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هرمزگان- سیستان و بلوچستان- یزد  چهارمحال بختیاری

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در افتتاحیه گردهمایی مدیران آموزش و پرورش  جیرفت :

بودجه های دولتی جوابـگوی نیازها
 و برنامه های آموزش و پرورش نیست

بازدید رئیس حوزه قضائی  از فرودگاه جیرفت

معاون فرهنگ دینی  معاونت فرهنگی قوه قضائیه:

 معاونت فرهنگی قوه قضائیه پیشرو 
فرهنگی کردن قضاوت ها باشد

3
استاندار کرمان عنوان کرد :

ورود استان کرمان به توسعه تعامالت 
خارجی

3

۳۲ طرح منابع طبیعی، دهه فجر در جنوب کرمان به 
بهره برداری می رسد

با حضور معاون امور عمرانی استانداری کرمان ؛

۴ پروژه مدرسه سازی در منوجان کلنگ زنی شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:  هیچ کس نباید خود را از نظارت مصون بداند

2

3

4

��فرمانده یگان حفاظت اداره ڪل منابع طبیعی جنوب:

مردم حافظان اصلی عرصه های 
منابع طبیعی هستند

 فرمانده انتظامی استان :
کشف بیش از ۲۰۰ کیلوگرم انواع 

مواد مخدر در عملیات شبانه 
پلیس جیرفت

صفحه 2 صفحه 3

2

با حضور مهندس رضایی رییس اداره راهداری عنبرآباد معرفی شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ای جنــوب کرمان،مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس راهــداری وحمــل 
ونقــل جــاده ای عنبرآبــاد امــروز بــا حضــور معــاون توســعه ومدیریــت 

منابــع ،معــاون حمــل ونقــل و رئیــس امــور اداری اداره کل راهــداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب کرمــان برگــزار شــد. ��در این مراســم 
مرتضــی امیــری بعنــوان رئیــس جدیــد اداره راهــداری و حمــل و نقل 

جــادەای عنبرآبــاد معرفــی ومهدی پورجمعــه تودیع شــدند. در پایان 
مراســم از زحمــات آقــای پورجمعــه رئیــس ســابق اداره راهــداری و 

حمــل و نقــل عنبرآبــاد بــا اهــدای لوحــی تقدیــر و تشــکر شــد.
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 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: ۳۲ طرح 
منابع طبیعی به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی با اعتباری افزون بر ۷۶۰ میلیارد ریال در هفت شهرستان 

جنوبی این استان به بهره برداری می رسد. 
حمزه احمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیش از پنج 
هزار خانوار در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان از مزایای 
طرح های منابع طبیعی قابل افتتاح دهه فجر سال جاری در 
جنوب کرمان بهره مند و زمینه اشتغال ۶۳۲ نفر نیز فراهم می شود.
گفت:  کرمان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
طرح های افتتاحی دهه فجر در راستای تدبیر و عنایت ویژه مقام 
معظم رهبری به مجموعه منابع طبیعی کشور، با عنوان طرح های 
آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 

است.
اعتبار مصوب ۲۶۳  با  آبخیزداری  وی تصریح کرد: طرح های 
میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال شامل عملیات مکانیکی نظیر بندهای 
سنگی مالتی، خاکی و طرح های بیومکانیکی همچون احداث 
هاللی آبگیر توأم با بذرکاری و نهال کاری با آبیاری و مراقبت بوده 
که با هدف کنترل سیالب های مخرب، موجب تغذیه سفره های 
آب  زیر زمینی، آبدهی چاه ها، قنوات و احیاء عرصه های منابع 

طبیعی می شود.

احمدی اظهار داشت: طرح های گیاه پزشکی به منظور کنترل 
و  سوخت  مصرف  الگوی  تغییر  جنگلی،  بیماری های  و  آفات 
از  اراضی ملی  با هدف تشخیص  همچنین کمربند حفاظتی 
از  حمایت  و  حفاظت  راستای  در  نیز  مردم  قانونی  مستثنیات 

عرصه های منابع طبیعی، به بهره برداری می رسد.
وی تصریح کرد: عملیات جنگل کاری در سطح ۸۸۳ هکتار از 

عرصه های طبیعی هفت شهرستان جنوبی در حال اجراست.
وی افزود: در دهه مبارک فجر امسال سه طرح جنگل کاری شامل 

جنگل کاری با نهال و بذرکاری از انواع گونه های بومی ُکنار، کهور، 
بادام کوهی و گز روغنی با اعتبار ۲۷۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال 

اجرایی می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان به لزوم اجرای 
طرح های مبارزه با بیابان زایی تاکید کرد و گفت: طرح مبارزه با گرد 
و غبار با اجرای طرح نهال کاری در سطح سه هزار و ۷۳۰ هکتار با 

اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
وی اظهار داشت: دولت ها از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون طی 
ادوار مختلف در بخش های مختلف خدمات فراوانی به مردم ارائه 
کرده اند که پیشرفت و توسعه نظام جمهوری اسالمی را در برداشته 

لذا باید این خدمات به مردم اطالع رسانی شود.
احمدی خواستار همکاری و تعامل بیش از پیش مردم و مسووالن 
هفت شهرستان جنوبی با مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری 
برای حفاظت بهتر از این منابع خدادادی شد و گفت: امیدواریم 
با اجرای این طرح ها بتوانیم، گام بلندی در راستای ارتقاء سطح 
منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه برداریم تا به اهداف مورد نظر 

دست یابیم.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان مستقل از مرکز 
استان، هفت شهرستان را با جمعیت یک میلیون نفر تحت پوشش 

دارد.

��فرمانده یگان حفاظت اداره ڪل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب ڪرمان گفت: طبق بیانات مقام معظم رهبری حفاظت 
از محیط زیست، جنگل ها، منابع طبیعي و فراهم سازی فضایی 
و  از اساسي ترین وظایف مردم  برای زندگي  با طراوت  و  سالم 
مسئوالن بوده و ما در یگان حفاظت نیز این وظیفه را در راستای 
رهنمودهای رهبری با پشتکار و تالش بیش از پیش دنبال مي 

ڪنیم. 
��سرهنگ امیر افضلی افزود سامانه گویای 1504 به عنوان پل 
ارتباطی بین طبیعت دوستان و یگان حفاظت منابع طبیعی 
و  طبیعی  منابع  حفظ  هدف  با  ڪرمان  جنوب  آبخیزداری  و 

خدادادی ایجاد شده است. 
��وی ضمن اشاره به اینڪه نیروهای این یگان در سراسر منطقه 
به صورت شبانه روزی به حفاظت از عرصه های منابع طبیعي 
مشغولند، حفاظت و حراست از منابع طبیعی را یڪ وظیفه 
عمومی خواند و گفت: مردم و طبیعت دوستان ضمن مشارڪت 

در امر حفاظت از منابع طبیعی، تخریب و تصرف به عرصه های 
ملی و طبیعی و قاچاق مقطوعات چوبی را با سامانه تلفنی یگان 

حفاظت منابع طبیعی در میان بگذارند.
��فرمانده یگان حفاظت اداره ڪل منابع طبیعی و آبخیزداری 
در  مردم  مشارکت  اینڪه  به  تاڪید  ضمن  ڪرمان  جنوب 
اطالع رساني مي تواند نقش مؤثری در حفاظت بیشتر از این 
عرصه ها داشته باشد بیان داشت در همین راستا طی 10 ماهه 
سال جاری در بحث دریافت گزارشات مردمی از سامانه 1504 
حدود 629 گزارش دریافت ڪردیم ڪه مورد رسیدگی فوری 

قرار گرفته است.
��این مقام مسئول ادامه داد: از این تعداد گزارش 256 مورد آن 

صحت داشته و مابقی هم گزارشات غیرمرتبط بوده است.
��سرهنگ امیرافضلی تاڪید ڪرد: شهروندان بویژه ساڪنان 
شهرستان های جنوبی هر گونه تخریب و تصرف افراد سودجو 
در اراضی مرتعی و جنگلی منطقه را با سامانه تلفنی 1504 به 
ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی اطالع دهند تا ماموران این 

اداره اقدامات قانونی در این خصوص انجام دهند.

۳۲ طرح منابع طبیعی، دهه فجر در جنوب کرمان به بهره برداری می رسد

��فرمانده یگان حفاظت اداره ڪل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب ڪرمان:

مردم حافظان اصلی عرصه های منابع طبیعی هستند

ریاست حوزه قضایی شهرستان جیرفت  جناب آقای حسین شکوهی 
نسب در جهت حفظ حقوق شهروندی از فرودگاه شهرستان جیرفت 

بازدید بعمل آوردند،
در این بازدید فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت جناب سرهنگ 

محمد رضایی ،نیز حضور داشت،
حسین شکوهی نسب در این بازدید میدانی پس از بازرسی پاسگاه 
پلیس فرودگاه ،نکات مهمی را به نیروهای انتظامی مستقر در فرودگاه 

متذکر شدند.
رئیس دادگستری شهرستان جیرفت گفت ؛اگر چه وظیفه اصلی 
شما کنترل عبور و مرور و حفاظت و امنیت مسافران و محوطه فرودگاه 

است،
اما  مهمترین و برجسته ترین خدمت در فرودگاه  برخورد مناسب 
با مسافران است وی گفت: در فرودگاه با توجه به محدودیت فضا 

نزدیکترین برخورد با مسافر حضورپلیس فرودگاه است،
وی اظهار کرد: اگر چه امنیت، محدودیت آور است ولی شما  باید 
وظیفه کنترلی خود را به نحو احسن انجام دهید تا امنیت افزایش 

یابد.ومسافر نیز آرامش داشته باشد. 
این مقام قضایی  گفت: یکی از گذرگاههای فرهنگی در هر شهر 
فرودگاه ها هستند،و شما ها  در کنار وظیفه امنیتی وظیفه فرهنگی 

نیز دارید،
شکوهی نسب در ادامه ضمن تشکر از نیروهای پلیس و کارکنان 
فرودگاه،گفت؛ کار در فرودگاه کار حساسی است،و چگونگی ارتباط 

با مسافر،باعث ایجاد نوع نگاهشان به آن شهر می شود،
در این دیدار رئیس فرودگاه جیرفت جناب آقای حامد رئیسی، موارد 

مربوط به فرودگاه جیرفت را به طور کامل تشریح کردند...
روابط عمومی دادگستری شهرستان جیرفت

بازدید رئیس حوزه قضائی
 از فرودگاه جیرفت

گفتم من سردار سلیمانی هستم. باور نکرد!
سردار سلیمانی می  فرمود: یک بار از ماموریت بر می 
گشتم منتظر نماندم تاماشین بیاد دنبالم. از فرودگاه 
بود  جوانی  تاکسی  راننده ی   ، شدم  تاکسی  سوار 
.  نگاه معنا داری بهم کرد. گفتم چیه؟ آشنا به نظر 

میرسم؟
بازم نگاهم کرد و گفت شما با سردار سلیمانی نسبتی 
دارین؟ برادر یا پسر خاله ی ایشون هستید ؟ بهش 
گفتم من خود سردار هستم. جوان خندید و گفت: 
بابا ما خودمون این کاره ایم شما می خواهید منو 

رنگ کنی؟
خندیدم و گفتم : من سردار سلیمانی هستم . باور 
نکرد . گفت: بگو به خدا که  سردار هستی! گفتم: به 
خدا من سردار سلیمانی هستم. سکوت کرد ، دیگه 

چیزی نگفت. گفتم چرا سکوت کردی؟
چیزی نگفت. پرسیدم زندگی چطوره بااین گرونی 
چه میکنی؟ چه مشکلی داری؟ جوان نگاه معنا 
داری بهم کرد و گفت اگر تو سردار سلیمانی هستی 
من هیچ مشکلی ندارم . شادی روح سردار سلیمانی 

و همه شهدا صلوات

قدرت  به  را  اهالن  نا  آنکه  دارد  مرا  امروز  حال 
رساند

نزدیکان یک  از  و یکی  باهوش  از مقربان  شمعون 
شاه یهودی بود روزی به همراه پسرش نزد شاه بود 
و هنگام خروج پیشانی شاه را بوسید. وقتی آن دو از  
کاخ خارج شدند پسر به پدر اعتراض کرد که چرا به 
شاه بی احترامی کردی پدر؟ و جای اینکه دست شاه 

را ببوسی پیشانی اش را بوسیدی؟
شمعون پاسخ داد ، زمانی که برای اولین بار به این 
کاخ آمدم یک مربی ساده بودم قدرتی نداشتم قدم 
های شاه را میبوسیدم ، وقتی از هوش من با خبر 
گشت و اندکی به من قدرت داد دستش را بوسیدم ، 
وقتی مرا از نزدیکان خود کرد شانه هایش را بوسیدم 
و اکنون که از مشاوران اعظم اویم و او به من  قدرت 
بسیاری داده پیشانیش را می بوسم؛ اما بدان اگر 
فرصتی یابم این  بار سر از تنش جدا خواهم کرد!....

با  نا اهل  اما  باهوش  و آن مشاور  افتاد  اتفاق  این   
شورشیان همراه شد و خود سر از تن آن  شاه جدا 
. پادشاه زمانی که شمعون میخواست سر از  کرد 
تنش جدا کند یک جمله گفت: حال امروز مرا دارد 

آنکه نا اهالن را به قدرت رساند

نمی دانم غم هایم را پیش چه کسی مداوا کنم
مردی نزد پزشک روانشناس معروف شهر خود رفت 
. وقتی پزشک او را دید دلیل آمدنش را پرسید ، مرد 
رو به پزشک کرد و از غم های بزرگی که در دل داشت 

برای دکتر  تعریف کرد
مرد گفت دلم از آدم ها گرفته از دروغ گویی ها ، از 
دورویی ها ، از  نامردی ها و ادامه داد که از این زندگی 
خسته شده ام ، از این دنیا بیزارم ولی نمیدانم چه 
باید کنم ، نمی دانم غم هایم را پیش چه کسی مداوا 

کنم
پزشک به مرد گفت من کسی را می شناسم که می 
تواند مشکل تو را حل نمایید . به فالن سیرک برو او 
دلقک معروف شهر است. کسی است که همه را شاد 
می کند ، همه را می خنداند ، مطمئنم اگر پیش او 
بروی مشکلت حل می شود . هیچ کسی با وجود او 

غمگین نخواهد بود
از مطب  و در حالی که  از پزشک  تشکر کرد  مرد 
پزشک خارج میشد رو به پزشک کرد و گفت مشکل 
اینجاست که آن دلقک خود من هستم . رنج را آشفته 
در لبخند پنهان می کنم . تا دلش غمگین نگردد هر 

کسی با من نشست . مراقب اطرافیانمون باشیم.

نام جوانمرد  به  ایستگاهی دارد  تهران  متروی 
قصاب

گفتند:   می   بود.  و ضو  با  همیشه   ، جوانمرد  این 
و کار؟ می  از وضع کسب  عبدالحسین، چه خبر 
گفت: الحمدلله، ما از خدا راضی هستیم، او از ما 
راضی باشه! هیچکس دو کفه ترازوی عبدالحسین 
را مساوی ندیده بود، سمت گوشت مشتری همیشه 
سنگین تر بود. اگر مشتری مبلغ کمی گوشت می 
خواست ، عبدالحسین دریغ نمی کرد. می گفت: 

برای هر مقدار پول ، سنگ ترازو هست
وقتی که می شناخت که مشتری فقیر است ، نمی 
بگوید.  چیزی  احوالپرسی  و  سالم  بجز  گذاشت 
داد  می  و  کاغذ  توی  پیچید  می  گوشت  مقداری 
یا   نداشت  خوبی  مالی  وضع  که  کسی  دستش.  
حدس میزد که نیازمند باشد یا عائله زیادی داشت 
را دو برابِر پول مشتری، گوشت می داد. گاهی برای 
این که بقیه مشتری ها متوجه نشوند، وانمود می 
کرد که پول گرفته است.گاهی هم پول را میگرفت و 
دستش را می برد سمت دخل و دوباره همان پول را 
می داد دست مشتری و می گفت: بفرما مابقی پولت
عزت نفس مشترِی نیازمند را نمی شکست! این 
جوانمرد در ۴۳ سالگی، در یکی از عملیات های 
دفاع مقدس به شهادت رسید. در وصیت نامه اش 
آمده: آرزو داشته ام که  ای کاش من در روز  عاشورا 
می  بودم و در رکاب امام حسین و برای رضای خدا 
طهارت  و  عصمت  خاندان  به  و  شدم  می   شهید 
خدمتی می  کردم و خوشبختانه اکنون این توفیق 
را پیدا کرده ام که در این جنگ با کفار بعثی شرکت 
جوانمرد  همان  کیانی  عبدالحسین  شهید  کنم. 

قصاب است.

��جایگاه بلند سبزی خوردن
�� در یک بشقاب سبزی خوردن، گیاه های مختلف 
با ویژگی های متفاوت حضور دارند ولی تقریبا همه 
آنها اشتها آور و مقوی گوارش هستند. در این میان، 
بیشترین توصیه به مصرف ریحان و نعناع است که 
به هضم بهتر غذا و رفع یبوست کمک شایانی می 
کنند. البته افرادی که ترش می کنند باید از زیاد 
تواند موجب  کنند چون می  پرهیز  نعناع  خوردن 

تشدید ریفالکس شود.
در رده دوم سبزی ها جعفری  قرار دارد که موجب 
و  خوردن   سبزی  وسردی  گرمی  در  تعادل  ایجاد 
تقویت گوارش می شوند. مرزه و ترخون نیز به خاطر 
مزه تند و تیز و مزاج خیلی گرم و خشک شان دررده 
سوم قرار می گیرند. برخی سبزی ها مانند تره و 
تربچه، نفاخ اند که باید کمتر استفاده شوند. ترخون 

و تره نیز در مصرف زیاد مشکل زا هستند.
��حجم سبزی خوردن در هر وعده غذا باید معقول 
باشد وگرنه به عکس گوارش را دچار اختالل می 

کند .

هیچگاه جلوی عطسه زدن را نگیرید
�� گیر انداختن فشار هوا هنگام عطسه 
باعث آسیب رسیدن به پرده گوش و از 
دست دادن شنوایی و همچنین حتی 

پارگی در عروق مغز شود

این ها هم دارو هستند و حال ما را خوب تر می 
کنند: 

نگریستن به ستارگان و آب روان
پابرهنه بر زمین راه رفتن

ذکری را زمزمه کردن
تماشای گل ها و شکوفه ها 

تنفس در هوای صبحگاه بهاری
کتاب خواندن

گوش سپردن به آیات قرآن مجید
بوییدن میوه

لمس درختان
نوازش کردن حیوانات

آب دادن به گلدان ها ...
دارو تنها آنی نیست که می خوریم و می نوشیم ... 

 از مصرف سنجد غافل نشویم.
 امام صادق علیه السالم:

گوشت سنجد برای گوشت،
هسته آن برای استخوان،

پوست آن برای پوست مفید است، 
و در عین حال کلیه ها را گرم،

معده را ضدعفونی کرده، 
بازدارنده از بواسیر و
تسلسل بول است،
ساق پا را تقویت و 

جذام را از بدن ریشه کن می کند.

یبوست
یبوست  را  روده  در  تأخیر در سیر مدفوع  و   کندی 

نامند. شهرنشینان معموال” روزانه یکبار در صبحگاه 
ولی  نمایند.  می  روده  تخلیه  معینی  ساعت  در  و 
روستانشینان بعلت هوای سالم و زندگی آرام روزی 

چند بار این عمل را انجام می دهند.
مدفوع عادی نرم و برنگ گندمی ، سبز یا زرد بوده 
و تقریبا ۷۵٪ آنرا آب تشکیل می دهد. یبوست گاه 
خفیف است گاه شدید. گاهی موقتی است و برخی 
یکبار،  روز  سه  دو  هر  افراد  بعضی  دائمی،  اوقات 
بعضی نیز یک هفته و گاه دو هفته و بیشتر دفع 
براز می کنند. گهگاه بدون تأخیر روزانه تغییراتی 
در حاالت فیزیکی و شیمیائی مدفوع رخ می دهد. 
زمانی مزاج روزی چندبار عمل می کند . ولی تعداد 
آن کافی نیست و گاهی نیز یبس است اما همان 

یکبار هم که عمل کند حالت اسهالی دارد.
رنگ مدفوع یبس، کدر مایل به سیاهی بوده، خشک 
و سخت و بشکل گلوله هائی است . اگر مدتی در 
راست روده مانده باشد سخت و یک پارچه می شود و 
غالبًا کمی به مخاط سفید رنگ آغشته بوده و گاه نیز 

اندکی خونآلود است.

نوشیدنی های قندی خطر به ابتال به سرطان را 
افزایش می دهند

�� طی چند دهه اخیر مصرف نوشیدنی های قندی ) 
از قبیل نوشیدنی های شیرین شده با شکر و آبمیوه 
های 100 درصد طبیعی ( و نوشیدنی های شیرین 
شده مصنوعی ) رژیمی ( در سراسر جهان افزایش 
یافته است و این امر با خطر چاقی مفرط همراه است 
که به نوبه خود به عنوان یک عامل خطر جدی برای 

بسیاری از سرطان ها به حساب می آید.
افزایش  لیتر  میلی  که 100  میدهند  نشان  نتایج 
مصرف نوشیدنی های قندی در روز با 18 درصد 
افزایش خطر کلی سرطان و 22 درصد افزایش خطر 

سرطان پستان همراه بود.
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موضوع : آگهی مزایده به روابط عمومی دادگستری
به : اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان عنبرآباد 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
اجرای احکام حقوقی دادگستری عنبرآباد در نظر دارد با توجه به نیابت ارسالی از شعبه 7 اجرای احکام حقوقی شیراز نسبت به فروش ملک به شماره پالک 644 فرعی از 689 
اصلی بخش 45 کرمان واقع در اراضی جهاد اباد ملکی خانم حکیمه دیش فرزند غالمحسین به مساحت عرصه 513.25 متر مربع دارای بنای ساخته شده بر روی عرصه 
مذکور به مساحت 45 متر مربع نوساز ،دارای استحکام شناژ دار با مصالح ساختمانی آجر و سیمان ، سقف تیرچه بلوک داخل ساختمان سرامیک ، نما سفال ، عمر بنا باالی 
5 سال دارای سرویس بهداشتی خارج از ساختمان ،دارای آب و برق مستقل با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 650000000)ششصدوپنجاه میلیون ریال ( از طریق مزایده 

به فروش برساند لذا از متقاضیان خرید دعوت به عمل می آید .
جلسه مزایده: مورخه 1398/12/06 ساعت 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان عمومی و انقالب در اجرای احکام مدنی دادگستری عنبرآباد برگزار میگردد.

شرایط شرکت در مزایده:
-فروش نقدی است و حداکثر پرداخت بهاء یک ماه می باشد .

-کلیه هزینه های مربوط به معامله و هزینه های انجام مزایده به عهده خریدار می باشد .
-پیشنهاددهندگان باید در صورت برنده شدن ده درصد مبلغ ارزیابی شده را فی المجلس به صورت نقدی به حساب شماره 2171293891006 به نام تمرکز وجوه سپرده 

دادگستری عنبرآباد نزد بانک ملی پرداخت و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام حقوقی عنبرآباد تحویل نمایند .
-برنده شخصی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .

-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یاانقضای مهلت از پرداخت بهای مورد مزایده خودداری نماید.سپرده او به نفع دولت ضبط می گردد .
- متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری عنبرآباد مراجعه نمایند.

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری عنبراباد  
عنایت جبالبارزی

آگهی مزایده دادگستری عنبراباد )نوبت اول(



  185 شـــماره   هشـــتم    ســـال 
  1398 مـــاه  بهمـــن   7 شـــنبه  دو 
   1441 الثانی  1جمادی   _  2020 ژانویه  خرما27 

معاون فرهنگ دینی  معاونت فرهنگی قوه قضائیه:

 معاونت فرهنگی قوه قضائیه 
پیشرو فرهنگی کردن  قضاوت ها 

باشد

 زمان احساس نیاز به سیگار کشیدن، یک لیوان آب 
بنوشید

 امروزه دشوار است فردی پیدا کنید که فکر می کند 
سیگار کشیدن برای سالمتش مفید است. بسیاری 
از مطالعات علمی در مورد مشکل سیگار کشیدن 
وجود دارد و بسیاری از پروژه های اجتماعی در حال 
اما متأسفانه، حتی  این مسئله هستند.  با  مبارزه 
دوستان و خانواده ما هم شروع به سیگار کشیدن 
به  اعتیاد  کنند.  ترک  را  آن  نمیتوانند  و  کنند  می 
نیکوتین یک بیماری است )عادت نیست، همانطور 

که بسیاری فکر می کنند( و باید درمان شود.
 نکات در این مقاله می تواند به شما کمک کند از این 

اعتیاد خالص شوید:
- زمانی را برای ترک سیگار خود تعیین کنید. سعی 
کنید زمانی را انتخاب کنید که موقعیت های شدید 
اضطراب نداشته باشید )مانند امتحانات، تغییر شغل 

و غیره(.
 - خانه خود را پاک کنید همه زیرسیگاریها، فندک 
ها و سیگار ها را دور بزنید. اگر افرادی هستند که 
سیگار می کشند و با شما زندگی می کنند و نمی 
خواهند آن را بپذیرند، از آنها بخواهید که به انتخاب 
شما احترام بگذارند و زمانی که نزدیک شما هستند 

سیگار نکشند.
 برخی از افراد با کمک متخصصان توانستند اعتیاد 

نیکوتین خود را از دست بدهند
 - زمان احساس نیاز به سیگار کشیدن، یک لیوان 

آب بنوشید.
 - خوردن قهوه را به حداقل برسانید. به احتمال زیاد، 
شما قهوه را با سیگار استفاده می کردید، بنابراین 
زمانی که قهوه بخورید شما نیاز برای سیگار کشیدن 

میکنید، .
 - در ابتدا، شما باید به جای سیگار تنقالت بخورید، 
پس مطمئن شوید تنقالت شما سالم هستند. به 
عنوان مثال، می توان از میوه خشک، آجیل یا میوه 

تازه استفاده کرد.
 - در مورد تصمیم خود در رسانه های اجتماعی به 
دوستان و آشنایان خود بگویید. این یک عمل واقعا 
موثر است، زیرا شما ممکن است شرمنده باشید اگر 
دوباره شروع به سیگار کشیدن کنید و شرم انگیز 

است.
 - کتاب » ترک آسان سیگار آلن کار« را بخوانید این 
روش به شمار زیادی از افراد کمک کرد تا سیگار را 
ترک کنند )از جمله برخی از افراد مشهور(. و اگر شما 
بیش از حد تنبل هستید خود را  مشغول به خواندن 

کتاب و تماشای فیلم کنید.
 - سعی کنید موقعیت هایی را که اغلب اوقات سیگار 
می کشید، تحلیل کنید و سعی کنید آنها را در آینده 
نادیده بگیرید. اجتناب از هرگونه تحریک احتمالی. 
به عنوان مثال، برنامه کاری خود را تغییر دهید تا با 

همکارانتان سیگار نکشید.
 اعتیاد به نیکوتین یک بیماری است و باید درمان 

شود
 - کمی صبر کنید اگر احساس کنید که نزدیک به 
رها کردن و دوباره شروع به سیگار کشیدن هستید، 
حداقل 5 دقیقه خود را منحرف کنید. دانشمندان 
می گویند این زمان کافی برای آگاهی شما است تا از 

خودتان بپرسید که چرا کاری انجام می دهید.
 - سعی کنید یک هدف را تنظیم کنید تا قبل از 
تعطیالت یا روزهای تعطیل، سیگار نکشید. بروید 
بیرون از شهر و البته، سیگار با خود نبرید و هنگام 

بازگشت به خانه تصمیم خود را فراموش نکنید.
 - به نزدیک ترین بیمارستان بروید و در آن جا افراد 
مبتال به سرطان ریه هستند، مشاهده کنید. از آنها 
بپرسید که آنها درباره سیگار کشیدن چه فکر می 

کنند. این تجربه شما را تکان خواهد داد.
 - برای خود جریمه ای در نظر بگیرید و با دوست 
خود صحبت کنید که اگر دوباره شروع به سیگار 
کشیدن کردید پول زیادی به دوست خود بپردارید. 

تقلب نکن.
  هر بار که میل به سیگار کشیدن دارید آدامس بجوید
 - یک برنامه ویژه برای تلفن خود دریافت کنید که به 
شما کمک می کند تا سیگار کشیدن را متوقف کنید.
 - اگر احساس می کنید که دیگر نمی توانید مبارزه 
کنید، دندان های خود را بشویید و با آب دهان خود 
را بشویید. اگر می توانید یک لیوان شیر بخورید. پس 
از انجام این کارها، مردم معموال نمی خواهند سیگار 

بکشند.
 - هر بار که میل به سیگار کشیدن دارید آدامس 

بجوید.
 - برخی از افراد با کمک متخصصان توانستند اعتیاد 
نیکوتین خود را از دست بدهند. با کمک  هیپنوتیزم، 

طب سوزنی و روان درمانی. 

معاون فرهنگ دینی و سازمانی معاونت فرهنگی قوه 
قضائیه گفت: فرهنگی کردن قضاوت از جمله ویژگی 
های است که معاونت فرهنگی قوه قضائیه باید در آن 

پیشرو باشد.
��حجت االسالم سید محمد مسعود معصومی الری 
در جمع معاونان فرهنگی قوه قضائیه در شیراز بیان 
کرد: احصاء کردن فعالیت های فرهنگی قوه قضائیه 
در عرصه های کاری جزو اصلی ترین راهبردهای قوه 

قضائیه است.
��وی با تاکید بر اینکه فعالیت فرهنگی تنها در نمازخانه 
به تمامی  ها خالصه نمی شود، متذکر شد: ورود 
عرصه های فعالیت قوه قضائیه و نقش آفرینی وظیفه 

معاونت فرهنگی قوه قضائیه است.

20 ترفند که به شما کمک 
می کند سیگار را ترک کنید 
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مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در افتتاحیه گردهمایی 
مناطق  و  ها  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیران  روزه  دو 
بودجه های  گفت:  جیرفت،  شهرستان  در  کرمان  استان 
دولتی جوابگوی نیازها و برنامه های آموزش و پرورش نیست 
و در همین راستا با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی استان کرمان و فعاالن حوزه اقتصادی پویش 

ساخت ۱۰۰ مدرسه در استان کرمان راه اندازی شده است.
و  آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
پرورش استان کرمان، صبح امروز شنبه ۵ بهمن ماه ۹۸ احمد 
اسکندری نسب در مراسم افتتاحیه همایش دو روزه مدیران و 
روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان 
در شهرستان جیرفت با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه 
زهرا )سالم الله علیها( و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا و امام شهیدان و شهدای مقاومت به خصوص سردار 
رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی، گفت: شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی به دست آمریکای جنایتکار باعث وحدت 
جهان اسالم شد و راهپیمایی تاریخی مردم عراق هم به برکت 
خون و شهادت حاج قاسم سلیمانی بود و رفتن حاج قاسم 

روح تازه ای در جهان اسالم دمید.
وی با بیان اینکه ما باید در آموزش و پرورش راهبردها و رسالت 
های شهید حاج قاسم سلیمانی را تبیین کنیم، بیان داشت: 
به فرموده مقام معظم رهبری حاج قاسم سلیمانی یک مکتب 

و یک مدرسه است و باید راه او در تمامی زمینه ها ادامه یابد.
اسکندری نسب با اشاره به اینکه پیشکسوتان در آموزش و 
پرورش سهم بسیار زیادی در توسعه این دستگاه عظیم دارند، 
افزود: تجلی گاه آموزش و پرورش افراد تحصیلکرده و موثر 
هستند و نقش پیشکسوتان در این زمینه بسیار مهم و ضروری 

است.
در  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
استان کرمان بیش از ۸۰ هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته 

داریم، خاطرنشان کرد: قریب به سی و پنج هزار بازنشسته در 
استان کرمان هستند و راه اندازی یک مرکز پیشکسوتان در 
شهرستان ها و مناطق استان در دستور کار آموزش و پرورش 

استان کرمان قرار دارد.
احمد اسکندری نسب با بیان اینکه برگزاری همایش های 
تبیین  و  ریزی  برنامه  راستای  در  پرورش  و  آموزش  مدیران 
آموزشی  ارتقاء فعالیت های  باعث  سیاست هایی است که 
بخواهیم  اگر  گفت:  شود،  می  استان  پرورش  و  آموزش 
جامعه و کشوری توسعه یافته داشته باشیم الزمه آن آموزش 

و پرورشی توسعه یافته است.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش زیربنایی ترین و اثرگذارترین 
نهاد در هر جامعه ای است، اظهار داشت: تنها مسیر توسعه 

هر کشوری توسعه نیروی انسانی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه هیچ 
سرمایه مهمتر از سرمایه نیروی انسانی نیست، افزود: بعد 
از خانواده مهمترین و اصلی ترین و اثرگذارترین نهادی که 

مستقیم با فرد سر و کار دارد، آموزش و پرورش است.
با اشاره به اینکه آموزش و پرورش کانون  اسکندری نسب 
تحول هر جامعه ای است و در همه موارد تحول آفرین است، 
بیان داشت: جامعه دارای قدرت های اقتصادی، نظامی، 
علمی و صنعتی خواهد بود، که تربیت دانش آموزانی خالق را 

در دستور کار خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه مهمترین رسالت آموزش و پرورش تربیتی 
دانش آموزانی در طراز جمهوری اسالمی است، اظهار کرد: 
اگر آموزش و پرورش در راس قرار بگیرد و الویت همه افراد 
جامعه باشد، بسیاری از مشکالت جامعه امروزی و آینده حل 

خواهد شد.
احمد اسکندری نسب با تاکید بر اینکه همه باید دست به 
دست هم دهند تا آموزش و پرورشی پویا و خالق در کشور 
نهادینه شود، ادامه داد: بودجه های دولتی جوابگوی نیازها 
و برنامه های آموزش و پرورش نیست در این صورت است که 
نقش مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش الزم و ضروری 

است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان این که قریب به 
۲ هزار و ۶۰۰ کالس درس از ابتدای دولت تدبیر و امید توسط 
خیرین مدرسه ساز در استان کرمان ساخته شده است، بیان 
داشت: دولت برای حضور خیرین در امر مدرسه سازی سهم 
بسیار خوبی گذاشته است و اگر خیران در ساخت مدارس ۳۰ 

درصد مشارکت داشته باشند، مابقی آن را دولت خواهد داد.
وی با بیان اینکه با تفاهمات و رایزنی های صورت گرفته با اتاق 
بازرگانی کرمان، پویش ساخت ۱۰۰ مدرسه توسط فعاالن 
اقتصادی در استان راه اندازی شده است، بیان داشت: در 
همین راستا ۲۰۰ مدرسه دیگر هم از منابع دولتی ساخته 
خواهد شد، که در مجموع در سال های آینده ۳۰۰ مدرسه 
نوساز به مجموعه آموزش و پرورش استان اضافه خواهد شد.

استاندار کرمان گفت: استان کرمان به خوبی 
به مباحث توسعه تعامالت خارجی وارد شده و 
از پیشنهاداتی که به توسعه ارتباطات خارجی 
استان از جمله صادرات و سرمایه گذاری منجر 

شود، استقبال می کند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، 
معارفه  جلسه  در  فدائی   محمدجواد  دکتر 
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان 
مالی  اداری  معاون  مشاور  حضور  با  کرمان 
نمایندگی های  مسئول  و  خارجه  امور  وزیر 
مباحث  به  کشور  داخل  در  خارجه  وزارت 
و  پرداخت  استان  خارجی  تعامالت  توسعه  
توسعه  به  که  پیشنهادی  هر  از  کرد:  عنوان 
ارتباطات خارجی استان از جمله صادرات و 
سرمایه گذاری منجر شود، استقبال می کنیم.

وی همچنین به سفر چندین نفر از سفرای 
به  مختلف  کشورهای  و  اسالمی  جمهوری 
اشاره  گذشته  ماه های  طی  کرمان  استان 
با  نیز  متعددی  جلسات  گفت:  و  داشت 
عراق،  روسیه،  با  ایران  مشترک  اتاق های 
افغانستان و غیره داشته ایم که به گسترش 

تبادالت و فعالیت ها کمک می کند.
فدائی به مبحث دیپلماسی اقتصادی اشاره 

کرد و افزود: استان کرمان هم در زمینه های 
صادرات، کاالهای قابل مالحظه ای دارد و هم 
به لحاظ سرمایه گذاری های خارجی از جمله 

حوزه صنایع و معادن جذابیت الزم را دارد.
استاندار کرمان ادامه داد: همکاری و تعامل 
با نمایندگی وزارت امور خارجه در استان جزو 
برنامه های مورد تاکید استان است و با توجه به 
ظرفیتی هم که در استان وجود دارد، انتظار 

می رود دفتر نمایندگی نیز به صورت جدی در 
حوزه های مختلف وارد شود و پیشنهادات خود 

را ارائه دهند.
فدائی با بیان اینکه انگیزه باالیی برای ارتباط 
قوی در حوزه وزارت خارجه وجود دارد، تصریح 
کرد: اشتغال فرامرزی از جمله مباحثی است 
که در حال پیگیری داریم تا واردات کاالهای 
ایرانی  تولیدکننده های  طریق  از  نیز  را  الزم 

انجام دهیم.
استانداری کرمان  روابط عمومی  به گزارش 
اداری  معاون  مشاور  رحیمی گرجی  محمد 
با  جلسه  این  در  نیز  خارجه  امور  وزیر  مالی 
معرفی رسمی خانم عباسی به عنوان مسئول 
نمایندگی وزارت خارجه در استان کرمان بیان 
داشت: در حال حاضر ۲۸ دفتر نمایندگی در 
استان ها و مناطق آزاد تجاری کشور راه اندازی 

شده است.
دیپلمات های  از  عباسی  خانم  افزود:  وی 
باتجربه کشور هستند که در نمایندگی های 
خارج کشور نیز سابقه حضور و فعالیت دارند. 
اقتصادی  دیپلماسی  به  رحیمی گرجی 
وزارت خارجه پرداخت و گفت: وظایف دفاتر 
و  شناسایی  و  شده  گسترده تر  نمایندگی ها 
معرفی توانمندی های اقتصادی، ظرفیت های 

گردشگری را به عهده دارند.
وی همکاری و تعامل هر چه بیشتر استانداری 
و سایر دستگاه های اجرایی را با نمایندگی های 
وزارت خارجه استان ها خواستار شد و بیان 
کرد: برگزاری جلسات استانی شورای روابط 
حوزه های  در  نظرات  تبادل  جهت  خارجی 

مرتبط موثر واقع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در افتتاحیه گردهمایی دو روزه مدیران آموزش و پرورش  جیرفت مطرح کرد:

بودجه های دولتی جوابگوی نیازها و برنامه های آموزش و پرورش نیست

استاندار کرمان عنوان کرد :

ورود استان کرمان به توسعه تعامالت خارجی

 فرمانده انتظامی جیرفت ازفوت راکب یکدستگاه 
موتورسیکلت و مجروح شدن ترک نشین بر اثر سانحه 

رانندگی در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ«رضا محمدرضایی« در تشریح این خبر بیان 
کرد: در پي اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني 
بر وقوع تصادف در یکی از محور های فرعی شهرستان 
» حوالی پل ملک آباد«  بالفاصله مأموران به محل مورد 

نظر اعزام شدند.
وي افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد یك 
دستگاه وانت پیکان بنا به عللی با یکدستگاه موتور 
سیکلت برخورد نموده که بر اثر آن راکب موتور سیکلت 
به علت شدت وارده فوت و ترک نشین نیز مجروح و به 

بیمارستان منتقل شده است.
این مقام  انتظامی تصریح کرد: علت تصادف توسط 
کارشناسان پلیس سبقت غیر مجاز وانت پیکان اعالم 

شده است۰
فرمانده انتظامی جیرفت درپایان گفت: با توجه به 
اینکه بسیاری از محورهای فرعی دو طرفه و معموال کم 
عرض می باشند،رانندگان با احتیاط بیشتری رانندگی 
کنند و در هنگام رانندگي هوشیاري کامل خود را 
حفظ کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در 
محورهاي دو طرفه ،ضامن سالمت خود و دیگران 

باشند.

معاون اجرایی و نظارت نوسازی مدارس استان کرمان از 
کلنگ زنی ساخت ۴ پروژه مدرسه سازی با ۳۰ کالس 

درس در شهرستان منوجان خبر داد.
 محمودرضا محمد حسنی معاون اجرایی و نظارت اداره 
مراسم  حاشیه  در  کرمان  استان  مدارس  نوسازی  کل 
کلنگ زنی ۴ پروژه که با حضور مهندس آیت الهی موسوی 
معاون امور عمرانی استانداری انجام شد، گفت: در آستانه 
ایام الله دهه مبارک فجر و ایام پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی از محل اعتبارات ملی و استانی نوسازی مدارس 
امروز صبح کلنگ ساخت ۴ مدرسه با ۳۰ کالس درس در 

شهرستان منوجان به زمین خورد.
او افزود: از این ۴ پروژه مدرسه سازی یک پروژه مدرسه 
پروژه  و ۳  دهنو  حافظ  روستای  در  کالسه  سازی ۱۲ 
مدرسه سازی ۶ کالسه در شهر منوجان، روستای الریان و 

روستای چاه شاهی شهرستان منوجان اجرا خواهد شد.
محمد حسنی با اشاره به اینکه اعتبار ساخت این پروژه ها 
از محل اعتبارات استانی و ملی نوسازی مدارس تخصیص 
یافته، تصریح کرد: برای ساخت این مدارس با ۳۰ کالس 
درس و حصارکشی و محوطه سازی ۱۵۰ میلیارد ریال 

اعتبار اختصاص یافته است.

 فرمانده انتظامی جیرفت :

سبقت غیر مجاز یک کشته و یک 
مجروح بر جای گذاشت

با حضور معاون امور عمرانی استانداری کرمان ؛

۴ پروژه مدرسه سازی در منوجان 
کلنگ زنی شد

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

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

139860319091001986مورخه  شماره  رای  برابر 
98/10/03هیات اول موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  یوسف  فرزند  جهانشاهی  هوشنگ  آقای  متقاضی 
خانه  باب  یک  ششدانگ  در  عنبرآباد  از  شناسنامه 1صادره 
مسکونی به مساحت 185/50متر مربع پالک681 –فرعی از 
47 - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 47- اصلی  قطعه یک 
واقع در عنبراباد اراضی احمد آباد بخش 45 کرمان  خریداری 
از مالک رسمی آقای عباس امیری محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم  مراتب در یک نوبت به آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار:1398/11/07

مصیب حیدریان  رئیس ثبت اسناد وامالک

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

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

139860319091001650مورخه  شماره  رای  برابر 
98/07/10هیات اول موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مرتضی بدوئی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 
66صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه مسکونی به 
مساحت 245/36متر مربع پالک –فرعی از 49 - اصلی بخش 
45کرمان قطعه دو واقع در اراضی محمداباد بی بی شهری 
عنبراباد واقع در شهرستان عنبراباد خریداری از مالک رسمی 
اطالع  منظور  به  است.لذا  آقای محمود کنت محرز گردیده 
عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/07
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/11/21

مصیب حیدریان  رئیس ثبت اسناد وامالک

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

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

139860319091001895مورخه  شماره  رای  برابر 
98/09/12هیات اول موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسین مارانی فرزند عین اله بشماره شناسنامه 
276صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه مسکونی به 
مساحت 255/43متر مربع پالک –فرعی از 45 – اصلی مفروز 
و مجزی شده از  پالک 45 اصلی قطعه یک بخش 45 کرمان 
واقع در عنبراباد اراضی خداآفرین خریداری از مالک رسمی 
آقای عباس امیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/07
تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/11/21

مصیب حیدریان  رئیس ثبت اسناد وامالک

 فرمانـده انتظامـی اسـتان از کشـف بیـش از ۲۰۰ کیلـو گـرم 
انـواع مـواد مخـدر در عملیـات شـبانه پلیـس شهرسـتان  خبر 

داد.
سـرداد  » عبدالرضـا ناظـری« در تشـریح ایـن خبـر افـزود: 
مامـوران پلیـس مبارزه با مواد مخدر جیرفت  با انجام یکسـری 
اقدامـات اطالعاتـی  دریافتنـد سـوداگران مرگ به سـرکردگی 
فـردی بـه هویـت معلـوم  قصـد دارند محمولـه مواد مخـدر را با 
یکدسـتگاه خـودرو پـژو 405 از شـهرهای مـرزی بارگیـری و  از 
طریـق محورهـای فرعی شهرسـتان هـای جیرفـت ، کهنوج و 
سـیرجان حمـل و سـپس جهت انتقـال به مرکز کشـور تحویل 

سـایر قاچاقچیان نمایند.
وی افـزود : بـا تشـکیل اکیپ  هـای ویژه و اعزام به مسـیر های 
احتمالـی ترددقاچاقچیان ، ماموران سـرانجام  در محور فرعی 

روسـتای اسـفندقه به یک دسـتگاه خودرو پژو 405  مشـکوک 
و دسـتور ایسـت خودرو را صادر نمودند.

سـرداد  »ناظـری« تصریـح کـرد : در بازرسـی هـای بـه عمـل 
آمـده از خـودرو مقـدار۱۰۸ کیلوگـرم تریـاک و ۹۶ کیلـو گـرم  

حشـیش کشـف شـد.
ایـن مقـام انتظامـی بیـان داشـت : در ایـن ربطـه2 نفـر متهـم 
دسـتگیر و بـه همـراه یـک دسـتگاه خـوردو توقیفـی تحویـل 

مراجـع قضایـی شـدند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان در پایـان بـا بیـان اینکـه : اقدامـات 
سـوداگران مـرگ بـه هیـچ وجـه از چشـمان تیـز بیـن پلیـس 
دور نخواهـد مانـد ، از شـهروندان درخواسـت کـرد: در صورت 
برخـورد بـا هرگونـه مـورد مشـکوک در زمینـه خریـد، فـروش 
و  شناسـایی  جهـت  را  مراتـب  سـریعا  مخـدر  مـواد  حمـل  و 
دسـتگیری سـوداگران مرگ به مرکز فوریت های پلیسـی 110 

اطـالع دهنـد

 فرمانده انتظامی استان :

کشف بیش از ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در عملیات شبانه پلیس جیرفت



هفته نامه خرماخرما
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طراح: بهار ستایی مختاری
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کانال طلبه جیرفتی
آتش به اختیار فرهنگی 
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Javan ma@

https://t.me/
sarbazerahbar348

منتظرنظرات   انتقادات   پیشنهادات شما هستیم 
       خبرنگار افتخاری ما باشید:

پل ارتباطی ما و شما : 09162110963
پیج اینستاگرام:)نشریه خرما( 
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آگهی استخدام
 یک شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی جیرفت

 از  یک نفر حسابداربا ۲ سال سابقه مفید حسابداری )شرکتی (
دعوت بعمل می آورد

 عزیزانی که تمایل به همکاری دارند لطفا«رزومه خود را به آدرس ایمیل
    Cu.omidsabzevaran@gmail.com ارسال نمایند .

فعالیــت هــای جهــادی شــهدادنژاد در 
اســفندقه در حــال تحقــق اســت. 

ــدازی  ــان راه ان ــفندقه از زم ــش اس بخ
ــتقل  ــی مس ــوان بخش ــتقالل بعن و اس
شــاهد فعالیــت هــای زیــاد و خدماتــی 

ــت. ــوده اس ب
ــهدادنژاد  ــه ش ــاب روح الل ــس از انتص پ
بــا حفــظ ســمت معــاون فرمانــدار و 
بعنــوان سرپرســت ایــن بخــش تحــوالت 

ــت. ــق اس ــال تحق ــی در ح خوب
ســابقه  کــه  شــهدادنژاد  اللــه  روح 
بخشــداری کیــش و اداره کل اجتماعی 

کارنامــه  در  را  هرمــزگان  اســتانداری 
دارد. خــود 

ایــن بخــش  بــا تواضــع و تدبیــر در 

اســت. خدمــت  مشــغول 
سرپرســت  نــژاد  شــهداد  بازدیــد 
بخشــداری اســفندقه از کارگاه قالــی 

ــرات،  ــهرک مخاب ــد ش ــیل بن ــی، س باف
ــکالت  ــی و مش ــالن ورزش ــس، س اورژان
مربــوط بــه نفــت بــا تمــاس با مســئولین 

مربوطــه  پیگیــر حــل مشــکالت مطــرح 
ــتم  ــاد سیس ــول ایج ــدند و ق ــده  ش ش
ــی بافــی و ســالن  گرمایشــی کارگاه قال

ورزشــی را دادنــد
ــاختمان  ــور در س ــا حض ــن ب و همچنی
ــاح ان را در بیســت  اورژانــس قــول افتت
ــا  ــردار دله ــام س ــه ن ــاه ب ــن م و دوم بهم
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی را بــه 

ــد. ــفندقه دادن ــریف اس ــردم ش م

بازدید شهداد نژاد سرپرست بخشداری اسفندقه از کارگاه قالی بافی، 
سیل بند شهرک مخابرات، اورژانس، سالن ورزشی و مشکالت مربوط به نفت

تواضع و تدبیر شهدادنژاد در بخش اسفندقه

انتصاب  تبریک 

جناب آقای احمد بلندنظـر  شهــردار  محترم هنــــــزا
انتخــاب جنابعالــی را توســط اعضــای محترم شــورای شــهر هنــزا و انتصاب بــه عنوان 
شــهردار ایــن شــهر،  تبریــک عــرض نمــوده و ازخداونــد متعــال موفقیــت و بهــروزی 

شــما را مســألت مــی نمایــم.
شیخ محمد احمدیوسفی  مدیر مسئول نشریه خرما

رئیس  درویشیان  االسالم  ��حجت 
نکات  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
معظم  مقام  سوی  از  شده  مطرح 
را  اخیر  جمعه  نماز  در  رهبری 
مهم وراهبردی خواند و با اشاره به 
اظهارات ایشان مبنی بر قوی شدن 
در همه حوزه ها تصریح کرد: آیت 
بیانات  اساس  بر  نیز  رئیسی  الله 
بر قوی شدن  مقام معظم رهبری 

قوه قضائیه تاکید کرد.
�� حجت االسالم درویشیان افزود: 
در حوزه های مختلف در کنار نیاز 
برنامه  داشتن  مناسب،  قانون  به 

متناسب و مجریان مجرب و دارای 
انگیزه، به یک اصل مهم دیگر به 
اصل  این  و  داریم  نیاز  نظارت  نام 
مدیریتی  مهم  رکن  یک  عنوان  به 
در دنیای امروز تبدیل شده و یک 
و  است  ناپذیر  اجتناب  موضوع 
لذا در همه اسناد باال دستی برای 
دستگاه  همه  و  مدیریتی  سطوح 
های اجرایی، قضایی و مقننه این 
وظیفه نظارتی تعریف شده و هیچ 
کس نباید خود را از نظارت مصون 

بداند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

 هیچ کس نباید خود را از نظارت مصون بداند

بسمه تعالی
آگهــی تشــکیل جلســه مجمــع عمومــی نوبــت اول عــادی ســالیانه 
کلیــه  اطــالع  بــه  بدینوســیله  کهنــوج  ایثارگــران   431 شــرکت 
ســهامداران شــرکت 431 ایثارگــران کهنــوج مــی رســاند کــه مجمــع 
عمومی ســالیانه نوبت اول شــرکت در تاریخ 98/11/25 رأس ســاعت 
9 صبــح روز جمعــه در محــل دفتــر شــرکت وقــع در بلوار شــاهد جنب 

اداره کار کهنــوج تشــکیل مــی شــود ،دعــوت بمــل مــی آیــد .
دستور کار جلسه:

1.انتخاب هیئت مدیره جدید 
2.انتخاب بازرس

3.بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال 97 شرکت 
4.بررسی موارد پیشنهادی در زمینه کاری شرکت در سال 99

5-افــرادی کــه داوطلــب حضــور در هیئــت مدیــره میباشــند تقاضــای 
ــل  ــرکت در مح ــر ش ــه دفت ــح 98/11/25 ب ــاعت 8 صب ــا س ــود را ت خ

مذکــور تحویــل نماینــد 

هیئت مدیره شرکت 431 ایثارگران کهنوج

آگهی جلسه مجمع عمومی نوبت اول عادی 
سالیانه شرکت 4۳1 ایثارگران کهنوج


