
به گفته مدیر کل امور عشایری جنوب استان در صورت عدم پالک گذاری دام های 
عشایر جنوبی، از تردد دام ها به سمت ییالق جلوگیری می شود

مدیرکل هواشناسی استان:

افزایش ۹.۹۶ درصدی بارندگی 
سال زراعی استان کرمان

فرصت یک ماهه مدعی العموم 
به وضعیت نابسامان بازار قلعه گنج

»پالک گذاری« شرط تردد 
دام های عشایر

پرورش ماهی کسب کاری نوپا در قلعه گنج
مدیر جهاد کشاورزی قلعه گنج: طرح پرورش چند مزرعه پایلوت پرورش ماهی خاویاری 

در قلعه گنج در دست اجرا است

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب خبر داد

برگزاری جشنواره ملی مرکبات
در جیرفت 
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استاندار کرمان در رودبار جنوب:

راه حل توسعه جنوب استان 
در منطقه وجود دارد
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   8 یکشــنبه         649 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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خاطره ای از کربالی۴

سیدمحسن هاشمی
یادداشت مهمان

عملیـات  فرجـام  از  پـس   1365 آذرمـاه  اواخـر 
موفقیت آمیـز کربـای ٣ کـه نتیجـه آن بـه انهدام 
اسـکله های البکـر و االمیـه عـراق در خلیـج فارس 
انجامیـد از کرانه هـای شـمال غربی خلیـج فارس 
بـه شـمال شـلمچه نقـل مـکان کردیـم تـا پسـت 
امـدادی را بـرای عملیـات پیـش رو برپـا کنیـم. 

با دو تن از همرزمانم جمعی گردان بهداری لشـگر 
١٤ امـام حسـین روزهـا در حـال کندن زمیـن و پر 
کـردن گونـی بـرای اسـتحکام جـداره و بام پسـت 
امـداد در حـال احـداث بودیـم. فـردای روزی کـه  
عملیات احداث پسـت امداد به فرجام رسـید و ما 
منتظر رسـیدن تجهیـزات درمانی از مقر لشـگرمان 
در شـهرک دارخوییـن بودیـم، دو فرونـد هواپیمای 
میـگ عراقـی با بمبـاران مواضع ما، لـو رفتن محل 

عملیـات پیـش روی مان را به رخ کشـیدند. 
مـن رو بـه همـرزم اکبـر نظارتی کـه کارگـر یکی از 
گزسـازی های مشـهور اصفهان بـود، گفتم عملیات 

لـو رفتـه و انجام نمی شـود...

کهنوججیرفت
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 و 
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مدیرکل آموزش و پرورش کرمان:

۵۳ درصد بی سوادان استان کرمان بانوان هستند
مهــر - مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 
ــزار  ــان را 155 ه ــتان کرم ــوادان اس ــی س ــمار ب ش
نفــر ذکــر کــرد وگفــت: 53 درصــد ایــن آمــار بانــوان 

هســتند.
ــر، احمــد اسکندری نســب  ــگار مه ــه گــزارش خبرن ب
ــوادآموزی  ــتیبانی س ــورای پش ــنبه در ش ــح ش صب
ــرد: براســاس سرشــماری  ــار ک ــان اظه اســتان کرم
ســال 95 تعــداد 155 هــزار نفــر در اســتان کرمــان 

ــی ســواد هســتند. ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 53 درصــد از ایــن آمــار را 

ــوب  ــار جن ــزود: رودب ــد، اف ــوان تشــکیل می دهن بان
ــی  ــار ب ــن آم ــد کمتری ــان و زرن ــترین و کوهبن بیش

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ســوادی را ب
اســکندری نســب بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد 10 تــا 
49 ســال جامعــه هــدف ســوادآموزی هســتند، 
عنــوان کــرد: اتبــاع بیگانــه ســهم 50 هــزار نفــری در 

ــد. ــی ســوادی اســتان کرمــان دارن ــار ب آم
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد محله هــای یادگیــری 
افــزود:  خانواده هــا،  بــه  مهارت آمــوزی  بــرای 
ــرح  ــی، ط ــاب و کتابخوان ــای کت ــدازی حلقه ه راه ان

خوانــدن بــا خانــواده، توانمندســازی نیــروی انســانی 
از جملــه برنامه هــای حــوزه ســوادآموزی در اســتان 

ــان اســت. کرم
ــرورش  ــوزش و پ ــوادآموزی اداره کل آم ــاون س مع
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــن جلس ــم در ای ــان ه ــتان کرم اس
بــه  نســبت   99 و   98 دوره  بــرای  شــده  مقــرر 
ــان  ــر در اســتان کرم ــزار و 8۲1 نف ســوادآموزی 9 ه

ــود. ــدام ش اق
ضیاالدینــی گفــت: تاکنــون دو هــزار 544 نفــر 
تحــت پوشــش ســوادآموزی قــرار گرفتــه انــد.

12 تا 1323 تا 23

روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

صفحه 4نوبت دوم

شناسه آگهی: 712۹۹۹

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

کاری اهی زیادی کرده اند                                                    )مقام معظم رهبری مدظله العالی( عشاری رد راه اسالم و وطن اسالمی فدا
ستاد بزرگداشت یادواره شهدای عشایر استان کرمان کمیته فرهنگی و هنری ستاد  )اداره کل ارشاد اسالمی استان کرمان(

سوم بهمن ماه جیرفت

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

))آگهی اصالحی((
پیـرو آگهـی اجرای مقـررات مـاده )5۶(  قانون حفاظت و بهره بـرداری از جنگلها، مراتع 

مورخ: 1350/7/28 مندرج در روزنامه اندیشـه به شـماره: 143۹ و روزنامه کثیراالنتشـار آیندگان 
بـه شـماره 1214 هـر دو مـورخ 1350/10/2 صـادره بر روی اراضـی پـالک:1021 اصلی بخش ثبتی 
32 کرمـان موسـوم بـه قریـه عباس آبـاد در شهرسـتان فهرج به اطـالع عموم می رسـاند عالوه 
بـر پـرالک ذکـر شـده در آگهی فوق و برابـر تایید اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فهرج)نامه 
شـماره: ۹8/1102۹/323/ص مـورخ ۹8/8/27(، پالکهـای 1013 الی 1025 اصلـی و پالک 5270 
اصلـی بخـش 32 کرمـان نیز در محـدوده اجـرای مقررات فـوق  قرار دارنـد. لذا ایـن آگهی برای 
اطـالع عمـوم و اخذ سـند مالکیـت اراضی به نـام دولت به نمایندگی سـازمان جنگلهـا، مراتع و 

آبخیزداری کشـور منتشـر گردیده است.

مهدی رجبی زاده -مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمان

از طرف انجمن صنفی رانندگان کامیون کمپرسی 
درون شهری شهرستان کرمان

آگهی تبریک
انتصــاب اقای ســینا خســروی ســمت سرپرســت معاونت 
ــدن  ــت  مع ــازمان صنع ــارت س ــعه تج ــی و توس بازرگان
ــمت  ــمی بس ــای ابوالقاس ــان و آق ــتان کرم ــارت اس وتج
سرپرســت معاونــت بازرســی ســازمان صنعــت معــدن و 
تجــارت اســتان کرمــان تبریــک عــرض مــی کنیــم و بــرای 

ــم. ــان آرزوی موفقیــت داری ــن آقای ای

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی 
دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در 

ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹8/10/8 می باشد

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 1۹ روز شنبه مورخ ۹8/10/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۹ روز سه شنبه مورخ ۹8/10/24

زمان بازگشایی پاکت ها  : ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ ۹8/10/25
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه ضمانتنامــه  الــف: آدرس کرمــان – بلــوار 

شــهید صدوقــی نرســیده بــه پــل راه آهــن تلفــن: 2- 32120381
اطالعات تماس سامانه ستاد  جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41۹34 - 021 

جمعیت هالل احمر استان کرمان دفتر ثبت نام: 88۹۶۹737 و 851۹37۶8

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه شــرح جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( برگــزار نماید

توضیحات شماره مناقصهشرحردیف

۲098009031000010خدمات تنظیف ساختمان های جمعیت هال احمر 1

شناسه آگهی: 713۶۶1

ادامه در صفحه 4
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اسـتاندار کرمان با اشـاره به سـطح زیرکشت محصوالت 
کشـاورزی در جنوب اسـتان، خواسـتار گسـترش کشت 
گلخانـه ای و بررسـی راهکارهـای کوتـاه شـدن دسـت 
واسـطه هـا در قالـب طرح مـدون تا یکماه دیگـر در این 
منطقـه شـد و گفـت: همدلـی، ارائـه طرحهـای عملیاتی 
و پیگیـری در سـطوح محلـی، اسـتانی و ملـی بـرای 
توسـعه شهرسـتانهای جنوبـی و سـایر مناطـق اسـتان 
ضـروری اسـت.به گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی وزارت 
کشـور، محمدجـواد فدائـی در جلسـه فرماندهی سـتاد 
اقتصـاد مقاومتـی اسـتان کرمان)رفـع موانـع تولیـد( با 
محوریـت رسـیدگی بـه مسـایل اقتصـادی شهرسـتان 
ایـن  رودبـار جنـوب بخـش جازموریـان گفـت: تعهـد 
شهرسـتان بـرای ایجـاد شـغل در سـال جـاری یـک 
هـزار و 93 مـورد بـوده اسـت کـه تـا کنـون 759 مـورد 
آن محقـق شـده اسـت لـذا پیـش بینـی مـی کنیـم که 
تـا پایـان سـال این تعهـد صـد در صد محقق شـود.وی 
ظرفیـت سـیلوهای ذخیـره گنـدم در اسـتان را بـا تولید 
گنـدم مناسـب دانسـت و اظهار کـرد: به دلیـل پراکنش 
نامناسـب سـیلوها، در جنـوب اسـتان کرمـان با مشـکل 
ذخیـره گنـدم مواجه هسـتیم و برای تأسـیس سـیلوی 
۲0 هزارتنـی ذخیـره گنـدم در ایـن منطقـه پیگیـری می 
کنیـم. اسـتاندار کرمـان عنوان کـرد: باید رده شـهرک ها 
و نواحـی صنعتـی در جنـوب اسـتان کرمان بـرای ارتقاء 
رده از 3 بـه 4 یکبـار دیگـر مـورد بررسـی قـرار گیـرد تـا 
طـرح هـای صنعتـی در مراحـل اخـذ مجوز تاسـیس با 
مشـکل محیـط زیسـت مواجـه نشـوند. وی بـا تقدیر از 
خدمـات کمیتـه امـداد بـرای ایجـاد اشـتغال در مناطـق 
محروم اسـتان بیان کرد: ایجاد یک گلخانه توسـط یک 
زن سرپرسـت خانـوار بـا حمایت کمیته امـداد در جنوب 
اسـتان کرمان امید بخش اسـت زیرا نشـان دهنده این 
اسـت کـه دسـتگاه هـای اجرایـی بـا برنامـه ریـزی می 
تواننـد حتـی در محروم ترین نقاط ایجاد اشـتغال کنند.

 ایرنــا - اســتاندار کرمــان گفــت: شناســایی 
ــن معضــل در  ــی ای ــواد و ریشــه کن ــراد بیس اف
اراده، همــکاری و تعامــل  نیازمنــد  روســتاها 

فرمانــداران و دهیــاران اســت.
نشســت  در  شــنبه  روز  فدایــی  محمدجــواد 
بــه  کرمــان  اســتان  ســوادآموزی  شــورای 
ســواد  نهضــت  تاســیس  ســالروز  مناســبت 
صفــر  بــه  بــرای  ای  اراده  افــزود:  آمــوزی 
ــود  ــان وج ــتان کرم ــوادی در اس ــاندن بیس رس
نــدارد زیــرا تصمیمــات گرفتــه شــده در نشســت 

قبــل عملــی نشــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ارائــه آمــار افــراد بیســواد در 
روســتاها بــه هزینــه چندانــی نیــاز نــدارد اظهــار 
داشــت: روحیــه مشــارکت در راســتای ارائــه 
آمــار بیســوادان در روســتاها در اســتان کرمــان 
وجــود نــدارد در حالــی کــه دهیــاران بــه تنهایــی 
ــع آوری  ــراد بیســواد را جم ــار اف ــد آم ــی توان م

و ارائــه کننــد.  
ــدن  اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد: منتظــر مان
بــرای دریافــت بودجــه و هزینــه و جدیــت 
نداشــتن بــرای عملــی کــردن تصمیمــات اتخــاذ 
شــده در انجــام برخــی کارهــا راه حــل درســتی 
نیســت و فقــط رونــد انجــام کار را متوقــف مــی 
ــه  ــود روحی ــزود: وج ــان اف ــتاندار کرم سازد.اس
مشــارکت و جــدی گرفتــن مســائل و عمــل بــه 
تصمیمــات مــی توانــد موجــب رفــع بســیاری از 

مشــکات شــود.

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان 
شناسـنامه دار  و  استانداردسـازی  طـرح  آغـاز  از 
ایـن منطقـه خبـر  کـردن محصـوالت کشـاورزی 
حـد  نشـان  اسـتاندارد،  و گفـت: محصـوالت  داد 
مجـاز آالینده هـا دریافـت می کنند.سـعید برخوری 
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان 
افـزود: ایـن طرح بـا مشـارکت بخـش خصوصی، 
مدیـران کنترل کیفت، آزمایشـگاه های کشـاورزی، 
شـرکت های دانش بنیان و مراکز رشـد دانشـگاهی 
کرمـان  اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان  هفـت  در 
نفـر   60 از  بیـش  داد:  ادامـه  می شـود.وی  اجـرا 
بـه عنـوان  از فارغ التحصیـان بخـش کشـاورزی 
مشـارکت  طـرح  ایـن  در  کنتـرل کیفیـت  مدیـر 
محصـوالت  تولیـد  اهمیـت  بـر  می کنند.برخـوری 
گواهـی شـده تاکید کـرد و گفـت: زمینـه همکاری 
مدیـران کنتـرل کیفیـت بـا بخش هـای خصوصـی 
نظیـر آزمایشـگاه های خاک شناسـی، کلینیک های 
مراکـز  و  دانش بنیـان  شـرکت های  گیاه پزشـکی، 
بـا  رشـد دانشـگاهی فرآهـم و در همیـن راسـتا 
کنتـرل  بازرسـی  شـرکت های  از  یکـی  موافقـت 
کیفیـت، مقـرر شـد کـه بـازرس بومـی و مقیم در 
هفـت شهرسـتان جنوبـی در کنـار مدیـران کنتـرل 
کیفیـت در دفاتـر بخـش خصوصی همـکاری کند.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان 
 www.cerganic.mag.ir اظهـار داشـت: سـامانه
آمـاده صـدور گواهی نشـان حـد مجـاز آالینده های 
کشـاورزی در جنـوب کرمـان اسـت لذا کشـاورزان 
متقاضـی می تواننـد بـه این سـایت مراجعـه کنند.
وی بـه فرآهـم شـدن زیرسـاخت های مـورد نیـاز 
در اجـرای طـرح استانداردسـازی و شناسـنامه دار 
کـردن محصوالت کشـاورزی جنـوب کرمان اشـاره 
کـرد و گفـت: راه اندازی آزمایشـگاه مرجـع همکار 
و آمادگـی سـامانه بـرای صـدور گواهی نشـان حد 
مهـم  زیرسـاخت های  جملـه  از  آالینده هـا  مجـاز 
ایـن طـرح بـوده کـه محقـق شـده اسـت.برخوری 
ادامـه داد: کشـاورزان متقاضـی می تواننـد به یکی 
از دفاتـر آزمایشـگاه های کشـاورزی، شـرکت های 
دانـش بنیـان، مرکـز رشـد دانشـگاه و مراکـز جهاد 
کشـاورزی مراجعـه و نسـبت بـه ثبت مشـخصات 
در سـامانه و انتخـاب مدیـر کنتـرل کیفیـت اقدام 
نمـوده و بـرای کسـب اطاعـات بیشـتر بـه دفتـر 
محیـط زیسـت و سـامت غـذا در سـازمان جهـاد 
کشـاورزی مراجعـه کنند.سـاالنه بیـش از چهـار و 
نیـم میلیـون تـن انـواع محصـوالت کشـاورزی در 
تولیـد  اسـتان کرمـان  هفـت شهرسـتان جنوبـی 
پهناورتریـن  سـوم  یـک  کرمـان  می شـود.جنوب 
اسـتان کشـور را بـا جمعیـت یـک میلیـون نفـر به 
درصـد   70 از  اسـت.بیش  داده  اختصـاص  خـود 
مـردم این منطقه به کشـاورزی مشـغول هسـتند.

استاندار کرمان در رودبار جنوب:

راه حل توسعه 
جنوب استان در 

منطقه وجود دارد   
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در کرمان نیازمند تعامل 
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استانداردسازی 
محصوالت کشاورزی 
جنوب کرمان آغاز شد
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فرصت یک ماهه مدعی العموم 
به وضعیت نابسامان بازار قلعه گنج

برگزاری جشنواره ملی مرکبات 
در جیرفت

افزون بر 15 درصد روستاهای 
فاقد آب کشور در کرمان قرار دارد

کرمان رتبه چهارم جانباختگان 
تصادفات کشور در سال جاری

افزایش ۹.۹۶ درصدی بارندگی 
سال زراعی استان کرمان

بـا ورود دادسـتانی بـه وضعیـت 
قلعـه  بـازار  و  اصنـاف  نابسـامان 
گنـج فرصـت یـک ماهـه ای برای 
بـه  موضـوع  ایـن  سـاماندهی 
مسـووالن اداره کل صنعـت، معـدن و تجـارت 
جنـوب اسـتان کرمـان داده شـد.فرصت یـک 
ماهـه مدعـی العمـوم بـه وضعیـت نابسـامان 
اصنـاف و بـازار قلعـه گنجسـجاد افشـارمنش  
دادسـتان عمومـی و انقـاب شهرسـتان قلعـه 
گنـج در گفت وگـو بـا خبرنـگار گـروه حقوقـی و 
قضایـی خبرگـزاری میـزان گفت: عـدم برگزاری 
انتخابـات اصنـاف در مهلـت مقـرر، مشـکات 
اصنـاف  و  اتحادیه هـا  سـطح  در  را  زیـادی 
بوجـود آورده و بـه تبـع آن امـر نظـارت بـر بـازار 
و قیمت هـا دچـار اختـال شـده بـود.وی اظهار 
داشـت: دادسـتانی به عنـوان مدعـی العموم به 

موضوع ورود و مسئوالن اداره کل صنعت معدن 
و تجـارت جنـوب اسـتان کرمـان بـه دسـتگاه 
قضایـی دعـوت و مشـکات و موانـع پیـش رو 
مـورد بررسـی قـرار گرفت.ایـن مقـام قضایـی 
در شهرسـتان قلعـه گنـج در ادامـه عنـوان کـرد: 
در ایـن راسـتا مقـرر شـد ظـرف یک مـاه آینده 
انتخابـات اصنـاف برگـزار و موضوع سـاماندهی 
اصنـاف و بـازار در دسـتور کار جـدی اصنـاف و 
اداره صنعـت، معـدن وتجـارت شهرسـتان قلعه 
گنج قرار گیرد.دادسـتان قلعه گنج خاطرنشـان 
سـاخت: اتحادیه هـا و صنـوف نقـش مهمی در 
تنظیـم بـازار بخصـوص در شـرایط فعلـی دارند 
و هـر اتحادیـه و صنفـی بایـد شـرایط جنـگ 
اقتصـادی کنونـی را بـرای اعضایـش تبییـن و 
تشـریح کنـد و نقـش خـود را بخوبـی انجـام 

دهد.

رییس سـازمان جهادکشـاورزی 
جنـوب کرمـان گفـت: جشـنواره 
جنـوب کرمـان  مرکبـات  ملـی 
11 دیمـاه 98 بـا حضور سـفرای 
جمهـوری اسـامی ایـران در 15 کشـور دنیا و 
روسـای اتاق هـای مشـترک بازرگانـی برگزار 
می شـود.برگزاری جشـنواره ملـی مرکبات در 
جیرفتبـه گـزارش خبرنگار گروه اسـتان های 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان  سـعید 
جهادکشـاورزی  سـازمان  رییـس  برخـوری 
جنـوب کرمان گفت: جشـنواره ملـی مرکبات 
حضـور  بـا   98 دیمـاه   11 کرمـان  جنـوب 
سـفرای جمهوری اسـامی ایران در 15 کشور 
دنیـا و روسـای اتاق هـای مشـترک بازرگانی 
می شـود. برگـزار  دنیـا،  30 کشـور  و  ایـران 
جنـوب  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  رییـس 

جنـوب  مرکبـات  جشـنواره  گفـت:  کرمـان 
کرمـان روز چهارشـنبه 11 دیمـاه 98 سـاعت 
می شـود. برگـزار  جیرفـت  دردانشـگاه   14
او افـزود: ایـن جشـنواره نسـبت بـه سـال 
قبـل متفـاوت اسـت کـه بـا حضـور سـفرای 
جمهـوری اسـامی ایـران در 15 کشـور دنیا و 
روسـای اتاق هـای مشـترک بازرگانـی ایـران 
و 30 کشـور دنیـا، مقامـات ملـی و اسـتانی 
در محـل دانشـگاه جیرفـت برگـزار کـه بـه 
لحـاظ امـکان حضـور میهمانان ویـژه در این 
جشـنواره، زمان برگـزاری به عصر چهارشـنبه 
اسـت.برخوری  کـرده  تغییـر   98 دیمـاه   11
اظهـار داشـت: در این جشـنواره اجرای طرح 
کـردن  دار  شناسـنامه  و  سـازی  اسـتاندارد 
محصـوالت کشـاورزی و مرکبـات در دسـتور 

کار خواهـد بـود.

ایرنا- جعفر رودری روز شـنبه در 
نشست شـورای توسعه و برنامه 
ریـزی اسـتان کرمـان بـا اشـاره 
بـه 591 میلیارد تومـان اعتبارات 
هزینـه ای کـه تاکنون به اسـتان کرمـان اباغ 
شـده اسـت افـزود: از ایـن اعتبـارات  4۲۲.۲ 
میلیـارد تومـان معـادل 71.4 درصـد تاکنـون 

تخصیص داده شـده اسـت.
دارایـی  تملـک  اعتبـارات  افـزود:  رودری 
سـرمایه ای اباغـی بـه اسـتان کرمان هـزار و 
897 میلیـارد تومـان بـوده کـه معـادل 38.7 

درصـد آن تخصیـص داده شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه موافقتنامه هـا مبادله 
و تخصیـص هـا بـه دسـتگاه هـا ابـاغ شـده 
اسـت شـده اسـت گفـت: بـه منظـور جبـران 
خسـارات ناشـی از سیاب امسـال ۲0 میلیارد 

تومـان ابـاغ شـده کـه یـک میلیـارد و 600 
میلیـون تومـان مربـوط بـه حوزه عشـایری و 
ایـل راه هـا و مابقـی در حوزه جهاد کشـاورزی 
و بـه طـور عمـده الیروبی قنـوات و کانال های 

آب اسـت.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از 
583 میلیون تومان اسـناد تسـویه به اسـتان 
کرمـان ابـاغ شـده کـه 13 میلیارد تومـان آن 
بابـت بدهـی های سـد قدرونـی به نـام اباغ 
شـده اسـت گفت: بیش از 14۲ و نیم میلیارد 
تومـان نیـز اعتبار ملـی و 179 میلیـارد تومان 
اسـتانی به حوزه آب روسـتایی استان تاکنون 
ابـاغ اعتبـار شـده کـه بیـش از 13۲ میلیـارد 
تومـان معـادل 41 درصـد آن تخصیـص داده 

شـده است.

قانونـی  پزشـکی  ایسـنا-مدیرکل 
اسـتان کرمان با بیان اینکه اسـتان 
جـان  تعـداد  لحـاظ  بـه  کرمـان 
باختگان تصادفات رتبه سوم کشور 
را در سـال گذشـته به خود اختصاص داده اسـت 
گفـت: کرمان در سـال جاری رتبه چهـارم را در این 
رابطـه دارد همچنـن بر اسـاس تعـداد مجروحین 

رتبـه مـا در کشـور شـانزدهم اسـت .
دکتر "عباس آمیان" امروز هفتم دیماه در جلسـه 
شـورای ترافیـک شهرسـتان کرمان با بیـان اینکه 
در دنیا تعداد کشـته شـده های حـوادث راننگی بر 
اسـاس هـر 10 هـزار خودرو 9 نفر ولی در کشـور ما 
37 نفـر اسـت کـه آمار بسـیار باالیی  اسـت اظهار 
کـرد: متاسـفانه تعـداد جـان باختـگان حـوادث 
رانندگی به نسـبت 8 ماهه اول سـال 97 در شـهر 
کرمـان افزایـش 5.9 درصدی را داشـته اسـت که 
البته در روسـتاها کاهش 14.3 درصدی را شـاهد 

هسـتیم.مدیر کل پزشـکی قانونی اسـتان کرمان 
بـا بیـان اینکه اسـتان کرمان به لحـاظ تعداد جان 
باختـگان تصادفـات رتبه سـوم کشـور را در سـال 
گذشـته بـه خـود اختصـاص داده اسـت گفـت: 
کرمـان در سـال جاری رتبه چهـارم را در این رابطه 
دارد همچنن بر اسـاس تعـداد مجروحین رتبه ما 

در کشـور شـانزدهم است.
براسـاس این گـزارش "مجتبی زابلی زاده اسـدی 
پـور" مدیـر راهـداری و حمـل و نقـل شهرسـتان 
کرمـان نیـز در ایـن جلسـه بـا بیـان اینکـه تعداد 
زیـادی دوربیـن کنتـرل سـرعت در جـاده هـای 
شهرسـتان کرمـان نصـب شـده اسـت افـزود : 
عـاوه بـر دوربینهـای نصـب شـده تعـداد دیگری 
در حـال نصب اسـت ضمن آنکه اکثـر جاده های 
شهرسـتان کرمـان دوبانـده هسـتند و این سـبب 
بـاال رفتـن سـرعت خودروهـا مـی شـود کـه البته 
سـرعت بـاال فرهنـگ و قوانیـن خـود را نیـاز دارد.

هواشناســی  مدیــرکل  مهــر- 
ــزان  ــت: می ــان گف ــتان کرم اس
بــارش ســال زراعــی جــاری 
ــان آذر  ــا پای ــان ت ــتان کرم اس
مــاه نســبت بــه مــدت مشــابه در بلنــد مدت 
ــه  ــت. ب ــته اس ــش داش ــد افزای 9.96 درص
نقــل از روابــط عمومــی هواشناســی کرمــان، 
تــورج جدیــدی اظهــار کــرد: میــزان بارندگــی 
ــه  ــاه 98 ب ــان آذر م ــا پای ــان ت ــتان کرم اس
ــزان در  ــن می ــه ای ــر ک ــزان 45 میلیمت می
مــدت مشــابه ســال گذشــته و بلنــد مــدت 
ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــر ب ۲۲ و 9.۲۲ میلیمت
جدیــدی بــا اشــاره بــه بارش هــای خــوب و 
قابــل ماحظــه ۲5 تــا ۲8 آذرمــاه امســال در 
ســطح وســیع اســتان کرمــان اظهــار داشــت: 
ــان نســبت  ــی شــهر کرم ــارش ســال زراع ب

ــدت مشــابه  ــدت و م ــد م ــن بلن ــه میانگی ب
ســال گذشــته بــه ترتیــب 9.96 و 105 درصــد 

افزایــش داشــته اســت.
شهرســتان  کــرد:  اشــاره  همچنیــن  وی 
منوجــان بــا مجمــوع 6.134 میلیمتــر و 
ــه  ــر ب ــا 3.11 میلیمت ــیر ب ــتان نرماش شهرس
ترتیــب بیشــترین و کمتریــن مقــدار بــارش 
اســتان را دریافــت داشــته اســت. قابــل ذکر 
اســت اســتان کرمــان بــا 11 درصــد مســاحت 
ــاالنه  ــارش س ــن ب ــور دارای میانگی کل کش

ــت. ــر اس 135 میلیمت
بارندگــی  میانگیــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــر و  ــزان 135 میلیمت ــه می ســاالنه اســتان ب
ــت  ــل گف ــالهای قب ــته س ــالی انباش خشکس
ــته  ــی انباش ــم بارش ــارش ک ــزان ب ــن می ای

ســالهای قبــل را جبــران نمی کنــد.

فرمانــده ســپاه کرمــان گفــت: قریــب 600 هــزار 
امــداد  اســتان زیرپوشــش کمیتــه  نفــر در 
را در جنــوب  بد معیشــتی  هســتند و وضــع 
اســتان شــاهد هســتیم.به گــزارش خبرگــزاری 
تســنیم ، ســردار غامعلــی ابوحمــزه صبــح 
امــروز در جمــع تعــدادی از مدیــران و کارکنــان 
ــبت  9  ــه مناس ــه ب ــان ک ــهر کرم ــیجی ش بس
مخابــرات کرمــان  همایــش  ســالن  در  دی 
ــتانه 9 دی  ــه در آس ــان اینک ــا بی ــد ب ــزار ش برگ
ــرار  ــت ق ــا والی ــت ب ــاق ام ــرت و میث روز بصی
داریــم اظهــار داشــت: در ایــن روز شــاهد یکــی 
از اتفاقــات مهــم در تاریــخ انقــاب بوده ایــم.وی 
ــادآوری اینکــه معاندیــن، ســلطنت طلب ها  ــا ی ب
و  اروپــا  آمریــکا،  ماننــد  نظــام  و دشــمنان 
برنامه ریــزی  منطقــه  کشــورهای  از  بعضــی 
کــرده بودنــد کــه مــردم را 5 دی بــه خیابان هــا 
بیاورنــد بیــان کــرد: امــا دشــمنان نظــام بــا یــک 
نــه بــزرگ روبــه رو شــدند و شکســت خوردنــد.
فرمانــده ســپاه ثــارهللا اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه امــام راحــل فرمودنــد کــه بایــد توجــه 
بــه ریشــه ها داشــت و از آن غافــل نشــد گفــت: 
بــرای موشــکافی 9 دی بایــد بــه 30 ســال 
ــان  ــا بی ــرد.وی ب ــش بازگشــت و بررســی ک پی
ــوذ  ــوروی نف ــرم در ش ــیار ن ــکا بس ــه آمری اینک
کــرد و کم کــم کاری کــرد کــه ایــن کشــور ازهــم 
ــود  ــل ش ــزا تبدی ــور مج ــه 17 کش ــد  و ب بپاش
ــه انقــاب  ــه را کــه ب ــکا ایــن تجرب گفــت: آمری

ــرا  ــور اج ــد کش ــت در چن ــروف اس ــن مع رنگی
کــرده است.ســردار ابوحمــزه بــا اشــاره بــه اینکــه 
بــا رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری در ایــران 
ــزود:  ــورد اف ــت خ ــمنان شکس ــای دش حیله ه
دشــمنان نتوانســتند در ایــران بــه اهــداف خــود 
برســند.وی بــا بیــان اینکــه در دوران دولــت 
ــر  ــد و عناص ــام ش ــوذ انج ــازندگی بحــث نف س
ــد  ــور آمدن ــه کش ــون ب ــرق گوناگ ــه ط ــه ب بیگان
تصریــح کــرد: بخــش عظیمــی از مشــکات کــه 
ــم  ــم و فکرمی کنی ــاور نداری ــان ب ــه خودم ــا ب م
بایــد وابســته باشــیم بــه آن زمــان برمی گــردد.
فرمانــده ســپاه ثــارهللا اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــه اینکــه در دوران اصاحــات بحــث اســتحاله  ب
پیــش آمــد و شــاهد ایــن هســتیم کــه از آغــاز 
اســام تاکنــون و چیزهایــی ماننــد قانــون 
اساســی و مســائل دیگــر زیرســوال رفــت گفــت: 
دشــمن کارهــای خــود را بــه صــورت بلندمــدت 
انجــام می دهــد و بعــد از ایــن دو مرحلــه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــیم.وی ب ــدازی می رس ــه بران ب
ــال 78  ــه س ــا ب ــور م ــرا در کش ــتین ماج نخس
در دانشــگاه تهــران برمی گــردد یــادآور شــد: در 
آن ماجــرا شــاهد بودیــم افــرادی کــه جــز دولت 
ــن ماجــرا شدند.ســردار  ــردان ای ــد صحنه گ بودن
ابوحمــزه بــا اشــاره بــه اینکــه از افــرادی کــه در 
ــات ســال 88 دســتگیر شــدند مســلمان  اتفاق
ــی  ــورت حداقل ــه ص ــام را ب ــا اس ــتند ام هس
قبــول داشــتند عنــوان کــرد: ایــن افــراد اندیشــه 

لیبــرال ســرمایه داری داشــته و دیــن را جــدا از 
ــن  ــه ای ــوان اینک ــا عن ــد.وی ب سیاســت می دانن
ــدازی  ــم خواســتار بران ــار ه ــان در کن ســه جری
یــادآور شــد:  در ســال 88 شــدند  انقــاب 
ــت  ــس، نخس ــس مجل ــود رئی ــه خ ــرادی ک اف
و در جایگاه هــای  بودنــد   ... و  وزیــر کشــور 
ــل  ــتند در مقاب ــرار داش ــام ق ــاالی نظ ــطح ب س
ــارهللا اســتان  نظــام ایســتادند.فرمانده ســپاه ث
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه اینکــه تمــام افرادی 
ــال  ــا س ــوری اســامی ت ــاب و جمه ــه از انق ک
زمــان ضربــه خــورده بودنــد تمــام ظرفیت هــای 
خــود را بــرای برانــدازی نظــام پــای کار آوردنــد 
گفــت: بعضــی از افــرادی کــه امــروز دم از نظــام 
ــره  ــا خرخ ــد ت ــل می زنن ــام راح ــاب و ام و انق
ــر  ــد ب ــا تاکی ــه 88 هســتند.وی ب ــرق در فتن غ
اینکــه مدیریــت جهــادی مقــام معظــم رهبــری 
در ســال 88 بی بدیــل اســت خاطرنشــان کــرد: 

ــاه  ــدت 8 م ــت م ــری ظرف ــم رهب ــام معظ مق
ــار  ــه اقش ــی را ب ــد و آگاه ــی کردن بصیرت افزای
ــا  ــزه ب ــردار ابوحم ــردم بخشیدند.س ــف م مختل
ــم  ــام معظ ــی کار مق ــه خروج ــه اینک ــاره ب اش
ــد  ــه 9 دی ش ــاه، حماس ــول 8 م ــری در ط رهب
ــی  ــرت و آگاه ــا بصی ــراه ب ــه ای هم ــه حماس ک
و  تهمت هــا  دروغ هــا،  عمــده  گفــت:  بــود 
ــز  ــدی ج ــد قص ــروز میزنن ــه ام ــی ک حرف های
ــدارد. ــود ن ــت در آن وج ــگاه والی ــب جای تخری
وی بــا بیــان اینکــه مــردم بایــد مطالعــه کننــد 
ــه  ــد از چ ــه 9 دی را و بدانن ــند حماس و بشناس
نقطــه ای شــروع و در چــه نقطــه ای پایــان 
ــن  ــا در کشــور و در همی ــت: بعضی ه ــت گف یاف
اســتان می گوینــد چــرا ســران فتنــه و افــرادی 
کــه دستگیرشــدند آزاد نمی شــوند کــه بایــد در 
جــواب ایــن افــراد گفــت کــه ایــن افــراد خائــن 

هســتند.

وضع بد معیشتی را در جنوب 

استان کرمان شاهد هستیم

یم
سن

: ت
س

عک

ـــوب  ـــاورزي جن ـــاد كش ـــازمان جه ـــور دام س ـــر ام مدي
كرمـــان  یـــادآور شـــد: پاكـــي كـــه بـــه گـــوش دام 
نصـــب مـــي شـــود داراي مشـــخصه كشـــوري، اســـتاني 
و شهرســـتاني بـــوده كـــه مختـــص منطقـــه اســـت.

 پـــالک کوبی و امکان رصد بهتر دام
 شـــاهرخی مدیـــر کل امـــور عشـــایری جنـــوب 
اســـتان کرمـــان در مـــورد پـــاک گـــذاری دام هـــای 
ـــذاری  ـــاک گ ـــت:  پ ـــن گف ـــذ وط ـــه کاغ ـــایری ب عش
ــایری و  ــوزه عشـ ــاق دام در حـ ــرای کاهـــش قاچـ بـ
ــف  ــت و تکلیـ ــه اسـ ــورد توجـ ــیار مـ ــتایی بسـ روسـ
ــوزه  ــه در حـ ــایری و چـ ــوزه عشـ ــه در حـ ــده چـ شـ
ـــی  ـــوند یعن ـــت دار  ش ـــا هوی ـــام دام ه ـــتایی تم روس
پـــاک کوبـــی  شـــوند و ایـــن پـــاک بـــه عنـــوان 
ـــن  ـــا ای ـــی و  ب ـــد مل ـــل ک ـــا مث ـــت دقیق ـــه اس شناس
پـــاک مشـــخص مـــی شـــود، دام مـــال کـــدام 
منطقـــه اســـت و مالکیتـــش مـــال کیســـت و ایـــن 
ـــاهرخی   ـــد. ش ـــی کنن ـــر م ـــت ت ـــد را راح ـــوع  رص موض
ـــا  ـــد حتم ـــال جدی ـــاق س ـــوچ یی ـــد: در ک ـــاد آور ش ی
ـــده  ـــی ش ـــاک کوب ـــد پ ـــایر  بای ـــای عش ـــه  دام ه هم
ـــد از  ـــده باش ـــی نش ـــاک کوب ـــی پ ـــر دام ـــند و اگ باش
ـــروش آن  ـــی ف ـــا حت ـــاق ی ـــمت یی ـــه س ـــردد دام ب ت
جلوگیـــری مـــی شـــود. بایـــد حتمـــا بحـــث هویـــت 
گـــذاری را انجـــام شـــود و ایـــن موضـــوع  بـــه 

نفـــع عشـــایر اســـت و اگـــر دامـــی هویـــت گـــذاری 
ـــود.  ـــی ش ـــط م ـــاق ضب ـــوان دام قاچ ـــه عن ـــود، ب نش
ـــی  ـــرح مل ـــک ط ـــن ی ـــت :  ای ـــان داش ـــاهرخی بی ش
اســـت کـــه هـــم جامعـــه روســـتایی و هـــم جامعـــه 
ــاق دام  ــا قاچـ ــد  تـ ــام بدهنـ ــد انجـ ــایری بایـ عشـ
کنتـــرل شـــود و مـــا از جامعـــه عشـــایری مـــی 
ــتوانه خودشـــان در  خواهیـــم  کـــه بـــه خاطـــر پشـ

ــدی  ــذاری را جـ ــت گـ ــه و هویـ ــث بیمـ ــد، بحـ تولیـ
ــتان  ــوب اسـ ــایری جنـ ــور عشـ ــر کل امـ بگیرند.مدیـ
ــم  ــا هـ ــه دام  هـ ــه ی پایـ ــورد  بیمـ ــان در مـ کرمـ
گفـــت: بـــرای ایـــن کـــه در بحـــث حـــوادث قهـــری 

ـــی  ـــتند و اپیدم ـــر هس ـــه فراگی ـــی ک ـــاری های ـــا بیم ی
مـــی شـــوند بـــه عشـــایر کمـــک  شـــود ،  قانـــون 
ــایر  ــه عشـ ــه کلیـ ــرده کـ ــم مکلـــف کـ ــه ششـ برنامـ
دام هایشـــان را بیمـــه کننـــد، تقاضایـــی کـــه مـــا از 
جامعـــه عشـــایری داریـــم در بحـــث بیمـــه ی پایـــه 
ــع  ــا در موقـ ــند  تـ ــته باشـ ــکاری الزم را  داشـ همـ
حـــوادث بیمـــه، جبـــران خســـارت کنـــد. بـــه گفتـــه 
ـــی  ـــه ای نامطلوب ـــات بیم ـــر خدم ـــه خاط ـــاهرخی ب ش
ســـنوات گذشـــته  در  صنـــدوق کشـــاورزی  کـــه 
داشـــته، اســـتقبال عشـــایر ضعیـــف بـــوده اســـت.  
ــدوق  ــا صنـ ــاتی بـ ــد: جلسـ ــاد آور شـ ــاهرخی یـ شـ
بیمـــه بانـــک کشـــاورزی گذاشـــته شـــده اســـت  و 
ـــت خـــودش را بیـــش  ـــت هـــم حمای ـــرار اســـت  دول ق
ــا  پرداخـــت بـــه موقـــع غرامـــت،  ــا بـ تـــر کنـــد تـ
ــایری  ــه ی عشـ ــرای جامعـ ــتری را بـ ــزه بیشـ انگیـ
ــه   ــق بیمـ ــاهرخی حـ ــه شـ ــه گفتـ ــد . بـ ــاد کننـ ایجـ
ـــان  ـــزار و ۲00 توم ـــا 3 ه ـــن 800 ت ـــر دام  بی ـــرای ه ب
اســـت کـــه البتـــه بـــه ســـن دام بســـتگی دارد و در 
حـــوزه عشـــایر جنـــوب کرمـــا  تقریبـــا 1 میلیـــارد و 
ـــوند. ـــه ش ـــد بیم ـــه بای ـــود دارد ک ـــزار راس وج 300 ه

بـــرای پالک گذاری دام به مراکز پالک 
کوبی دامپزشـــکی و عشایری مراجعه 

کنند
محمدرضـــا قاعـــدی فـــر معـــاون بهبـــود تولیـــدات 
دامـــی ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی نیـــز پیـــش از ایـــن 
بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت و نقـــش هویـــت دار کـــردن دام 
ـــرده  ـــوان  ک ـــی، عن ـــد داخل ـــت از تولی ـــت حمای در جه
بـــود: در راســـتای قانـــون نظـــام جامـــع دامپـــروری 
ـــل و  ـــی حم ـــط اختصاص ـــه ضواب ـــیوه نام ـــور و ش کش
نقـــل و نگهـــداری دام زنـــده و بـــه منظـــور تبییـــن 
سیاســـت  هـــا و دســـتورالعمل  هـــای هویـــت دار 
کـــردن دام و برنامـــه ریـــزی بـــرای تســـریع در 
اجـــرای پـــاک کوبـــی دام برگـــزار شـــد.وی، بیـــان 
ــورت  ــای صـ ــه  هـ ــم نامـ ــاس تفاهـ ــت: براسـ داشـ
ــکی،  ــروری و دامپزشـ ــای دامپـ ــکل  هـ ــه، تشـ گرفتـ
ـــایری  ـــازمان امورعش ـــور، س ـــکی کش ـــازمان دامپزش س
کشـــور، ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و 
منابـــع طبیعـــی، صنـــدوق بیمـــه کشـــاورزی و زیـــر 

مجموعـــه هـــای فعـــال در مناطـــق مختلـــف کشـــور 
ـــور  ـــذاری دام در کش ـــت گ ـــان هوی ـــوان مجری ـــه عن ب
ــاس  ــرد: براسـ ــه کـ ــر، اضافـ ــدی فـ ــتند. قاعـ هسـ

ضوابـــط دســـتورالعمل خریـــد، فـــروش، حمـــل 
و نگهـــداری دام زنـــده مصـــوب هیـــًات دولـــت، 
مالـــکان دام زنـــده موظفنـــد آمـــار و اطاعـــات دام  

هـــای خـــود را مطابـــق بـــا زمان بنـــدی و ســـاز کار 
ـــتمر  ـــورت مس ـــه ص ـــاورزی ب ـــی وزارت جهادکش اعام
ـــاک  ـــت، پ ـــاورزی ثب ـــد کش ـــره واح ـــامانه پنج در س

ــاون  ــد. معـ ــه روز کننـ ــرات آن را بـ ــذاری و تغییـ گـ
ـــاورزی  ـــاد کش ـــازمان جه ـــی س ـــدات دام ـــود تولی بهب
جنـــوب کرمـــان، ابـــراز داشـــت: بـــر اســـاس ایـــن 

ـــذاری دام  ـــت گ ـــرای هوی ـــی ب ـــت اجرای ـــه فرص مصوب
 هـــای ســـنگین 6 مـــاه و بـــرای دام  هـــای ســـبک 
ـــا  ـــًا ب ـــده صرف ـــداری دام زن ـــت و نگه ـــال اس ـــک س ی
ـــده  ـــخصات دام زن ـــت مش ـــر و ثب ـــاک معتب ـــب پ نص
از طریـــق ســـامانه پایـــش بیمـــاری هـــای دامـــی و 
ــاورزی  ــد کشـ ــره واحـ ــت دام در پنجـ ــامانه هویـ سـ
ـــه  ـــت: هرگون ـــدار، گف ـــن هش ـــت. وی، ضم ـــاز اس مج
خریـــد، فـــروش و جابجایـــی دام زنـــده فاقـــد 
پـــاک ممنـــوع اســـت و در صـــورت حمـــل دام 
بـــدون پـــاک و بـــدون هویـــت گـــذاری بـــه منزلـــه 
ــل  ــون عمـ ــر قانـ ــده و برابـ ــوب شـ ــاق محسـ قاچـ
ــداران،  ــت از دامـ ــن درخواسـ ــود.وی، ضمـ ــی  شـ مـ
عنـــوان داشـــت: دامـــداران بـــا توجـــه بـــه فرصـــت 
ـــای  ـــت  ه ـــرح و محدودی ـــرای ط ـــدود اج ـــی مح زمان
ــه  ــی دام، بـ ــاک کوبـ ــدم پـ ــی از عـ ــی ناشـ قانونـ
ـــود در اســـرع  ـــای خ ـــردن دام  ه ـــت دار ک ـــور هوی منظ
وقـــت بـــه مدیریـــت  هـــای جهـــاد کشـــاورزی، 
شـــرکت  هـــای تعاونـــی فعـــال در زمینـــه دام و 
ــاک  ــز پـ ــاورزی و مراکـ ــه کشـ ــر بیمـ ــور، دفاتـ طیـ
کوبـــی دامپزشـــکی و عشـــایری مراجعـــه کننـــد.

12 هزار خانوار عشـــایر در جنوب استان 
می کنند  زندگی 

ــایری  ــور عشـ ــر کل امـ ــاهرخی مدیـ ــه شـ ــه گفتـ بـ
جنـــوب اســـتان کرمـــان بـــر اســـاس آخریـــن 
ـــی  ـــا جمعیت ـــایر  و ب ـــوار عش ـــزار خان ـــماری1۲ ه سرش
حـــدود54 هـــزار نفـــر  در جنـــوب اســـتان زندگـــی 
ـــتان  ـــوب اس ـــه  در جن ـــل و طایف ـــد و 88 ای ـــی کنن م
وجـــود داشـــته  و فقـــط در شهرســـتان جیرفـــت 
ـــاد  ـــاهرخی ی ـــد. ش ـــود دارن ـــتقل  وج ـــه مس ۲5 طایف
آور شـــد:  عشـــایر جنـــوب اســـتان کرمـــان تقریبـــا 
4 درصـــد تولیـــدات کشـــور را دارنـــد  کـــه در ۲ 
ــت  ــی و گوشـ ــای لبنـ ــرآورده هـ ــده فـ ــش عمـ بخـ
اســـت وحـــدود  45 درصـــد تولیـــدات فـــرآورده 
هـــای دامـــی اســـتان بـــر عهـــده عشـــایر  جنـــوب 
اســـت  البتـــه در بحـــث صنایـــع دســـتی تولیـــدات، 
از  اعـــم  اســـت   روســـتایی  از جامعـــه  بیشـــتر 
قالـــی و گلیـــم و جاجیـــم و حصیـــر بافـــی کـــه 
اکثریـــت در جامعـــه عشـــایری انجـــام مـــی شـــود.

-محمدرضا قاعدی فر معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 

نیز پیش از این با اشاره به اهمیت و نقش 
هویت دار کردن دام در جهت حمایت از 

تولید داخلی، عنوان  کرده بود: در راستای 
قانون نظام جامع دامپروری کشور و 

شیوه نامه ضوابط اختصاصی حمل و نقل 
و نگهداری دام زنده و به منظور تبیین 

سیاست  ها و دستورالعمل  های هویت 
دار کردن دام و برنامه ریزی برای تسریع 
در اجرای پالک کوبی دام برگزار شد.وی، 

بیان داشت: براساس تفاهم نامه  های 
صورت گرفته، تشکل  های دامپروری و 
دامپزشکی، سازمان دامپزشکی کشور، 

سازمان امورعشایری کشور، سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، صندوق 

بیمه کشاورزی و زیر مجموعه های فعال 
در مناطق مختلف کشور به عنوان مجریان 

هویت گذاری دام در کشور هستند.

به گفته مدیر کل امور عشایری جنوب استان در صورت عدم پالک گذاری دام های عشایر جنوبی، از تردد دام ها به سمت ییالق 
جلوگیری می شود

»پالک گذاری« شرط تردد دام های عشایر

پالک گـذاری دام هـا طرحـی اسـت که در راسـتای کاهـش قاچاق دام اجرا شـده و بـا افزایش قیمت 
دام، بیـش از پیـش هـم مورد توجه مسـووالن قـرار گرفته تا قاچـاق دام را کنترل کننـد، در این بین 
دام هـای عشـایر بیشـتر از دیگـر دام ها در معرض قاچاق قـرار دارند و پالک گذاری دام های عشـایر 
اجبـاری شـده اسـت، حميد بيدشـكي مدير امـور دام سـازمان جهاد كشـاورزي جنوب كرمـان درباره 
پـالک گـذاری دام هـا گفتـه اسـت: نگهـداري و پـرورش دام سـبك و سـنگين فقـط با نصـب پالك 
گـوش، مجـاز اسـت و نگهـداري دام بـدون شناسـنامه داراي مخاطـرات زيادي اسـت كه بـا توجه به 
ابـالغ شـيوه نامـه جديد مصوب هيـات دولت، امـكان پرورش و نگهداري دام سـنگين بـدون پالك، 
۶ مـاه و دام سـبك تنهـا يك سـال وجـود دارد كه اين مصوبـه از متوليان بخش و پـرورش دهندگان 

خواسـته هرچه سـريعتر نسـبت به پـالك گـذاري دام هاي مورد پـرورش خود اقـدام كنند. 

 شـاهرخی مدیـر کل امـور عشـایری جنـوب 
گـذاری  پـالک  مـورد  در  کرمـان  اسـتان 
وطـن گفـت:   بـه کاغـذ  عشـایری  دام هـای 
پـالک گـذاری بـرای کاهـش قاچـاق دام در 
مـورد  بسـیار  روسـتایی  و  عشـایری  حـوزه 
تکلیـف شـده چـه در حـوزه  و  اسـت  توجـه 
تمـام  روسـتایی  حـوزه  در  چـه  و  عشـایری 
پـالک  یعنـی  شـوند  دار   هویـت  هـا  دام 
کوبـی  شـوند و این پـالک به عنوان شناسـه 
اسـت دقیقـا مثـل کـد ملـی و  با ایـن پالک 
مشـخص مـی شـود، دام مـال کـدام منطقه 
ایـن  و  کیسـت  مـال  مالکیتـش  و  اسـت 

موضـوع  رصـد را راحـت تـر مـی کننـد.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

ان
مار

 ج
س:

عک

توجه به زیرساخت ها موجب 
جذب بیشتر گردشگر  را در پی دارد

ایرنـــا - بـــه گفتـــه مدیـــرکل میـــراث 
ــتی  ــع دسـ ــگری و صنایـ ــی، گردشـ فرهنگـ
ـــروژه  ـــا و پ ـــه ه ـــد برنام ـــان بای ـــتان کرم اس
ــول  ــن و اصـ ــا موازیـ ــب بـ ــی متناسـ هایـ
شـــود  اجـــرا  فرهنگـــی  میـــراث  وزارت 
تـــا متوســـط اقامـــت گردشـــگران ایـــن 
ــدا  ــش پیـ ــر افزایـ ــه ۲ برابـ ــتان بـ شهرسـ

ــد. کنـ
آییـــن  در  روز شـــنبه  فعالـــی  فریـــدون 
میـــراث  پایـــگاه  سرپرســـت  معارفـــه 
جهانـــی بـــم افـــزود: شـــهر بـــم دارای 
ـــت  ـــادی اس ـــگری زی ـــای گردش ـــت ه ظرفی
کـــه از ایـــن ظرفیـــت هـــا بـــه خوبـــی 
ـــن  ـــی از ای ـــر یک ـــود و اگ ـــی ش ـــتفاده نم اس
ـــت  ـــرار داش ـــهرها ق ـــر ش ـــا در دیگ ـــه ه جاذب
ــگر  ــذب گردشـ ــتفاده در جـ ــترین اسـ بیشـ

ــام مـــی شـــد. انجـ
ـــه آغـــاز فعالیـــت سرپرســـت  ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــرد:  ـــح ک ـــم تصری ـــی ب ـــراث جهان ـــگاه می پای
امـــروز مدیـــر پایـــگاه میـــراث جهانـــی 
بـــم از مـــردم بومـــی شـــهر بـــم انتخـــاب 
ـــل  ـــا تعام ـــد ب ـــک بای ـــدون ش ـــه ب ـــده ک ش
ـــهرداری  ـــهر، ش ـــورای ش ـــتربا ش ـــه بیش هرچ
و فرمانـــداری فعالیـــت هـــای موثـــری 
در جهـــت جـــذب گردشـــگران ایرانـــی و 
ــم  ــتر بـ ــه بیشـ ــی هرچـ ــی و معرفـ خارجـ
ـــه  ـــگران ب ـــی گردش ـــد اصل ـــوان مقص ـــه عن ب

انجـــام رســـاند.
ــگری  ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــرکل میـ مدیـ
و صنایـــع دســـتی اســـتان کرمـــان اظهـــار 
ــراث  ــای وزارت میـ ــت هـ ــت: ماموریـ داشـ
فرهنگـــی بـــه صـــورت ســـازمان یافتـــه 
و  تعامـــل  بـــا  و  فرابخشـــی هســـتند  و 
بـــا  مرتبـــط  دســـتگاههای  همبســـتگی 
بـــه  توانـــد  مـــی  صنعـــت گردشـــگری 

اهـــداف خـــود در ســـطح کان برســـد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه هـــر گونـــه نـــگاه بـــه 
ـــاب  ـــی بازت ـــراث فرهنگ ـــی می ـــوزه تخصص ح
دارد، اظهـــار کـــرد: پیشـــرفت و حرکـــت 
ــی  ــراث فرهنگـ ــوزه میـ ــو در حـ ــه جلـ رو بـ
ـــط  ـــتگاههای مرتب ـــری دس ـــه همفک ـــوط ب من
ـــردی  ـــورای راهب ـــات ش ـــه در جلس ـــت ک اس
ــری  ــن همفکـ ــاهد ایـ ــی شـ ــورای فنـ و شـ

هســـتیم.
ـــوان  ـــه عن در ایـــن آییـــن محســـن قاســـمی ب
سرپرســـت پایـــگاه میـــراث جهانـــی بـــم و 
منظـــر فرهنگـــی آن معرفـــی و از خدمـــات 
ـــن  ـــابق ای ـــت س ـــدی سرپرس ـــن موح محس

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــر ب ـــگاه تقدی پای
ــاد و  ــر آبـ ــای اکبـ ــات هـ ــم، قنـ  ارگ قدیـ
ـــی  ـــار جهان ـــت آث ـــم در فهرس ـــاد ب ـــم آب قاس

یونســـکو قـــرار دارد.
ـــری  ـــه 185 کیلومت ـــم در فاصل ـــتان ب شهرس

ـــرار دارد. ـــتان ق ـــز اس ـــرق مرک ش

رنا
 ای

س:
عک

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139860319008001695 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای محمد اسـامی 
علـی آبـادی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرند در ششـدانگ 
گلخانه به مسـاحت ۲980/50 مترمربع پاک 3 فرعی از 7560 اصلی واقع در 
زرنـد جـاده خاکـی ریحان به ده چنار خریـداری از مالک رسـمی آقای ابراهیم 
بلوچـی ده یعقوبـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد 
شـد. م/ الف 181- تاریخ انتشـار نوبت اول:یکشـنبه 98/9/۲4-تاریخ انتشـار 

نوبت دوم:یکشـنبه 98/10/8
حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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 
رسـمی برابـررای شـماره139860319014001418-98/04/15هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بامعارض متقاضی خانم زهرا افشـاری پور فرزند لطفعلی بشـماره شناسـنامه 
1085صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 674/73متر 
مربـع پـاک -فرعـی از44۲- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک - فرعی 
از44۲ -اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی کوگوئیـه بلـوک جیرفـت  بخـش 
45کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضی محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .م الـف 495.  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/09/۲4 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/08
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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 
رسـمی برابررای شـماره139860319014003667-98/09/05هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای مهدی جهان بین جشـاری فرزند عسـکر بشـماره شناسـنامه 
316صادره ازبم در ششـدانگ یک باب خانه نیمه تمام  به مسـاحت 370متر 
مربـع پـاک -فرعـی از574- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 1۲06فرعی 
از574 -اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضی جیرفت  بخش 45کرمـان  خریداری 
از مالـک رسـمی ورثه غامحسـین حیـدری محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع 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 .  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/۲4 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/10/08
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

دراجـرای مـواد مذکوربدینوسـیله اماکـی کـه برابـر آراء هيات هـای حل 
اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی گلباف کـه ادامـه عملیات ثبتـی آنها 
مطابـق قانـون مذکـور تجويـز گردیـده اسـت بـه ترتیب شـماره پـاک وبخش و 
محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک واقـع در بخـش ۲7 کرمان بشـرح ذیل:

آقـای محمـود  مالـک  ۲7 کرمـان  از405-اصلـی بخـش  3 فرعـی  پـاک   -1
فروتـن گوکـی فرزنـد اسـداله بـه شـماره شناسـنامه 188 صـادره از گلبـاف در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 89۲/35متـر مربـع واقـع در گلبـاف 
خیابـان ولیعصـر کوچـه شـماره ۲7 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبـاس 

کمالـی گوکـی
۲- پـاک 3 فرعـی از 9۲0 - اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالـک آقـای محمـود 
گلبـاف  از  صـادره   188 شناسـنامه  بـه شـماره  اسـداله  فرزنـد  فروتـن گوکـی 
در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت30/50متر مربـع واقـع در گلبـاف 
خیابـان ولیعصـر بعـد از سـه راه بهشـتی روبـروی نانوایـی خریـداری از مالـک 

رسـمی آقـای نعمـت الـه پـور وفایـی وشـهربانو صباغـی
 ٣- پـاک 1750 اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالـک اقـای عبـاس کمالـی نـژاد 
فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه 334صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت1041/84متر مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان طالقانـی 
کوچـه شـهید حسـینی خریـداری از مالـک رسـمی خانـم رخسـاره صابـری گوکی

 4- پـاک ۲ فرعـی از ۲649-اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالـک آقـای حمیـد 
عاقلـی فرزنـد اکبـر به شـماره شناسـنامه 95 صادره از گلباف در ششـدانگ یک 
بـاب خانـه مشـتمل بـر بـاغ بـه مسـاحت 1959/93متـر مربـع واقـع در گلبـاف 
محلـه عقبـه کـوی شـهید کمالـی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای اکبـر عاقلی

5-پـاک ۲675 - اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالـک اقـای محمدعلـی یوسـف 
زاده گوکـی فرزنـد علـی بـه شـماره شناسـنامه 31800۲9595 صـادره از گلبـاف 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مخروبـه بـه مسـاحت 413/۲1متـر مربـع واقـع 
در گلبـاف محلـه عقبـه كوچـه درویشـی خریـداری از مالک رسـمی آقایـان على 

ومحمـد یوسـف زاده وخانـم زهـرا پورجعفـری
اگهـي  روز   15 فاصلـه  بـه  نوبـت  دو  در  مراتـب  اطـاع عمـوم  منظـور  بـه  لـذا 
مـي شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضـي 
اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت 
يـك مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي 
تقديـم نماینـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ نوبت اول: 98/9/۲3

تاریخ انتشار نوبت: 98/10/8
محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسـناد و امالک گلباف م.الف 1321

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

هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 13986031901۲00۲054 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای مرتضـی صالحـی فرزنـد محمدرضـا بشـماره شناسـنامه 30601406۲6 
صـادره از کرمـان در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ۲394/70 متر 
مربـع پـاک 119 اصلـی واقـع بخـش 36کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
اقـای محمـد رضـا صالحـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/۲3-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/08

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:587

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 موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139860319014003696-98/09/06هیات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضی خانم عادله نظم الدینی  فرزند یوسـف بشـماره شناسـنامه ۲86صادره 
ازماهان در ششـدانگ یک باب خانه مشـتمل بر باغچه به مسـاحت 61۲/71متر 
مربـع پـاک -فرعـی از535- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 15فرعی 
از535 -اصلـی قطعـه 5واقع دراراضی صاحب اباد سـربیژن سـاردوئیه  جیرفت  
بخش 34کرمان  خریداری از مالک رسـمی اقای قاسـم صالحی  محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد .م الف 5۲1.   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/09/۲4 – 

تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/10/08
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13986031906۲000543 هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه 
بامعارض متقاضی آقای رضا قاسـمی گوکی  فرزند قاسـم بشـماره شناسنامه 
۲34صـادره از گلبـاف در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت 377/3۲ متـر مربـع پاک ۲ فرعـی از ۲77- اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پاکهای ۲۲6-اصلی و ۲۲7 اصلی واقع در گلباف خیابان شـهید باهنر 
خریداری از مالکان رسـمی علی، قاسـم و پوران قاسـمی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 
سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م/ الف 1306- تاریخ انتشـار نوبت اول:شـنبه 

98/9/۲3-تاریخ انتشـار نوبت دوم:شـنبه 98/10/8
محمد مقصودی- رییس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسمی برابررای شـماره139860319014003648-98/09/05هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم فاطمـه مایی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 36۲صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 74000متر 
مربـع پـاک -فرعـی از513- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک - فرعی 
از513 -اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی سـرونی جیرفـت  بخـش 45کرمـان  
خریـداری از مالـک رسـمی حسـین مایـی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع 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 
مالکیت صادر خواهدشـد .م الف 514.   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/09/۲4 – 

تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/10/08
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 اموال غیرمنقول
  در خصـوص پرونـده اجرایـی کاسـه فـوق، بدینوسـیله بـه آقایـان مهدی 
سـیدی و غامرضـا سـیدی و محمـد رضـا سـیدی مرغکـی ورضا سـیدی 
مرغکـی و امیـر سـیدی و حسـن سـیدی موغکـی و صفـر سـیدی و خانمهـا فاطمـه 
سـیدی مرغکی و افسـانه سیدی و شایسته سیدی مرغکی و فرشته سیدی بدهکاران 
پرونـده 139804019070000337/1 ابـاغ مـی گـردد به موجب گزارش مـورخ 98/09/۲7 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری پاک ثبتی فرعی: 1791 از پاک اصلی 574 در بخش 
:45 کرمـان واقـع در: جیرفت به مبلـغ3/095/760/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه 
بـه مبلـغ ارزیابـی پـاک مذکور معترض می باشـید، اعتراض کتبی خـود را ظرف مدت 
پنـج روز از تاریـخ انتشـار آگهـی ایـن اخطاریـه کـه فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیر 
االنتشـار محـل چاپ و منتشـر مـی گردد به ضمیمه فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس 
تجدیـد نظـر بـه مبلـغ 7/۲60/000 ریـال بـه دفتـر ایـن اجـرا تسـلیم نماییـد. ضمنا به 
اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدیدنظر باشـد 

ترتیـب اثر داده نخواهد شـد.
اداره ثبت اسناد جیرفت 

آگهی فقدان سند مالکیت
  خانم/آقای محمد صفی جهانشـاهی با ارائه دو برگ استشـهادیه 
از دفتر اسـناد رسـمی شـماره 1۲3 سـیرجان مدعی است که سند 
مالکیـت ششـدانگ پاک ۲9 فرعـی از ۲109 اصلی واقـع در بخش 35 کرمان 
بنام خانم/آقای محمد صفی جهانشـاهی ثبت و سـند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیـده اسـت کـه بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده لـذا بدسـتور تبصـره یک 
اصاحـی مـاده 1۲0 آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب جهـت اطاع مـردم آگهی 
مـی شـود تـا هرکـس مدعی انجـام معاملـه یا وجود سـند مالکیت نـزد خود 
مـی باشـد طـرف مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار روزنامـه گواهی اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت 
قانونـی و عـدم واخواهی سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک صادر خواهد شـد./

تاریخ انتشار: 98/10/8
محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 
از طرف وحید شرقی

حصر وراثت  
  احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان 
عصمـت پـور فاحـی بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح 
ملـی  شـماره   بـه  چـراغ  فرزنـد  سـهرابی  ابراهیـم  شـادروان  داده 
536981831۲در تاریـخ1398/03/31 دررودبـار میـری فـوت نمـوده 
ووارث حین فوق عبارتند از :1-  محمدرضا سـهرابی فرزند ابراهیم ۲- 
امین رضا سـهرابی فرزنـد ابراهیم )فرزندان پسـر متوفی (3-محدثه 
سـهرابی فرزند ابراهیم )فرزند دختر متوفی (4-چراغ سـهرابی فرزند 
پنجشـنبه )پـدر متوفـی (5- عصمـت پـور فرزند سـیف هللا )همسـر 
دائمـی متوفـی (لذا مراتـب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی 
آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ازمتوفی 
نـزد 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 :77۹

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 اموال غیرمنقول
  در خصـوص پرونده اجرایی کاسـه فوق، بدینوسـیله بـه آقایان مهدی 
سـیدی بدهـکار پرونـده 139504019070000093/1 ابـاغ مـی گـردد بـه 
ثبتـی  موجـب گـزارش مـورخ 98/09/۲0 کارشـناس رسـمی دادگسـتری پـاک 
فرعـی: 6367 از پـاک اصلـی 574 در بخـش :45 کرمـان واقـع در: جیرفـت بـه 
مبلـغ3/790/000/000 ریـال ارزیابـی گردیـده لـذا چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابـی پـاک 
مذکـور معتـرض مـی باشـید، اعتراض کتبـی خود را ظرف مـدت پنـج روز از تاریخ 
انتشـار آگهـی ایـن اخطاریـه کـه فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محل 
چـاپ و منتشـر می گـردد به ضمیمه فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر 
بـه مبلـغ 8/000/000 ریـال بـه دفتر این اجرا تسـلیم نماییـد. ضمنا بـه اعتراضی که 
خـارج از موعـد یـا فاقـد فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدیدنظر باشـد ترتیب 

اثـر داده نخواهد شـد.
اداره ثبت اسناد جیرفت 

آگهی فقدان سند مالکیت
  خانـم محبوبـه نجـف آبـادی پور بـا ارائـه دو برگ استشـهادیه از 
دفتر اسـناد رسـمی شـماره 74 سـیرجان مدعی اسـت که سـند 
مالکیـت ششـدانگ پـاک 6فرعـی از 797 اصلـی واقع در بخـش 36 کرمان 
بنـام خانـم محبوبـه نجـف آبـادی پـور ثبـت و سـند مالکیـت صادر و تسـلیم 
گردیـده اسـت کـه بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده لـذا بدسـتور تبصـره یک 
اصاحـی مـاده 1۲0 آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب جهـت اطاع مـردم آگهی 
مـی شـود تـا هر کس مدعـی انجـام معامله با وجود سـند مالکیت نـزد خود 
مـی باشـد ظـرف مـدت 10 روز از تاریخ انتشـار روزنامه گواهی اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم دارد در غیر اینصورت پس از سـپری شـدن مدت قانونی 
و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک صـدر خواهدد شـد./ م 

56۲ الف: 
تاریخ انتشار 98/10/8

محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
از طرف، غالمرضا افشون

آگهی
  در رابطـه بـا پرونـده اجرائـی کاسـه 9400606 لـه بانـک 
آینـده علیه: حسـین خلیـل زاده و علی کیاسـروش و علی 
جعفـری صـادق آبـاد بـا عنایـت به اینکـه ملک مـورد وثیقـه در مرحله 
تجدیـد نظر بـه مبلـغ 6/336/000/000 ریال ارزیابـی گردیده لذا چنانچه 
اعتـراض بـه نظر کارشناسـی تجدید نظـر داریـد در اجـرای رای وحدت 
رویه و شـورایعالی ثبت به شـماره 4484 مورخه13/6/89  و بخشـنامه 
شـماره 97/۲63438-۲6/1۲/97 اعتـراض خـود را بصورت کتبی ظرف 
مـدت پنـج روز از تاریـخ چـاپ روزنامه بـه این اداره اعام بدیهی اسـت  
هزینـه هیئت کارشناسـی با معتـرض خواهد بود)ضمنا اعتـراض بدون 
هزینه 15/000/000ریال سـپرده ترتیب اثر داده نخواهد شـد( و در صورت 
عـدم اعتـراض بـه طریق فـوق اگهـی مزایده براسـاس نظر کارشـناس 

تجدیـد نظر منتشـر و اعتـراض دیگری مسـموع نخواهد بود.
مدیر اجرا اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- علیرضا محمدی کیا
/ م الف: 1411

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

  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره13986031901400۲491-98/08/۲6هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضی آقای حسـن مجازی دلفارد فرزند غامحسـین  بشـماره شناسـنامه 
940صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت ۲04متر مربع 
پـاک -فرعـی از581- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک -فرعـی از581 
-اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی حسـین ابـاد جیرفـت  بخـش 45کرمـان  
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمد علـی دلفـاردی  محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق 
مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد .   م الف :531- تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/09/۲4 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/08
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139760319014001185-97/03/13هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضی آقای سـید محسـن رضامند  فرزند سید مصطفی بشماره شناسنامه 
97صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ مغازه به مسـاحت 81/66متـر مربع پاک 
-فرعـی از573- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک -فرعی از573 -اصلی 
قطعـه دوواقـع در اراضـی میانجاویـه جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریـداری 
از مالـک رسـمی سـید مصطفـی رضامنـد محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـاع 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 
مالکیت صادر خواهدشـد .  م الف :548 - تاریخ انتشـار نوبت اول:98/09/۲4 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/08-
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک
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پرورش ماهی کسب کاری نوپا در قلعه گنج 
مدیر جهاد کشاورزی قلعه گنج: طرح پرورش چند مزرعه پایلوت پرورش ماهی خاویاری در قلعه گنج 

در دست اجرا است 

ــی  ــان قلعه گنج ــی جوان ــر برخ ــال های اخی ــی س ط
ماهــی  پــرورش  مجموعه هــای  راه انــدازی  بــه 
گرمابــی روی آورده انــد، و توســعه ایــن کســب و کار 
نوپــا نیازمنــد کوتــاه شــدن فرآینــد صــدور مجوزهــا 
ــق  ــد و تحق ــق تولی ــه رون ــران ب ــژه مدی ــه وی و توج
ــا ،  یکــی  اقتصــاد مقاومتــی اســت.به گــزارش ایرن
ــوان  ــر ت ــه ب ــا تکی ــی ب ــق قلعه گنج ــان موف از جوان
خــود و بــه صــورت خودجــوش بــا وجــود مشــکات 
فــراوان اقــدام بــه راه انــدازی یــک کســب و کار 
و  ســکونتش کــرده  محــل  منطقــه  در  زودبــازده 
ــن  ــر ای ــان برت ــی از کارآفرین ــوان یک ــه عن ــروز ب ام
در  کــه  می شــود  شــناخته  محــروم  شهرســتان 
بحــث اقتصــاد مقاومتــی اقــدام بــه راه انــدازی 
ــی  ــه گایه های ــرده و البت ــی ک ــه پرورش ماه مجموع

هــم از کــم توجهــی برخــی دســتگاه ها دارد.

پرورش ماهــی کپور در قلعه گنج
ــه  ــج ب ــوان قلعه گن ــن ج ــاری کارآفری ــکان دوم اش
ــت  ــال اس ــه ۲ س ــب ب ــت: قری ــا گف ــگار ایرن خبرن
کــه در محلــه ســرتک، پــرورش ماهــی گرمابــی 
را در اســتخر بتونــی راه انــدازی کــرده، مســاحت 
ــت و  ــع اس ــر مرب ــیرین وی 110 مت ــتخر آب ش اس
ــور  ــی کپ ــه ماه ــزار و 700 قطع ــه ه ــون س ــم اکن ه
ــه  ــدا ک ــزود: ابت ــد.وی اف ــرورش می ده را در آن پ
ــاب  ــود آفت ــت وج ــه عل ــردم ب ــن کار را شــروع ک ای
ســوزان و گرمــای زیــاد قلعه گنــج در تابســتان، 
ــا  ــن دم ــو در ای ــای ت ــه ماهی ه ــد ک ــه می گفتن هم
تلــف می شــوند و هیــچ کــس بــاورش نمی شــد 
ایــن حرکــت مــن ادامــه پیــدا کند.دومــاری ادامــه 
بــه صــورت  ماهــی  پــرورش  زمــان  مــدت  داد: 
ــه  ــوز ب ــا مــن هن ــوده ام ــاه ب ــی 10 م ــن 9 ال میانگی
دلیــل اینکــه قیمــت فــروش و نــرخ آن پاییــن 
ــرورش ماهــی دســت کشــیده ام و  اســت فعــا از پ
ــازار  ــد و ب ــش یاب ــت افزای ــا قیم ــتم ت ــر هس منتظ
کارآفریــن  شــود.این  مناســب تر  فــروش  بــرای 
اســتخر،  احــداث  بــرای  تصریــح کــرد:  جــوان 
تامیــن تجهیــزات، و  خریــد بچه ماهــی 40 میلیــون 
ــش  ــب افزای ــه تناس ــردم و االن ب ــه ک ــان هزین توم
ــد. وزن ماهــی، غــذا و خــوراک بیشــتری نیــاز دارن
وی اضافــه کــرد: تاکنــون جــدای از هزینــه ســاخت 
تهیــه  و  بچه ماهــی  بــرای خریــد  فقــط  اســتخر 
خــوراک ۲۲ میلیــون تومــان هزینــه کــرده ام و طــی 
ــه ۲ و  ــا ب ــن وزن ماهی ه ــته میانگی ــاه گذش 14 م
نیــم کیلوگــرم رســیده و تاکنــون هیچگونــه فروشــی 
کشــاورزی  جهــاد  گفــت:  نداشــته ام.دوماری 
ــاعدتی  ــک و مس ــه کم ــون هیچ گون ــج تاکن قلعه گن

بــرای توســعه ایــن اســتخر پــرورش ماهــی نکــرده 
اســت امــا از طــرف اداره دامپزشــکی چندیــن نوبــت 
ــا  ــداری ماهی ه ــرای نگه ــاوره هایی ب ــد و مش آمدن
ارائــه کردنــد.وی بــه مشــکات پــرورش ماهــی 
گرمســیری در اســتخرهای آب کشــاورزی اشــاره 
کــرد و افــزود: تهیــه بچــه ماهــی در قلعه گنــج 
ســخت و دشــوار اســت، تهیــه غــذا و خــوراک هــم 
ــه  ــن منطق ــبی در ای ــروش مناس ــازار ف ــخت و ب س
ــاد  ــه جه ــه ب ــن مرتب ــی چندی ــدارد و حت ــود ن وج
فــروش  تعاونــی  راه انــدازی  بــرای  کشــاورزی 
ــردم  ــه ک ــای الزم مراجع ــت مجوزه ــان و دریاف آبزی
ــار داشــت:  ــن اظه ــت نشــدم.این کارآفری ــا حمای ام
از مهم تریــن مشــکات بخــش شــیات در قلعــه 
ــن در  ــت و ای ــیات اس ــناس ش ــود کارش ــج، نب گن
حالــی اســت کــه نیــاز بــه کارشــناس شــیات 
ــای  ــاورزان در زمینه ه ــه کش ــاوره ب ــه مش ــرای ارائ ب
مختلــف ضــروری اســت و نبــود آگاهــی الزم و 
ورود  باعــث  توجهــی کشــاورزان  همچنیــن کــم 
پرورش دهنــدگان  بــه  ســنگینی  خســارت های 
ماهــی می شــود.وی بــا بیــان اینکــه می خواهــم 
ــرای  ــم و ب ــری کن ــی را بارگی ــرورش ماه ــتخر پ اس
ــا مســووالن و  ــوز دارم ام ــه مج ــاز ب ــدام نی ــن اق ای
ــود  ــا وج ــج ب ــت قلعه گن ــط زیس ــان محی کارشناس
ــه اســتخر  ــرای سرکشــی ب ــه ب ــن مرتب اینکــه چندی
پــرورش ماهــی مراجعــه کرده انــد امــا تاکنــون 
ــد.وی  ــری نداده ان ــرای بارگی ــوزی ب ــه مج هیچ گون
ادامــه داد: اگــر مجــوز نداشــته باشــیم نمی توانیــم 

ــی  ــم و حت ــرورش ماهــی را توســعه دهی اســتخر پ
ــه اداره محیــط  ــاد کشــاورزی ب چندیــن نامــه از جه
و  می کننــد  فــردا  و  امــروز  امــا  بــردم  زیســت 
مــن ســرگردان دریافــت مجــوز هســتم.دوماری 
ــکار  ــه بی ــی ک ــان قلعه گنج ــه جوان ــت: ب ــان داش بی
در  را  ماهــی  پــرورش  توصیــه می کنــم  هســتند 
ــد و یقیــن دارم کــه  ســطح شهرســتان توســعه دهن
ایــن فعالیــت، ســود خوبــی دارد چــون در بهمــن و 

ــی  ــود ماه ــا کمب ــتان ها ب ــایر اس ــه س ــفندماه ک اس
مواجــه می شــوند می توانیــم برداشــت ماهــی را 

ــم. ــاز کنی آغ

هفت اســتخر پرورش ماهی در قلعه گنج 
راه اندازی شده است

کشــاورزی  جهــاد  مدیــر  ســلیمانی  غامعبــاس 
ــرورش  ــتخر پ ــت اس ــون هف ــت: تاکن ــج گف قلعه گن
بــا طرح هــای هشــت ضلعــی و هشــت  ماهــی 
ــدازی  ــتان راه ان ــن شهرس ــوره در ای ــی ۲ منظ وجه
ــرورش  ــی پ ــتخر خاک ــار اس ــدود ۲ هکت ــده و ح ش
از  افــزود:  اســت.وی  فعالیــت  حــال  در  ماهــی 
ــرای  ــاد کشــاورزی ب ــه جه ــه مســاعدت هایی ک جمل
ــج  ــه گن ــی در قلع ــی گرماب ــدگان ماه ــرورش دهن پ
ــورت  ــه ص ــی ب ــوراک ماه ــع خ ــام داده،  توزی انج
ــی  ــاوره و سرکش ــوزش، مش ــج، آم ــگان و تروی رای
ــاورزی  ــاد کش ــت.مدیر جه ــان اس ــتمر کارشناس مس
قلعه گنــج تصریــح کــرد: پــرورش دهنــدگان ماهــی 
ــود  ــول خ ــروش محص ــرای ف ــتان ب ــن شهرس در ای
ــا  ــدادی از آنه ــط تع ــد و فق ــی ندارن ــکل خاص مش
می خواهنــد ماهــی خــود را بــه قیمــت باالتــری 
ــن  ــه ای ــه البت ــروش برســانند ک ــه ف ــازار ب ــرخ ب از ن
نمی شود.ســلیمانی  میســر  آســانی  بــه  اتفــاق 
ــت  ــه گوش ــور ب ــاز کش ــه نی ــه ب ــا توج ــه داد: ب ادام
پایلــوت  مزرعــه  چنــد  پــرورش  طــرح  ســفید، 
پــرورش ماهــی خاویــاری در قلعــه گنــج در دســت 
ــو  ــازییک  الگ ــاده س ــه آم ــت و در مرحل ــرا اس اج

هســتیم.
ــاری  ــی خاوی ــه زودی بچه ماه ــرد: ب ــح ک وی تصری
پــرورش  اختیــار  تهیــه و در  از شــمال کشــور  را 
ــرح  ــن ط ــر ای ــه اگ ــم داد ک ــرار خواهی ــدگان ق دهن
ــرورش  ــم پ ــعی داری ــود س ــام ش ــت انج ــا موفقی ب
ماهــی خاویــاری را در قلعه گنــج توســعه دهیــم.

 4۲0 فاصلــه  در  گنــج  قلعــه  شهرســتان  مرکــز 
کیلومتــری جنــوب کرمــان واقــع شــده اســت.

گزارش
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پروژه عظیم آبرسانی به دهج و جوزم 
به زودی به بهره برداری می رسد

ـــتان  ـــا اس ـــرکت آبف ـــل ش ـــره و مدیرعام ـــت مدی ـــس هیئ ـــری رئی ـــد طاه محم
ـــرکت  ـــن ش ـــرداری ای ـــره ب ـــعه و به ـــی و توس ـــن فن ـــاق معاونی ـــه اتف ـــان ب کرم
ـــانی  ـــروژه آبرس ـــرای پ ـــل اج ـــهربابک از مراح ـــتان ش ـــا شهرس ـــور آبف ـــر ام ،مدی

ـــرد. ـــد ک ـــوزم بازدی ـــج و ج ـــهرهای ده ـــه ش ب
ـــهرهای  ـــت: ش ـــان گف ـــتان کرم ـــا اس ـــرکت آبف ـــل ش ـــد مدیرعام ـــن بازدی در ای
ـــی  ـــم آب ـــکل ک ـــار مش ـــر دچ ـــای اخی ـــالی ه ـــی خشکس ـــوزم در پ ـــج و ج ده

ـــد. ـــده ان ش
ـــن شـــهرها  ـــه ای ـــانی ب ـــات آب رس ـــرح مطالع ـــن راســـتا ط ـــزود: در همی وی اف
ـــه  ـــهربابک ب ـــال آب از ش ـــروژه انتق ـــت پ ـــت و در نهای ـــرار گرف ـــتور کار ق در دس

ـــورد . ـــد خ ـــر در ســـال 95 کلی شـــهر دهج،جـــوزم و دهســـتان خب
ـــیاری  ـــود بس ـــادی و رک ـــرایط اقتص ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــان داش ـــری بی طاه
ـــاده  ـــوق الع ـــروژه ف ـــک پ ـــوان ی ـــه عن ـــانی ب ـــروژه آبرس ـــن پ ـــروژه ها،ای از پ
ســـنگین و اســـتثنایی در اســـتان کرمان،پیشـــرفت بســـیار رضایـــت بخشـــی 

دارد.
طاهـــری در ادامـــه گفـــت: در ایـــن پـــروژه ،آبرســـانی بـــه چندیـــن شـــهر و 
ـــره  ـــزن ذخی ـــب مخ ـــزار مترمکع ـــامل 9 ه ـــه ش ـــود ک ـــی ش ـــام م ـــتا انج روس
ـــب در  ـــزار مترمکع ـــوزم،5 ه ـــهر ج ـــب در ش ـــزار مترمکع ـــامل 3 ه ـــه ش آب ک
مبـــدا و1000 متـــر مکعـــب مخـــزن در مســـیر خـــط  و همچنیـــن 5 مرحلـــه 
ـــده  ـــام ش ـــای انج ـــی ه ـــش بین ـــا پی ـــت و ب ـــی اس ـــن راه ـــاژ بی ـــتگاه پمپ ایس
آبرســـانی بـــه شـــهر جـــوزم در دهـــه فجـــر افتتـــاح و آبرســـانی بـــه دهـــج 

ـــید. ـــد رس ـــام خواه ـــه اتم ـــال ب ـــان س ـــا پای ـــز ت نی
شـــایان ذکـــر اســـت پـــروژه انتقـــال آب از شـــهربابک بـــه شـــهرهای 
جوزم،دهـــج و دهســـتان خبـــر بـــه طـــول 75 کیلومتـــر بـــا اعتبـــار 40 
ــه  ــروژه بـ ــن پـ ــر از ایـ ــون 65 کیلومتـ ــده و تاکنـ ــاز شـ ــال آغـ ــارد ریـ میلیـ

ــت. ــیده اسـ ــام رسـ اتمـ
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بـه  قلعه گنـج  جـوان  کارآفریـن  دومـاری  اشـکان 
خبرنـگار ایرنـا گفـت: قریـب به 2 سـال اسـت که در 
محلـه سـرتک، پـرورش ماهی گرمابـی را در اسـتخر 
بتونی راه اندازی کرده، مسـاحت اسـتخر آب شـیرین 
وی 110 متـر مربـع اسـت و هـم اکنـون سـه هـزار و 
700 قطعـه ماهـی کپـور را در آن پـرورش می دهـد.

وی افـزود: ابتـدا کـه این کار را شـروع کـردم به علت 
وجـود آفتـاب سـوزان و گرمـای زیـاد قلعه گنـج در 
تابسـتان، همـه می گفتنـد کـه ماهی های تـو در این 
دمـا تلـف می شـوند و هیـچ کس بـاورش نمی شـد 
ایـن حرکت مـن ادامه پیـدا کند.دومـاری ادامه داد: 
مـدت زمـان پـرورش ماهـی بـه صـورت میانگین ۹ 
الـی 10 مـاه بوده امـا من هنوز به دلیـل اینکه قیمت 
فـروش و نرخ آن پایین اسـت فعـال از پرورش ماهی 
دسـت کشـیده ام و منتظر هسـتم تا قیمـت افزایش 

یابـد و بـازار بـرای فروش مناسـب تر شـود.

راه،  تحقیقـات  مرکـز  رئیـس  حضـور  بـا 
مسـکن و شهرسـازی سـه دسـتگاه شـتاب 
نـگار نسـل جدیـد در رفسـنجان نصب شـد. 
بـه گـزارش اداره ارتباطـات واطـاع رسـاني 
كرمـان  اسـتان  وشهرسـازي  راه  كل  اداره 
رئیـس  زاده  شـکرچی  دکتـر  حضـور  بـا   ،
مرکـز تحقیقـات راه، مسـکن و شهرسـازی 
یـک دسـتگاه شـتاب نـگار درمحـل مجتمع 
مس سرچشـمه و دو دسـتگاه دیگر در شهر 
رفسـنجان نصـب شـد. به گفتـه علی حاجی 
شهرسـازی  و  راه  اداره کل  سرپرسـت  زاده 
اسـتان کرمان برای نصب این سـه دسـتگاه 

حـدود 6 میلیـارد ریـال هزینـه شـده که 50 
درصـد آن از محـل اعتبـارات مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی و 50 درصد دیگر از 
محـل اعتبارات اسـتانی هزینه شـده اسـت. 
وی تصریـح کـرد با نصب این سـه دسـتگاه 
تعـداد دسـتگاه هـای شـتاب نـگار نصـب 
شـده در اسـتان بـه 70 عـدد مـی رسـد کـه 
بـا قـرارداد جدیـد ایـن عـدد تـا پایان سـال 
99 بـه یکصـد دسـتگاه مـی رسـد. اسـتان 
کرمـان با داشـتن 18 گسـل شـناخته شـده 
یکـی از زلزلـه خیزترین اسـتان های کشـور 

باشـد. می 

آحـاد  رفسـنجان گفـت:  فرمانـدار   - مهـر 
مـردم ایـران بـه ایـن بصیـرت رسـیدند که 
اسـامی،  و حکومـت  بـرای حفـظ کشـور 
و  اسـامی  جمهـوری  مقـدس  نظـام 
انقـاب اسـامی باید حـول محور اساسـی 
وحـدت حرکـت کنند.بـه گـزارش خبرنـگار 
مهـر، مجیـد فصیحـی هرنـدی ظهر شـنبه 
در  دی   9 مراسـم  هماهنگـی  جلسـه  در 
همـه  علیرغـم  داشـت:  اظهـار  رفسـنجان 
تاش هـا در اداره کشـور در رابطـه بـا حـل 
مشـکات بایـد در یک جهـت حرکت کرد و 
رسـیدن بـه این هم حـول محـور وحدت و 

از رهبـری میسـر می شـود. تبعیـت 
وی بـا بیـان اینکـه روز 9 دی ماه روز بیعت 
مجـدد مـردم بـا والیـت فقیـه و پیـروی از 
منویات رهبری اسـت، ابراز داشـت: همگی 
بـر این قول متفق باشـیم که بـرای اهدافی 
که صدها هزار نفر شـهید شـدند و بسـیاری 

قائـل  ارزش  کردنـد  جانبـازی  مـردم  از 
شـویم.فرماندار رفسـنجان افزود: این مردم 
از قبـل و بعـد از پیـروزی انقـاب تاکنـون 
در  بـرای رضـای خداونـد  را  سـختی هایی 
راسـتای آرمان هـای ارزشـمند شـهدا تحمل 
کردند.فصیحـی هرنـدی اظهـار کـرد: خوب 
اسـت حـول محور رهبـری و وحدت حرکت 
کنیـم کـه در شـرایط سـخت و دشـوار بـا 
تصمیماتـی کـه ایشـان می گیرند بسـیاری 
از بن بسـت ها شکسـته می شـود و ملت و 
نیروهـای انقابـی راه خـود را برای رسـیدن 
بـه اهداف بلند اسـامی پیـدا می کنند و در 

جهـت همـان راه حرکـت می کننـد.
وی تصریح کرد: 9 دی از این جهت بسـیار 
اهمیـت دارد و حتًمـا بایـد مراقـب باشـیم 
کـه بـه گونـه ای بـا هـم در ایـن روز حضـور 
داشـته باشـیم و حرکـت کنیـم کـه مـورد 

سوءاسـتفاده دشـمن قـرار نگیـرد.

نصب سه دستگاه شتاب نگار نسل جدید در رفسنجان

برای حفظ کشور باید حول محور 
اساسی وحدت حرکت کرد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ت دوم
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
مناقصه واگذاری امور پزشکان عمومی اورژانس و بخش سوختگی مرکز آموزش درمانی شفا درمانی کرمان 

شماره مناقصه: ۶7/2/10/۹8دانشگاه علوم پزشکی کرمان- مرکز آموزشی درمانی شفا دستگاه  مزایده گزار

واگذاری امور  پزشکان عمومی اورژانس و بخش سوختگی مرکز موضوع مزایده
دریافت اسناد: آموزش درمانی شفا

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

12/870/000/000براورد یکساله )ریال(
۶42/500/000تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز شنبه مورخ دریافت اسناد 
۹8/10/14

آخرین مهلت برگزاری اسناد و پیشنهادها 
تا ساعت 14:30 روزسه شنبه مورخ ۹8/10/24در سامانه ستاد ایران

از ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ۹8/10/25بازگشایی پیشنهادها 
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ ۹8/10/18 در محل امور اداری بیمارستان شفا برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 
) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

ش اگهی 7110۹3

رنا
 ای

س:
عک

خاطره ای از کربالی۴

ادامه یادداشت

دو شــب بعــد از حملــه هوایــی عــراق، یکــی دو ســاعت 
پــس از اذان مغــرب، نــاگاه یــک دســته نیــروی رزمنــده 
بــه داخــل ســنگر کوچــک مــا هجــوم آوردنــد تــا قــدری 
بیاســایند و بــرای اجــرای عملیــات کربــای چهــار بــا گــذر 
از رودخانــه خروشــان شــط العــرب بــه آن ســوی کرانــه 
ــرای  ــی ب ــای پای ــه ج ــد و ب ــرب  برون ــط الع ــی ش غرب
ــد.  ــح بصــره دســت یابن ــه منظــور فت ــات ب ــه عملی ادام
مــا بــه انــدازه کافــی بــرای مهمانان مــان شــام نداشــتیم. 
ناگزیــر گونــی کمپوت هــای ذخیــره را بــا دو دربازکــن بــه 
ــد  ــان بودن ــه مهمان م ــاده ک ــردان پی ــدگان گ ــان رزمن می
آوردیــم و آنــان هــر یــک بــا خــوردن یــک یــا دو قوطــی 
ــی دو  ــاده یک ــردان پی ــته گ ــدند. دس ــیر ش ــوت س کمپ
ســاعت بعــد بــه دســتور فرمانــده گردان شــان مــا  را بــه 
ســوی آب هــای خروشــان شــط العــرب  تــرک کردنــد.

ــرب در  ــط الع ــرقی ش ــه ش ــا در کران ــتقرار م ــل اس مح
نزدیکــی جزیــره مینــو بــود. وقتــی بــرای فریضــه صبــح 
بیــدار و از ســنگر بیــرون آمدیــم هــوای مه آلــود بــا حجــم 
زیــادی از تجهیــزات و ماشــین آالت نظامــی نظیــر دولــول 
ضدهوایــی بیست وســه، زرهپــوش و دو تانــک چیفتــن 
در میــان نخل هــا، صحنــه طراحــی شــده عجیــب و 
حیــرت آوری شــبیه فیلم هــای جنــگ دوم جهانــی را 
ــود.  درکمتــر از  ــه نمایــش گذاشــته ب پیــش چشــمم ب
یــک ســاعت بعــد کــه هــوا گــرگ و میــش شــد تعــداد 
زیــادی مجــروح بــه پســت امدادمــان آورده شــدند کــه 
عمدتــا بــا گلولــه تیربــار مــورد اصابــت قــرار گرفتــه بودند. 
مجروحــان از شکســت عملیــات و حجــم بــاالی شــهدا 
ــان و  ــدن غواص ــرق ش ــان از غ ــی از آن ــد. برخ می گفتن
اینکــه عراقی هــا آمــاده و منتظــر قتــل عام شــان بودنــد 
بــا تلخــی و جــاری شــدن اشــک چشم شــان یــاد 

ــف شــد. ــد متوق ــک روز بع ــات ی ــد. عملی می کردن
در ایــن عملیــات ســیزده تــن از خانــواده مــا )هاشــمی، 
ــور  ــه حض ــی( در جبه ــهاب و محبوب ــادی، ابوش ــاه آب ش
ــا  ــدوم ی ــکان مص ــاالت ام ــون احتم ــه قان ــتند و ب داش
شهیدشــدن ایــن تعــداد از خانواده مــان باالتــر می رفــت. 
بــود،  درآمــده  آب  از  درســت  پیش بینــی ام  بلــه، 
پســرعمویم شــهید و پســرخاله و پســردایی ام مجــروح 
شــدند. مــا تــا ده روز بعــد در همــان پســت امــداد 
ماندیــم. تلخــی شکســت و نظاره گــری انبــوه مجروحــان 
و خلوتــی منطقــه عملیاتــی از رزمنــدگان، موجبــات یاس 

ــود.  ــرده ب ــم ک ــرا فراه و ســرخوردگی م


