـ ــور میانگیـ ــه طـ ــاورز بـ کشـ
می شـــود. پیش بینـــی  تومـــان   500 و  یکهـــزار 

ــن  ــان از 15 فروردیـ ــوب کرمـ ــرد: جنـ ــد کـ وی تاکیـ
ـــور  ـــه کش ـــده گوج ـــن کنن ـــاه تامی ـــر خردادم ـــا اواخ ت
اســـت و در شـــرایط فعلـــی هیـــچ نقشـــی در افزایـــش 

ـــدارد. ـــی ن ـــه فرنگ ـــت گوج ـــش قیم ـــا کاه ی

کشـــت گلخانه ای راه حل کمبود گوجه 
در فصل سرما

کارشـــناس کشـــاورزی و عضـــو هیـــات علمـــی 

گلخانـــه ای  کشـــت  می گویـــد:  نیـــز  دانشـــگاه 
می توانـــد گره گشـــای حبـــاب قیمتـــی محصـــول 
ـــه  ـــرا ک ـــد چ ـــتان باش ـــل زمس ـــی در فص ـــه فرنگ گوج
بـــا تولیـــد محصـــول مـــورد نیـــاز کشـــور، قیمـــت 
ــد. ــدا می کنـ ــش پیـ ــی کاهـ ــور طبیعـ ــه طـ ــم بـ هـ
کشـــت  در  افـــزود:  موســـوی  فاطمه ســـادات 
ـــوع  ـــاع و ن ـــه ارتف ـــد ب ـــی بای ـــه فرنگ ـــه ای گوج گلخان
ــت،  ــرای کشـ ــب بـ ــم مناسـ ــاب رقـ ــه، انتخـ گلخانـ
ـــت،  ـــوه کاش ـــت، نح ـــتر کش ـــه بس ـــت، تهی ـــخ کش تاری
ـــود. ـــه ش ـــیدکربن توج ـــور و دی اکس ـــاری، ن ـــا، آبی دم
از جملـــه  فرنگـــی  داشـــت: گوجـــه  اظهـــار  وی 
صیفی جاتـــی اســـت کـــه بـــه دالیـــل فـــراوان 
ــول در  ــن محصـ ــرا ایـ ــه دارد زیـ ــت آن توجیـ کشـ
ـــرد. ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــف م ـــای مختل غذاه

تولید گوجه گلخانه ای ارز آوری زیادی 
دارد

ــد  ــت: تولیـ ــم گفـ ــی هـ ــده گوجه فرنگـ ــادر کننـ صـ
گوجـــه گلخانـــه ای در فصـــل زمســـتان ارز آوری 
ــال،  ــل از سـ ــن فصـ ــه در ایـ ــرا کـ ــادی دارد چـ زیـ

ــت. ــدان اسـ ــا یخبنـ ــاط دنیـ ــتر نقـ بیشـ
ـــل  ـــه در فص ـــور ک ـــزود: همانط ـــفندیاری اف ـــر اس اکب
ســـرما اســـتقبال زیـــادی از ایـــن محصـــول در 
ـــز  ـــور نی ـــارج از کش ـــود دارد در خ ـــور وج ـــل کش داخ
همینگونـــه بـــوده ولـــی گوجـــه در ایـــن فصـــل بـــا 

کمبـــود مواجـــه اســـت.
ـــت  ـــط قیم ـــور، متوس ـــار کش ـــز آم ـــام مرک ـــه اع ـــا ب بن
ـــه  ـــبت ب ـــال نس ـــاه امس ـــی« در آبان م ـــه فرنگ »گوج

ـــاه 55.5 درصـــد رشـــد داشـــت. مهرم
انـــواع  تـــن  میلیـــون  نیـــم  و  چهـــار  ســـاالنه 
شهرســـتان  هفـــت  در  کشـــاورزی  محصـــوالت 
جنوبـــی کرمـــان تولیـــد و روانـــه بـــازار می شـــود.
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سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان: 

عده ای به دنبال افزایش قیمت 
و سواستفاده از شرایط کنونی هستند

ــه  ــده ای ب ــت: ع ــان گف ــور اقتصــادی اســتانداری کرم ــت ام ــر - سرپرســت معاون مه
دنبــال افزایــش قیمــت و سواســتفاده از شــرایط کنونــی هســتند و همــه دســتگاه های 

ذیربــط کمــک کننــد ایــن تخلفــات انجــام نشــود.
 محمدعلــی دهقــان صبــح یکشــنبه در جلســه تنظیــم بــازار اســتان کرمــان بــه بحــث 
تامیــن میــوه شــب عیــد اشــاره کــرد و بیــان داشــت: بعــد از گذشــت دو هفتــه هنــوز 
ــه ای در  ــر کمیت ــه زودت ــر چ ــد ه ــده و بای ــکیل نش ــوص تش ــن خص ــه ای در ای کمیت

خصــوص تامیــن میــوه شــب عیــد تشــکیل و مــوارد بررســی شــود.
ــد داشــته  ــع کنن ــد توزی ــی را بای ــواد غذای ــه م ــی ک ــار خودروهای ــد آم ــزود:  بای وی اف
باشــیم کــه ایــن خودروهــا حمــل کننــده چــه مــوادی هســتند و بــه چــه میــزان بنزیــن 
نیــاز دارنــد همچنیــن بــه ایــن مســئله توجــه شــود کــه جنــوب اســتان فاقــد جایــگاه 

»ســی ان جــی« اســت.
ــه  ــم هم ــنهاد می کن ــت: پیش ــان گف ــتانداری کرم ــادی اس ــت اقتص ــت معاون سرپرس
واحدهــای تولیــدی، توزیعــی و خدماتــی ظــرف 48 ســاعت آینــده مشــکات مربــوط 
ــا جلســه ای  ــد ت ــوب اعــام کنن ــه صــورت مکت ــه ســازمان صمــت ب ــه ســوخت را ب ب
ــده ایــن واحدهــا در جهــت رفــع مشــکات آن هــا  ــا حضــور رئیــس صمــت و نماین ب

داشــته باشــیم.
ــازار  ــم ب ــار داشــت: در ســتاد تنظی ــه افزایــش قیمت هــا اشــاره کــرد و اظه ــان ب دهق
بــرای افزایــش قیمــت نمی توانیــم تصمیم گیــری کنیــم امــا بــه عنــوان یــک پیشــنهاد 

می توانیــم بــه ســتاد تنظیــم بــازار کشــور ارائــه کنیــم.
سرپرســت معاونــت امــور اقتصــادی اســتانداری کرمــان یــادآور شــد: مــا بایــد راهکارها 
ــه  ــان ب ــه اقتصاددان ــه گفت ــع افزایــش قیمــت شــویم ب ــم و از طرفــی مان ــدا کنی را پی
طــور متوســط بیــن 2 تــا 3 درصــد افزایــش قیمــت پیش بینــی شــده ضمــن ایــن کــه 
در ایــن شــرایط عــده ای بــه دنبــال افزایــش قیمــت و سواســتفاده از شــرایط کنونــی 
ــتگاه های  ــه دس ــد هم ــذا بای ــم ل ــراد را بگیری ــن اف ــوی ای ــد جل ــا بای ــه م ــتند ک هس

ذیربــط کمــک کننــد تــا ایــن تخلفــات انجــام نشــود.
ــورد  ــده م ــه آین ــا هفت ــی ت ــای صنف ــرر شــد 30 درصــد از واحده ــن جلســه مق در ای

ــد. ــرار گیرن بازرســی ق

سنا
 ای

س:
عک

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
ــن ســازمان 12  ــزی ای ــق برنامه ری ــز گفــت: طب نی
هــزار هکتــار از اراضــی جنــوب کرمــان بــه کشــت 
ــق  ــه طب ــد ک ــاص می یاب ــی اختص ــه فرنگ گوج
بــرآورد کارشناســان، از ایــن میــزان 450 هــزار تــن 

ــود. ــد می ش ــی تولی ــه فرنگ ــول گوج محص
ســعید برخــوری افــزود: برداشــت گوجــه در 
ــه ترتیــب  منطقــه جنــوب کرمــان از 25 اســفند ب
از شهرســتان های قلعه گنــج، کهنــوج، رودبــار 
ــاه  ــا 10 خردادم ــت ت ــاد و جیرف ــوب، عنبرآب جن
ــول  ــت محص ــک برداش ــود.وی پی ــام می ش انج
ــن  ــان را 25 فروردی ــوب کرم ــی جن ــه فرنگ گوج
ــرد:  ــح ک ــمرد و تصری ــت ماه برش ــا 20 اردیبهش ت
ــتان  ــان در شهرس ــوب کرم ــه جن ــد گوج 50 درص

ــود. ــت می ش ــوب کش ــار جن رودب

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت گاز 
اســـتان کرمـــان ، مهنـــدس فـــاح ضمـــن 
اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود: از ابتـــدای ســـال 
1398 تاکنـــون 1450کیلومتـــر شـــبکه تغذیـــه 
ـــرا  ـــان اج ـــتان کرم ـــی در اس ـــع گاز طبیع و توزی
شـــده اســـت کـــه بـــر ایـــن مبنـــا تقریبـــا دو 
مـــدت  بـــه  نســـبت  شـــبکه گذاری  برابـــر 
مشـــابه ســـال قبـــل در ســـطح اســـتان را 

ــتیم . ــاهد هسـ شـ
مدیـــر عامـــل شـــرکت گاز اســـتان کرمـــان 
ادامـــه داد تاکنـــون 2000كيلومتـــر خطـــوط 
انتقـــال گاز و بیـــش از 17000 کیلومتـــر شـــبکه 
تغذیـــه و توزیـــع در ســـطح اســـتان اجـــرا 
شـــده کـــه بحمـــدهللا بـــا تـــاش مهندســـین 
کارکنـــان و پیمانـــکاران مجموعـــه گاز اســـتان 
ــاری   ــال جـ ــاه از سـ ــت مـ ــت هشـ ــا گذشـ بـ
93درصـــد از تعهـــدات شـــبکه گـــذاری طبـــق 

بودجـــه مصـــوب ســـال 98 اباغـــی از ســـوی 
شـــرکت ملـــی گاز ایـــران محقـــق گردیـــده 

اســـت. 
وی افـــزود خوشـــبختانه امســـال، اجـــرای 
اســـتان  ســـطح  در  طرح هـــای گازرســـانی 
بـــا ســـرعت زیـــادی در حـــال  انجـــام مـــی 
ـــی  ـــور صنعت ـــه 13 مح ـــانی ب ـــه گاررس ـــد ،ک باش
ـــد  ـــز در دســـت اقـــدام میباشـــد و امی اســـتان نی
مـــی رود بـــا گازرســـانی بـــه صنایـــع کوچـــک 
جهـــت  در  موثـــری  اســـتان گام  بـــزرگ  و 
پیشـــبرد اهـــداف اقتصـــادی جامعـــه ، رونـــق 
تولیـــد ، کشـــاورزی و نهایتـــًا اشـــتغالزایی در 

ســـطح اســـتان برداشـــته شـــود.
 ایشـــان ادامـــه دادنـــد بـــا تـــاش و برنامـــه 
ـــعه  ـــر توس ـــه در ام ـــورت گرفت ـــاي ص ـــزي ه ري
گازرســـاني ، ميـــزان برخـــورداری خانوارهـــاي 
ــي  ــت گاز طبيعـ ــتايي از نعمـ ــهري و روسـ شـ

ـــر  ـــال حاض ـــه در ح ـــت ک ـــش اس ـــال افزاي درح
44درصـــد  و  شـــهری  خانـــوار  93درصـــد 
خانـــوار روســـتایی واجـــد شـــرایط گازرســـانی 
ــش  ــد و بیـ ــره منـ ــی بهـ ــت گاز طبیعـ از نعمـ
از 642000مشـــترک در ســـطح اســـتان جـــذب 

گردیـــده اســـت.
ـــه 399  ـــانی ب ـــت   گازرس ـــاح گف ـــدس ف  مهن
روســـتا و 17 شـــهر نیـــز در دســـت اجـــرا 
ـــال  ـــان س ـــا پای ـــم ت ـــه امیدواری ـــد ک ـــی باش م
ـــهری و  ـــوار ش ـــدی خان ـــره من ـــزان به 1398 می
روســـتایی اســـتان از نعمـــت گاز طبیعـــی بـــه 

77درصـــد افزایـــش یابـــد. 
 وی در خاتمـــه بیـــان کـــرد: درکنـــار توســـعه 
ـــش  ـــتان، افزای ـــانی در اس ـــبکه گازرس ـــی ش کم
رضایتمنـــدی  و  رســـانی  خدمـــت  کیفیـــت 
ـــتور کار  ـــتمر در دس ـــور مس ـــز بط ـــترکین نی مش

ایـــن شـــرکت  قـــرار دارد .

رشد 84 درصدی اجرای شبکه تغذیه و توزیع گاز طبیعی در  استان کرمان 

ان
ست

شب
س: 

عک

ثبت نام انتخابات یازدهمین دوره مجلس در کرمان آغاز شد

اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
ــتان  ــات اس ــتاد انتخاب ــس س ــتانداری و رئی اس

ــور در  ــان حض ــام از داوطلب ــاز ثبت ن ــان از آغ کرم
ــر داد و  ــس خب ــن دوره مجل ــات یازدهمی انتخاب

ــه مــدت هفــت روز ادامــه  گفــت: ایــن فراینــد ب
ــت. ــد داش خواه

سیاســی،  معــاون  بصیــری،  محمدصــادق 
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری و رئیــس ســتاد 
ــه شــروع  ــا اشــاره ب ــان ب ــات اســتان کرم انتخاب
فراینــد ثبت نــام داوطلبــان انتخابــات یازدهمیــن 
دوره مجلــس شــورای اســامی از یکشــنبه 10 
آذرمــاه بنــا بــه دســتور وزیــر کشــور تصریــح کــرد: 
در اســتان کرمــان از ســاعت 8 صبــح تــا 18 عصــر 
بــه مــدت هفــت روز در فرمانداری هــای 9 حــوزه 
اصلــی سراســر اســتان از داوطلبــان ثبت نــام بــه 
ــب ده  ــرای کس ــان ب ــه داوطلب ــد ک ــل می آی عم
ــر  ــا یک دیگ ــوزه ب ــن 9 ح ــس از ای ــی مجل کرس

ــد. ــت می کنن رقاب
او بــا اشــاره بــه 9 حــوزه اصلــی انتخابــات 
ــه  ــوزه انتخابی ــت: ح ــار داش ــان اظه ــتان کرم اس
و  رابــر  بافــت،  بــرای شهرســتان های  بافــت 

ــم،  ــتان های ب ــرای شهرس ــم ب ــوزه ب ــه، ح ارزوئی
نرماشــیر، ریــگان و فهــرج، حــوزه شــهربابک 
ــیرجان  ــوزه س ــهربابک، ح ــتان ش ــرای شهرس ب
بردســیر،  و  ســیرجان  شهرســتان های  بــرای 
شهرســتان های  بــرای  جیرفــت  حــوزه 
جیرفــت و عنبرآبــاد، حــوزه رفســنجان بــرای 
ــد  ــوزه زرن ــار، ح ــنجان و ان ــتان های رفس شهرس
ــوزه  ــان، ح ــد و کوهبن ــتان های زرن ــرای شهرس ب
کرمــان بــرای شهرســتان های کرمــان و راور، 
حــوزه کهنــوج بــرای شهرســتان های کهنــوج، 
ــار جنــوب و فاریــاب  قلعــه گنــج، منوجــان، رودب

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــام  ــرای ثبت ن ــد ب ــان بای ــت: داوطلب ــری گف بصی
ــه ای کــه قصــد نامــزدی از  ــه حــوزه انتخابی ــا ب ی
ــا از طریــق  ــد مراجعــه کننــد و ی آن حــوزه را دارن
حضــور در وزارت کشــور بــرای کاندیداتــوری در 

ــد. ــی نماین ــام آمادگ ــات اع انتخاب
کرمــان  اســتان  انتخابــات  ســتاد  رئیــس 
دارای  داوطلبــی  شــرایط  داشــت:  بیــان 
دســتورالعمل هایی مشــخص اســت کــه توســط 

ــات اســتان  کمیتــه اطــاع رســانی ســتاد انتخاب
در ســایت اســتانداری و همچنیــن در فضــای 
ــورت  ــی به ص ــت، ول ــده اس ــر ش ــازی منتش مج
ــل  ــد دارای حداق ــان بای ــی داوطلب مختصــر تمام
30 ســال ســن و حداکثــر 75 ســال تمــام، دارای 
مــدرک کارشناســی ارشــد و یــا معــادل آن باشــند 
و اصــل و کپــی تمــام صفحــات شناســنامه، کارت 
ــس  ــه عک ــک قطع ــی، ی ــدرک تحصیل ــی، م مل
3 در 4 و بــرای آقایــان اصــل و کپــی کارت 
ــراه داشــته باشــند. ــه هم ــز ب ــت را نی پایان خدم

بصیــری ادامــه داد: همزمــان بــا شــروع ثبــت نام 
ــز  ــی نی ــای اجرای ــری هیأت ه ــکل گی ــاهد ش ش
هســتیم کــه تعــداد شــعب پــس از شــکل گیری 

ــود. ــخص می ش ــا مش ــن هیأت ه ای
او افــزود: انتخابــات مجلــس دارای بیســت وپنج 
فرآینــد اســت کــه امســال تمامــی مراحــل 
ــورت  ــه ص ــمارش آراء ب ــذ رأی و ش ــز اخ ــه ج ب
الکترونیکــی برگــزار می شــود و احتمــاالً در برخــی 
شــهر های کشــور نیــز تمامــی مراحــل بــه صــورت 

ــود. ــد ب ــی خواهن تمام الکترونیک

جمعۀ سیاه؛ 
چرا جمعه، چرا سیاه؟

ادامه یادداشت

ــه  ــا هــم اصطــاح »جمعــۀ ســیاه« اســت کــه ب یکــی از آنه
معنــی حــراج در مــاه پایانــی ســال میــادی و نزدیــک یــک 
مــاه قبــل از ســال نوســت و شــبیه همــان اصطــاح »خریــِد 

شــِب عیــد« مــا.
غربــی  کشــورهای  در  فروشــگاه ها  ســیاه«  »جمعــۀ  در 
ــد  ــراوان عرضــه می کنن ــا تخفیف هــای ف کاالهــای خــود را ب
و از ایــن رو مــردم هجــوم می برنــد و احســاس می کننــد در 
خریــد، ســود کرده انــد و فروشــگاه ها نیــز بــا فــروش باالتــر 
ــی  ــت نقدینگ ــا دریاف ــار داری ب ــای انب ــی از هزینه ه و خاص
و پرداخــت و تســویه بدهی هــای بانکــی بــه ســود مــی 
ــون  ــگ اکن ــرد اســت.این فرهن ــرد- ُب ــازی ُب ــک ب رســند و ی
ــًا در  ــگاه ها خصوص ــی فروش ــیده و برخ ــم رس ــران ه ــه ای ب
شــهرهای بــزرگ، برندهــای خارجــی را بــا قیمــت پاییــن  تــر، 
ــه  ــم شــکل گرفت ــی ه ــد و اصطاحــات معادل عرضــه می کنن
ــان  ــدارد هم ــت ن ــی مثب ــار روان ــیاه« ب ــۀ س ــون »جمع و چ
ــا  ــار »هالوویــن« ی ــه کار مــی رود و در کن »بلــک فرایــدی« ب
»ولنتایــن« بــه مناســبت هــای جامعــۀ چنــد ساَحـــتی ایران، 

اضافــه شــده اســت.
بــا ایــن حــال شــاید ایــن پرســش در ذهــن مخاطــب ایرانــی 
شــکل گیــرد کــه مگــر در کشــورهای غربــی و خصوصــًا ایاالت 
متحــده، جمعــه تعطیــل اســت کــه ایــن روز را جمعــه قــرار 
داده انــد و چــرا ســیاه؟ مگــر مناســبتی شــاد نیست؟داســتان 

امــا از ایــن قــرار اســت:
یکــی از اعیــاد ملــی آمریــکا، عیــد شــکر گزاری اســت و 
ریشــۀ آن هــم ایــن کــه چهارمیــن پنج شــنبۀ مــاه نوامبــر بــه 
ــام  ــوان روز شــکرگزاری ن ــه عن ــان فصــل درو ب مناســبت پای
گــذاری شــد و عیــد مــی گرفتنــد و در ایــن روز از دارایی هــای 
مــادی و معنــوی، شــکر گزاری و غــذای بوقلمــون صــرف مــی  
ــته اند.فردای  ــگاه داش ــده ن ــنت آن را زن ــون س ــد و اکن کردن
ــًا جمعــه اســت و ظاهــرًا چــون  پنج شــنبۀ شــکرگزاری، طبع
ــد و  ــر ســیاه نشــان می دادن ــا جوه حســاب داران، ســود را ب
زیــان را بــا جوهــر قرمــز و در دهــۀ 60 میــادی، حســاب هــا 
مشــکی شــد ایــن جمعــه بــه عنــوان ســیاه لقــب گرفــت و 
ــه  ــوان »جمع ــراوان و ســود بیشــتر عن ــروش ف ــا ف ــر ب بعدت
ســیاه« -بــه مفهومــی کــه امــروز می شناســیم- رواج یافــت.

ــۀ  ــاح »جمع ــه اصط ــد ک ــن باورن ــر ای ــه ب ــم البت ــی ه برخ
ســیاه« بــه خاطــر ایــن رایــج شــده کــه در ســال 2010 در یــک 
ــر  ــدادی کشــته ب ــری شــد و تع ــره ای درگی فروشــگاه زنجی
ــن اصطــاح  ــم ای ــل از آن ه ــی قب ــا وقت جــای گذاشــت. ام
ــونت در  ــر خش ــه خاط ــا ب ــت تنه ــوان گف ــوده  نمی ت ــج ب رای

ــوده اســت. ــن روز ب ای
بــه هــر رو فرهنــگ مصــرف و ســرمایه داری و تبلیــغ برندهــا 
ــی  ــته و برخ ــود را گذاش ــر خ ــی تأثی ــبکه های اجتماع در ش
ــد  ــا ســاخته اند. هــر چن ــرای آنه هــم معادل هــای فارســی ب
ــه در  ــران ن ــد در ای ــن اتفــاق را بای مشــخص نیســت چــرا ای
ــزار  ــاه برگ ــه در آذرم ــان ک ــوروز خودم ــتانۀ ن ــفند و در آس اس

ــد؟ کنن


