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قوم گرایی عامل 

توسعه یا آفت فرهنگی

کوروش امیرمیجانی
یادداشت مهمان

 ))قـوم یـا گـروه نـژادی بـه لحـاظ مفهومـی بـه 
دارای  کـه  میگـردد  تلقـی  انسـانها  از  گروهـی 
یکسـری ویژگیهـای مشـترک در اصـل و نسـب 
مشـترکات  دارای  گـروه  ایـن  باشـند.که  مـی 
فرهنگی،زبانی،رفتـاری ومذهبـی مـی باشـند کـه 
توسـط گذشـتگان و پیشـینیان خود به ارث برده و 
یـا در طـول تاریـخ خود به آنها دسـت پیـدا کردند.
بنابرایـن هـر گروه مـی تواند یک جامعـه فرهنگی 
باشـد((. )امـا آنچـه در قـرن بیسـتم از مفهوم آن 
برآمـده بیشـتر منشـا سیاسـی میباشـد،بطوریکه 
ایـن واژه همـان قـوم و قومیـت در مقابـل مفهـوم 
پـر محتوایـی چـون ملیـت قـرار گرفتـه کـه البتـه 
ریشـه اش بـه دولـت و شـهرهای یونـان باسـتان 
میرسـد.اما مفهـوم قـوم و   قـرن بیسـتم مـورد 
اسـتفاده قـرار گرفـت یعنـی بعـد از جنـگ جهانی 
تعاریفـی  مـا  فارسـی  ادبیـات  در  انچـه  دوم.امـا 
60 قومیـت در دهـه از قـوم تلقـی میگـردد همـان 
جماعتـی از مردم و خویشـاوندان و اقوام اسـت(. 
بـه طـور کلـی ناسیونالیسـم یا قـوم گرایـی دارای 
پایـه هایی همچـون تعلق بـه زمان،فرهنگ ،تاریخ 
و حتـی جهانبینـی هـم             مـی باشـد.
بطوریکـه ایـن ویژگی متاسـفانه حتی در کشـوری 
چـون ایـران عزیزمـان بر شـالوده ی گران سـنگی 
از فرهنـگ و هنـر و ادب ایـن مرزبـوم مسـتولی 
گردیـده اسـت.آنچه نگارنـده را بـه آوردن مطلـب 
بـاال واداشـت بسـتری باشـد بـرای پرداختـن بـه 
یـک مصائـب غـم انگیـز امـروز شـهرمان جیرفت 
کـه جـزء کوچکـی از ملـت بـزرگ ایران میباشـد.
امـروز مبیـن اسـت کـه در شـهرمان همانند سـایر 
دارد.و  طوالنـی  ی  گذشـته  قومگرایـی  شـهرها 
در  بخصـوص  اخیـر  هـای  دهـه  در  متاسـفانه 
جریـان  ایـن  انتخاباتـی  و  سیاسـی  جریانـات 
قدعلـم نمـوده و شـاهد بـروز و گسـترش واژگانی 
چـون جبالبارزیسم،ساردویسـم و یـا جلگـه یسـم 
مـی باشـیم کـه سـبب بـروز تفرقـه و اختالفات و 
مانـع اتحـاد و بکپارچگـی شـده اسـت.که مطمئنا 
دامـن زدن بـه ایـن نـوع قـوم گراییهـای افراطـی 
هـای  آمـوزه  خـالف  دیگـر  اقـوام  سـایر  نفـی  و 
دیـن مبیـن اسـالم میباشـد. که ایـن ناسـازگاریها 
خـود سـبب وجـود چالشـهای جـدی در فرهنـگ 
و اجتمـاع شـهرمان و مرزبـوم مـان  مـی شـود.
لـذا اگـر بخواهیم از مطالـب باال بهـره کافی ببریم 
بایسـتی بـا بصیـرت بـاال گذری هـر چند کوتـاه به 
تاریـخ ایـن مـرز وبـوم بیاندازیم. زمانی ارسـطو به 
اسـکندر گفـت چنانچـه میخواهـی برایـن مـردم 
)ایران(حکومـت رانـی کنید با از بیـن بردن بزرگان 
آنهـا ،سـودی برای شـما بـه ارمغـان نخواهـد آورد 
چـون آنهـا بـاز جمـع خواهند شـد و قطعا شـما را 
شکسـت خواهند داد .       ادامه در همین صفحه

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

پـس میان ایرانیـان تفرقه بیافکن ودر هر اسـتانی طایفه 
ی را فرمانـروا کـن تـا دائم بـا هم در حال جنگ باشـندو 
تـو بـا خیـال آسـوده برآنهـا فرمانروایـی کـن . آنچنـان 
قومیـت گرایـی بعنـوان یکـی از چالشـهای سیاسـی در 
ایـران و پـس از انقـالب یکـی از مهم تریـن دغدغه های 
ملـی بـرای آینـده از بعـد سیاسـی امنیتی صـورت گرفت 
.تـا جایی که در یکی از اسـناد منتشرشـده سـایت ویکی 
لیکـس مقامـات اسـرائیل از دولـت آمریکا خواسـتند که 
در مسـئله قومیـت در ایـران اسـتفاده ابـزاری نمایـد. هر 
چنـد خوشـبختانه این چالشـها بـه وجود نظـام مقدس 
جمهـوری اسـالمی تاکنون مهار شـده اسـت امـا به علت 
عـدم توجـه بـه ریشـه هـای مخـرب آن و علـت یابی آن 
فرهنگی،سیاسـی،به  زیرسـاختارهای  بـه  توجـه  بـدون 
مصـداق آتش فرو نشـاندن و اخگر گذاشـتن اسـت. لذا 
متاسـفانه با ورود اندیشـه های تجدد و برانگیخته شـدن 

نـگاه اسـتعمارگران غـرب و شـرق بـه سـرزمینمان مـی 
تـوان از قـوم گرایی بعنوان یکی از جنبشـهای انحرافی در 
سـده اخیـر و از مهـم ترین آفات مدرنیزاسـیون یـاد کرد.
قـوم گرایـی نه تنهـا خطرات بسـیاربزرگی برای اسـتقالل 
و تمامیـت ارضـی کشـور در پـی خواهـد داشـت بلکـه 
سـبب عـدم رشـد توسـعه و دموکراسـی خواهد بـود. لذا 
کشـورهای مخالـف ایران بـا ابزارها و سـازمانهای مخوف 
امنیتـی خـود از قومیـت در ایـران بعنـوان یک پتانسـیل 
بـرای برهـم زدن نظـم و امنیـت ایـن کشـورها نـگاه ویژه 
ی خواهنـد داشـت و حتی سـعی مییکننـد از آن اهرمی 
جهت کسـب امتیازات خود اسـتفاده نماینـد. لذا نگارنده 
بـرای ریشـه یابی شـکل گیری ایـن پدیده شـوم به چند 

نکتـه اکتفا مـی نماید. 
 -عـدم توجـه بـه هویـت ملی:امـروزه بـه دلیـل عـدم 
توجـه بـه هویـت ملی بـه گونـه ی وانمود شـده که ملیت 

روبـروی مذهـب قـرار 1 گرفتـه و هویتهـای قومـی رشـد 
کـرده اسـت ودر حالیکـه هویـت قومـی باید ذیـل هویت 
ملـی تعریـف و ارزیابـی قـرار گیـرد.  -توسـعه نامتـوازن 
اقتصـادی  :امـروزه بدلیـل رشـد شهرنشـینی و نتیجتـا" 
غالـب شـدن فرهنـگ خویشاوندسـاالری و عشـیریه ی 
2 در درون فرهنـگ مـان بخصـوص وقتـی مسـئول یـا 
مسـؤالنی از هـر منطقـه ی بـه مناصبـی رسـیده انـد نـه 
تنهـا بـه زادگاه و اقـوام خویـش نـگاه ویـژه ی دارند بلکه 
سـبب برنامـه ریـزی غلـط و ایجاد یـأس و نوامیـدی در 
سـایر نقـاط آن منظقـه مـی گردنـد.  -الگو بـرداری غلط 
از بیگانگان:همـگان مطلع هسـتیم قبـل از انقالب مکتب 
مارکسیسـت لنینیسـت بنیانگـذار و مبلـغ قومیـت 3 در 
ایـران بـوده و بـه جـای اسـتفاده از آمـوزه هـای بومـی و 
با الگوبرداری غلط از کشـورهای نظیر شـوروی سـابق که 
البته هر کدام از مناطق  آن کشـور )شـوروی سابق(دارای 
یـک ویژگـی و مذاهب گوناگـون بودند سـعی در ترویج و 
تبلیـغ فرهنـگ غلط قومیت شـدند. در پایان نیـز میتوان 

گزینـه هـای دیگـری هم بـه آن اضافـه کرد. 

قوم گرایی عامل توسعه یا آفت فرهنگی
وزیر دفاع در دیدار با خانواده جان باختگان مراسم تشییع :ادامه یادداشت

 شهید محسوب شدن جان باختگان مراسم تشییع، 
مشکل حقوقی دارد

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح در رابطــه 
بــا جــان باختــگان مراســم تشــیع ســپهبد ســلیمانی 
گفتــه شــهید محســوب شــدن ایــن افــراد یــک 
مشــکل حقوقــی دارد.امیــر ســرتیپ “امیــر حاتمــی” 
ــواده  ــا خان ــدار ب ــاه در دی ــن م ــروز 15 بهم ــر ام ظه
ــت  ــه مقاوم ــهدای جبه ــییع ش ــگان تش ــان باخت ج
گفــت: دنیــا محــل امتحــان اســت و همــه مــا 
ــاق از  ــن اتف ــتیم و ای ــی هس ــان اله ــال امتح در ح
ــان  ــا بی ــت.وی ب ــا اس ــن دنی ــخت ای ــات س امتحان
اینکــه کار مهمــی را ســردار ســلیمانی انجــام داد امــا 
ــران در مراســم تشــییع پیکــر  ــت ای ــر را مل کار مهمت
ایــن شــهید عزیــز انجــام دادنــد، ادامــه داد: عزیزانــی 
کــه در تشــییع پیکــر حــاج قاســم ســلیمانی بودنــد 
ــا  ــارزه ب ــان مب ــییع قهرم ــه تش ــص ب ــت خال ــا نی ب
تروریســت رفتند.امیــر ســرتیپ حاتمــی در خصــوص 
محســوب شــدن یــا نشــدن جــان باختــگان تشــییع 
پیکــر شــهدای جبهــه مقاومــت بــه عنــوان »شــهید« 
ــه  ــک جنب ــرد: شــهید محســوب شــدن از ی ــار ک اظه
دارای بحــث قانونــی اســت و یــک از ســمت در نــزد 
ــزان  ــن عزی ــه ای ــد ک ــال اســت و بدانی ــد متع خداون

نــزد خداونــد شــهید محســوب مــی شــوند امــا بنــده 
بــا تمــام وجــود پیگیــری ایــن موضــوع هســتم کــه 
بتوانیــم نــام ایــن عزیــزان را در بیــن شــهدای قــرار 
ــلح  ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف دهیم.وزی
ــک  ــراد ی ــن اف ــدن ای ــوب ش ــهید محس ــزود: ش اف
ــم  ــن راســتا یــک تی مشــکل حقوقــی دارد کــه در ای
ــم  ــن موضــوع خواهی ــری ای ــور پیگی ــی را مام حقوق
ــری بیشــتر از  ــام معظــم رهب ــه مق ــن آنک ــرد ضم ک
همــه مــا مــی خواهنــد کــه بیشــترین کمــک بــه ایــن 
ــه  ــم ک ــالش داری ــوع ت ــا در مجم ــود ام ــزان ش عزی
یــک کار قانونــی محکمــی روی ایــن موضــوع انجــام 
دهیــم. امیــر ســرتیپ حاتمــی دربــاره ایــن موضــوع 
مطــرح شــده کــه دیــه کامــل بــه جــان باختــگان این 
مراســم داده نمــی شــود؛ عنــوان کــرد: موضــوع دیــه 
آســان تــر از محســوب کــردن آنهــا بــه عنــوان شــهید 
اســت امــا بایــد یکــی از ایــن مــوارد پیگیــری کنیــم 
زیــرا افــرادی کــه شــهید محســوب مــی شــوند دیــه 
بــه آنهــا تعلــق نمــی گیــرد. لــذا اولویــت مــا پیگیــری 
شــهید بــودن ایــن عزیــزان اســت و بدانیــد کــه همــه 
ملــت ایــران پشــت بازمانــدگان ایــن حادثــه هســتند.

 امور قراردادها 

نوبت اول فراخوان - شماره  13-98 /پ
اداره كل نوسـازی مـدارس اسـتان كرمـان  در اجـرای آییـن نامـه اجرایـی بند ج مـاده ۱2 قانون برگـزاری مناقصات  در نظـر دارد  اجرای پروژه های به شـرح ذیـل را از طریق مناقصه عمومی  فشـرده یک 

مرحلـه ای ،  بـه پیمانـکاران متقاضـی دارای گواهینامـه معتبـر  واگـذار  نمایـد. لـذا از واجدیـن شـرایط دعوت میشـود از تاریخ چـاپ فراخوان به مدت سـه  روز به  سـامانه سـتاد ایران جهت دریافت اسـناد و 
شـرکت در مناقصـه  مراجعـه نماینـد روش ارزیابـی پـروژه هـا  طبق شـرایط مناقصه و حـد اقل امتیاز جهت گشـودن پاکتهای  مناقصه  6۰  می باشـد.حضور شـرکتهایی که سـهامداران آن دارای سـهام یا عضو 

هیـات مدیـره مشـترک با شـرکت های دیگر می باشـند ممنوع اسـت.

مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کارشماره طرحتاریخ سررسید اسناداعتباربرآورد اولیهپروژهردیف

455575001400/8/171702005/112228تکمیل استخر سرپوشبده بردسیر1

1801015003215طبق موافقتنامه42813000تکمیل مدرسه نامجو باغین2

1801015009259طبق موافقتنامه51622000تکمیل مدرسه خیری شهید بامری رودبار3

1801015009175طبق موافقتنامه34912000تکمیل مدرسه خیری شهدا هو کرد  جیرفت4

1801015009511طبق موافقتنامه102163310تکمیل مدرسه آقای امانی سیرجان5

1801015017188طبق موافقتنامه38086000تکمیل دبیرستان صوغان ارزوییه6

1801001/100802طبق موافقتنامه1602512000تکمیل مدرسه مسکن مهر جیرفت7

1801015009710طبق موافقتنامه141974000احداث مدرسه 6 کالسه پیامبر اعظم ریگان8

1801015017111طبق موافقتنامه22055100تکمیل مدرسه خیری زنده یاد دهدشتی کوهبنان9

1801015018745طبق موافقتنامه148829000احداث مدرسه 6 کالسه شهید عزیزی منوجان10

1801015018745طبق موافقتنامه148829000احداث مدرسه 6 کالسه شهید رجائی نودژ منوجان11

1801015003710طبق موافقتنامه141974000احداث مدرسه 6 کالسه بنت الهدی ریگان12

1801015003693طبق موافقتنامه138573500احداث مدرسه 6 کالسه ادب نرماشیر13

1801015009200طبق موافقتنامه39852500تکمیل مدرسه خیری کیان مهیمی ده رضا عنبر آباد14

1801005/300141طبق موافقتنامه28052805حصار کشی مدرسه شهید نقدی انار15

1801015009106طبق موافقتنامه21201000تکمیل مدرسه خیری روستای پاتلی عنبرآباد16

1801015009293طبق موافقتنامه58434200تکمیل مدرسه استثنایی نظام شهر نرماشیر17

1801015009298طبق موافقتنامه59573310تکمیل مدرسه استثنایی ریگان18

۱2 تا ۱323 تا 23

یزدان پناه- شهردار جوپار

آگهی مزایـده
شــهرداری جوپــار بــا توجه بــه مجــوزات شــماره 98/252 مــورخ 98/9/26 و 98/256 مورخ 98/۱۰/3 شــورای اســامی 

شــهر در نظــر دارد نســبت بــه فــروش تعــدادی قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در ســطح شــهر جوپــار از طریــق مزایــده کتبی 
اقــدام نمایــد. لــذا متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی تواننــد بــا درنظــر گرفتــن مراتــب ذیــل ، جهــت دریافــت اســناد 
مزایــده از تاریــخ 98/۱۱/۱۰ تــا تاریــخ 98/۱۱/3۰وجهــت تســلیم پیشــنهادات بــه همــراه تضمیــن شــرکت در مزایده تــا تاریخ 
98/۱2/۱ ســاعت ۱3 بــه شــهرداری جوپــار بــه آدرس جوپــار خیابــان شــریعتی کوچــه شــماره یــک ، امــور مالــی شــهرداری 

مراجعــه نماینــد . ضمنــا بازگشــایی پیشــنهادات در تاریــخ98/۱2/3 ســاعت ۱۰ صبــح صــورت مــی پذیــرد.

۱-قیمــت پایــه اراضــی و ســایر اطاعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مزایــده منــدرج و در امــور مالــی یــا دایــره امــاک و 
در ســایت شــهرداری بــه آدرس Www . jouparesabz . ir موجــود مــی باشــد . 

2-سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

۴- هزینه درج آگهی و کارشناسی برعهده خریداران خواهد بود. 
ــناد (  ــدرج در اس ــهرداری )من ــپرده ش ــاب س ــز بحس ــا واری ــی ی ــه بانک ــورت ضمانتنام ــده بص ــرکت در مزای ــن ش 5- تضمی

ــده مــی باشــد. معــادل 5% قیمــت کل هــر قطعــه مــورد مزای
ش شناسه: 746654

ت دوم
نوب

شناسه 3050
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 اسـتاندار کرمـان با اشـاره به بخش اشـتغال بـه عنوان 

یکـی از اولویـت هـای ایـن اسـتان گفـت: آمـار تعـداد 

شـاغالن کرمـان طـی سـال های اخیـر 16 درصـد رشـد 

داشـته و از 733 هـزار نفـر بـه 854 هـزار نفـر افزایش 

یافتـه اسـت.به گـزارش ایرنـا، محمدجـواد فدایـی روز 

سـه شـنبه در نشسـت شـورای اداری اسـتان کرمـان 

بـا حضـور وزیر دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح در 

محل اسـتانداری افزود: سـرعت ایجاد اشـتغال استان 

کرمـان از متوسـط کشـور بیشـتر بـوده زیرا ایـن آمار در 

میانگیـن کشـور 9.5 درصـد و کرمـان 16 درصـد اسـت.

وی ضمـن تبریـک ایـام هللا دهـه مبـارک فجـر اظهـار 

داشـت: نـرخ بیـکاری اسـتان کرمـان در تابسـتان 98 

بـه 10.8 درصـد کاهـش یافت.اسـتاندار کرمان با اشـاره 

بـه اینکـه صـادرات جـزو اولویت هـای این اسـتان قرار 

دارد تصریـح کـرد: صادرات کرمـان از 1.2 به 2.4 میلیارد 

دالر افزایـش یافتـه و در بسـیاری از تولیـدات اگـر بازار 

صادراتـی و خارجـی نداشـته باشـیم، تولیدکننـدگان ما 

متضـرر مـی شـود که این امر بـه ویژه بـرای محصوالت 

جنـوب و شـرق اسـتان کرمان مـورد توجه مدیـران قرار 

گرفته اسـت.وی با اشـاره به اولویت بهـره برداری بهینه 

از منابـع آب در اسـتان کرمان گفت: در اجرای سیسـتم 

هـای نویـن آبیـاری از 89 هـزار هکتـار بـه 167 هـزار 

هکتـار و 80 درصـد رشـد داشـته ایـم و کشـت گلخانـه 

ای بـه عنـوان یـک موضـوع مهم بـه دلیل نـوع تولید و 

بهـره وری آب از یکهـزار و 512 هکتـار بـه 2 هـزار و 600 

هکتـار افزایـش داشـته کـه رشـد 81 درصدی را نشـان 

مـی دهد.فدایـی افزود: ارزش افزوده اسـتان کرمان در 

بخـش صنعـت 54 درصد رشـد داشـته و برخـی اقالم 

معدنـی از جملـه تولیـد مـس کاتد 36 درصـد افزایش، 

تولیـد کنسـتانتره آهـن 2 برابـر شـده، گندلـه آهن سـه 

و نیـم برابـر، اسـتخراج مـواد معدنـی 2 برابـر و زنجیره 

تولیـد فـوالد از معـدن تا شـمش در کرمان کامل شـده 

کـه موفقیـت بزرگـی برای اسـتان محسـوب می شـود 

و ایـن موفقیـت طی 2 سـال اخیر حاصل شـده اسـت.

معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: 18 
پروژه بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت هم زمان 
افتتـاح می شـود.به گـزارش خبرگـزاری  فجـر  دهـه  بـا 
بـه  اشـاره  بـا  علی اصغـر خیرخـواه  از جیرفـت،  فـارس 
اقدامات بهداشـتی انجام شـده در حوزه دانشـگاه از ابتدای 
سـال جـاری تاکنـون اظهـار داشـت: اقدامـات بهداشـتی 
انجام شـده در جنـوب کرمـان در راسـتای ارتقای سـالمت 
مـردم قابـل توجـه اسـت کـه در ایـن راسـتا 18 پـروژه 
بهداشـتی شـامل خانـه بهداشـت، مرکـز خدمـات جامـع 
سـالمت و پایـگاه سـالمت در منطقـه افتتـاح می شـود.

معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت با اشاره 
بـه تقدیـر از ایـن دانشـگاه به عنـوان برترین هـای اجـرای 
طرح بسـیج ملـی کنترل پرفشـاری خـون کشـور، افزود: 
در راسـتای اجـرای ایـن طـرح بیـش از 300 هـزار نفـر در 
جنـوب کرمـان غربال گـری شـد کـه بـا ایـن اقـدام بیش 
از 4 هـزار و 400 بیمـار جدید شناسـائی شـد.وی با اشـاره 
بـه برگـزاری 22 کارگاه آموزشـی در زمینـه بیماری هـای 
غیرواگیـر )دیابت، فشـارخون، تیروئید، تاالسـمی، آسـم، 
شـنوایی، فعالیت بدنی، سـرطان ها، قلبی عروقی و ...( در 
حوزه زیر پوشـش دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت تصریح 
کـرد: طـرح مراقبـت دیابـت در ایـران در سـطح دانشـگاه 
اجرا شـده اسـت کـه از ابتدای سـال جـاری تاکنون بیش 
از یـک هـزارو300 بیمـار دیابتـی شناسـایی شـده اسـت.

معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت با اشاره 
بـه مراقبـت 100 درصدی بیماران پرفشـاری خون و دیابتی 
توسـط پزشک، بهورز و مراقبان سـالمت، خاطرنشان کرد: 
ارزیابـی خطـر بیماری هـای قلبی عروقـی در بیـش از 30 
هـزار نفـر کـه ایـن گـروه تحـت مراقبـت قـرار گرفته انـد.
خیرخـواه عنـوان کـرد: بیـش از 16 هـزار زوج، مشـاوره 
تاالسـمی دریافـت کردنـد و بیـش از 3 هـزار زوج ناقـل و 

مشـکوک پرخطر تاالسـمی شناسـایی شـده اسـت.

اشتغال کرمان
۱6 درصد رشد یافت

بهره برداری از 18 پروژه 
بهداشتی جنوب کرمان 

همزمان با دهه فجر

خبر

برگزاری نشست هم اندیشی مسووالن 
مراکز هدایت عملیات بحران در کرمان

آغاز به کار نهمین نمایشگاه خودرو 
قطعات و صنایع وابسته کرمان

اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو جهت 
کنترل ریزگردها در کشور

مسـئوالن  اندیشـی  هـم  نشسـت 
بحـران  عملیـات  هدایـت  مراکـز 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های 
سراسـر کشـور به میزبانی دانشـگاه 
دارد. ادامـه  فـردا  تـا  کرمـان   پزشـکی  علـوم 

حمیدرضـا رشـیدی نـژاد رییـس دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمـان در مراسـم آغـاز بـه کار نشسـت 
هـم اندیشـی مسـئوالن مراکـز هدایـت عملیـات 
بحران دانشـگاه های علوم پزشـکی سراسـر کشور 
گفـت: ایـن هم اندیشـی در راسـتای تبـادل نظر و 
انتقـال دانـش اسـت و حاصـل آن رویکـرد جدید 
علمـی اسـت.او بـا بیـان اینکـه جهـان و کشـور ما 
بـا مخاطراتـی روبـه روسـت که یا سـاخته دسـت 
انسـان اسـت و یـا عوامـل طبیعـی در آن نقـش 
دارنـد، افـزود: بـرای مقابله با بحران ها باید نقشـه 
راه براسـاس موقعیـت هـر منطقـه تدویـن شـود؛ 
زیـرا، هـر اسـتانی شـرایط خـاص خـود را دارد.

رشـیدی نـژاد نقشـه راه هـر منطقـه را در مدیریت 
بحـران از ایـن نظر حائز اهمیت دانسـت که ممکن 
اسـت هـر منطقـه ای مسـائل و مخاطرات خـود را 
داشـته باشد، افزود: البته در بومی سازی مدیریت 
بحـران بایـد اسـتاندارد های جهانی را مـد نظر قرار 
داد.او همچنیـن به بحران های ناشـی از بیماری ها 
اشـاره کـرد و گفـت: بیمـاری هایی ماننـد کرونا که 
اکنـون جهـان را درگیـر کرده اسـت، بایـد مدیریت 
شـود.رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان بیان 
داشـت: حمایـت مراکـز هدایـت عملیـات بحـران 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی از یکدیگـر، می تواند 
بحرانـی که ایجاد می شـود را مدیریت کند.حسـن 
نـوری معـاون فنی و عملیـات اورژانس کشـور نیز 
در ایـن مراسـم گفـت: بـا توجـه بـه بحران هـای 
متعـددی کـه داشـتیم، امیدواریـم در ایـن دو روز 
مسـایل حل نشـدنی اورژانس های کشـور را بحث 

و بررسـی کنیـم.

ــگاه  ــرکت نمایش ــل ش مدیرعام
ــی جنوبشــرق  هــای بیــن الملل
از آغــاز بــکار نهمیــن نمایشــگاه 
صنایــع  و  قطعــات  خــودرو، 
ــای  ــگاه ه ــل نمایش ــان در مح ــته کرم وابس
ــت:  ــر داد و گف ــی جنوبشــرق خب ــن الملل بی
ایــن نمایشــگاه از 15 تــا 18 بهمــن برپــا 
خواهــد بــود و عالقــه منــدان مــی تواننــد در 
ــن  ــی 21 از ای ــاعت 15 ال ــا از س ــن روزه ای

ــد. ــد کنن ــگاه بازدی نمایش
مهنــدس "امیرحســین ســعید" بعــد از ظهــر 
امــروز ســه شــنبه 15 بهمــن مــاه در نشســت 
ــا  ــان ب ــروز و همزم ــرد: ام ــار ک ــری اظه خب
ایــام دهــه فجــر نهمیــن نمایشــگاه خــودرو، 
ــام ســپهبد  ــه ن قطعــات و صنایــع وابســته ب
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در محــل 

ــرق  ــی جنوبش ــن الملل ــای بی ــگاه ه نمایش
ــاح مــی شــود. افتت

بــا حضــور  نمایشــگاه  ایــن  افــزود:  وی 
شــش شــرکت خودروســاز و 30 شــرکت 
قطعــه ســاز در مســاحت 6000 هــزار مترمربــع 
افتتــاح مــی شــود کــه از نظــر فضــا و حضــور 
ــای  ــگاه ه ــه نمایش ــبت ب ــازان نس خودروس
ــح  ــعید تصری ــد دارد. س ــودرو رش ــی خ قبل
ــاری  ــال ج ــای س ــگاه ه ــر نمایش ــرد: اکث ک
ــوده  ــات ب ــگاه قطع ــور نمایش ــطح کش در س
ــا  ــود امــا ب و امســال ســال خودروســازها نب
تــالش برگزارکننــدگان و مجموعــه نمایشــگاه 
ــا حضــور  هــای جنوبشــرق موفــق شــدیم ب
برندهــای معتبــر خودرویــی کشــور و برخــی 
را  خــودرو  نمایشــگاه  جهانــی  برندهــای 

ــم. ــزار کنی برگ

67 طـرح آبخیـزداری بـا حضـور 
وزیـر  معـاون  شـهبازی  دکتـر 
سرپرسـت  و  جهادکشـاورزی 
مراتـع  و  جنگلهـا  سـازمان 
آبخیـزداری کشـور در شهرسـتان سـیرجان بـه 
شـد. افتتـاح  فجـر  دهـه  هللا  ایـام  مناسـبت 
شهرسـتان  سـفلی  پلنگـی  آبخیـز  حـوزه  در 
سـیرجان 4 عـدد بندسـنگ مالتـی و 63 بنـد 
خشـکه چیـن بـا حضور دکتـر شـهبازی معاون 
وزیـر جهـاد کشـاورزی و سرپرسـت سـازمان 
آبخیـزداری کشـور، رییـس  جنگلهـا و مراتـع 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمـان، مدیر 
کل منابـع طبیعـی و مسـئولین محلـی به بهره 

بـرداری رسـید.
بـا انجـام ایـن عملیـات آبخیـزداری 25 درصد 
تحـت  هکتـار  شـامل 2045  آبخیـز  حـوزه  از 

پوشـش قـرار خواهـد گرفـت ضمـن آنکـه ب 
عملیـات آبخیـزداری انجـام شـده 780 هـزار 
متـر مکعـب روان آب، مدیریـت و فرسـایش 
14000 تـن منطقـه تحـت کنتـرل قـرار می گیرد 
و در حـدود 390 هـزار متـر مکعـب آب وارد 
.دکتـر  شـود  مـی  زمینـی  زیـر  هـای  سـفره 
خسـرو شـهبازی سرپرسـت سـازمان جنگلهـا 
و مراتـع آبخیـزداری کشـور در مراسـم افتتـاح 
ایـن طرح هـا گفـت: یکـی از وظایـف اصلـی 
وزارت جهـاد کشـاورزی مدیریت منابع طبیعی 
اسـت که 85 درصد از وسـعت کشـور را شـامل 
مـی شـود. وی اظهـار کـرد: در همیـن راسـتا 
150 میلیـون یـورو بـه بحث های آبخیـزداری و 
آبخوانـداری اختصـاص پیـدا کـرده و در 1033 
حـوزه آبخیـز و 10 هـزار نقطـه کاری در کشـور 

ایـن پـروژه هـا انجـام می شـود.

حمیـــد  کـــه  آمارهایـــی  جملـــه  از 
اشـــاره  آن هـــا  بـــه  رشـــیدی نژاد 
کـــرده، تعـــداد تخت هـــای موجـــود در 
ـــگاه  ـــن دانش ـــر ای ـــر نظ ـــتان های زی بیمارس

اســـت.
ـــتی و  ـــور بهداش ـــان ام ـــکی کرم ـــوم پزش عل
ـــر،  ـــیر، راب ـــت، بردسـ ـــه، بافـ ـــی ارزویی درمان
راور، زرنـــد، شــــهربابک، کرمـــان و کوهبنـــان را 
ـــون و 256  ـــک میلی ـــدود ی ـــت ح ـــا جمعی ب

ـــده دارد. ـــر برعه ـــزار و 204 نف ه
ـــال  ـــگاه، در ح ـــن دانش ـــس ای ـــه ریی ـــه گفت ب
ـــزار و 943 تخـــت بیمارســـتانی  حاضـــر دو ه
وجـــود دارد، در حالـــی کـــه پیـــش از انقـــالب 

در کل اســـتان 700 تخـــت وجـــود داشـــته.
تخت هـــای  تعـــداد  رشـــد  اگرچـــه 
بـــا  مقایســـه  در  بیمارســـتانی کرمـــان 
رشـــد جمعیـــت طـــی 40 ســـال گذشـــته 

ــال 55  ــت از سـ ــوده )جمعیـ ــمگیر بـ چشـ
ـــا  ـــداد تخت ه ـــده و تع ـــر ش ـــه براب ـــا 95 س ت
چهـــار برابـــر( امـــا ســـند درمـــان اســـتان 
کرمـــان نشـــان می دهـــد در حـــال حاضـــر 
افزایـــش تخـــت آنطـــور کـــه می بایســـت، 

پیـــش نرفتـــه.
ـــال  ـــه در س ـــان ک ـــتان کرم ـــان اس ـــند درم س
93 تدویـــن شـــده، چشـــم انـــداز درمانـــی 

ـــان داده. ـــال 1404 نش ـــا س ـــتان را ت اس
بـــر ایـــن اســـاس در ســـال 98، حـــوزه علـــوم 
ـــزار و  ـــه ه ـــت س ـــان می بایس ـــکی کرم پزش
720 تخـــت داشـــته باشـــد، در حالـــی کـــه در 

عمـــل دو هـــزار و 943 تخـــت دارد.
ـــوم  ـــس عل ـــه ریی ـــه گفت ـــال ب ـــن ح در همی
پزشـــکی کرمـــان، در حـــال حاضـــر 127 
ــگاه  ــن دانشـ ــوزه ایـ ــز در حـ ــت دیالیـ تخـ
ـــان  ـــتان کرم ـــان اس ـــند درم ـــود دارد. س وج
می گویـــد در ســـال 1404 تعـــداد ایـــن 
تخت هـــا بایـــد بـــه 307 برســـد. در ســـال 
ـــز وجـــود داشـــته. 93 هـــم 118 تخـــت دیالی

ــازه زمانـــی 10  ــاب طـــی بـ ــا ایـــن حسـ بـ
ــت  ــد 189 تخـ ــا 1404 بایـ ــاله 1393 تـ سـ

دیالیـــز اضافـــه شـــود.
ـــی  ـــازه زمان ـــن ب ـــه ای ـــا در میان ـــال دقیق امس
بایـــد دســـت کم 94  هســـتیم. یعنـــی 
تخـــت بـــه تعـــداد تخت هـــای ســـال 93 
ــت  ــال 212 تخـ ــده و امسـ ــه می شـ اضافـ

داشـــته باشـــیم کـــه چنیـــن نشـــده.
ایـــن آمارهـــا نشـــان می دهـــد کـــه علـــوم 
ــه  ــدازی کـ ــم انـ ــان از چشـ ــکی کرمـ پزشـ
بـــرای ســـال 1404 تدویـــن شـــده، عقـــب 

افتـــاده اســـت.
ــی  ــط عمومـ ــر روابـ ــری، مدیـ ــد ثمـ محمـ
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی کرمـــان در ایـــن 

خصـــوص بـــه مـــا گفـــت کـــه
ــه  ــی کـ ــا و موافقت هایـ ــاس مجوزهـ براسـ
از ســـوی علـــوم پزشـــکی صـــورت گرفتـــه 
ــال  ــا امسـ ــد تـ ــی می شـ ــود، پیش بینـ بـ

ـــان شـــده  ـــه در ســـند درم ـــی ک ـــه برآوردهای ب
ـــیم. برس

ـــا وجـــود شـــرایط اقتصـــادی  ـــه او »ب ـــه گفت ب
ـــی داشـــتیم  کـــه وجـــود دارد، پیشـــرفت خوب
ــه هـــدف مشـــخص  ــال 1404 بـ ــا سـ و تـ

ــیم.« ــده، می رسـ شـ
ـــه  ـــر س ـــال حاض ـــه در ح ـــرد ک ـــه ک وی اضاف
ـــه  ـــت ک ـــاخت اس ـــت س ـــتان در دس بیمارس
ـــوم  ـــتری عل ـــای بس ـــه تخت ه ـــت ب 700 تخ

پزشـــکی کرمـــان اضافـــه می کنـــد.
پایـــان  در  تاکیـــد کـــرد کـــه  ثمـــری 
ــه  ــی کـ ــه افق هایـ ــداز بـ ــم انـ ــند چشـ سـ
دیـــده شـــده خواهیـــم رســـید، چـــرا کـــه 
موافقت هـــای  و  مجوزهـــا  براســـاس 
ـــک  ـــده نزدی ـــان، در آین ـــکی کرم ـــوم پزش عل
ــوزه  ــن حـ ــی در ایـ ــاهد بهره برداری هایـ شـ

ــود. ــم بـ خواهیـ

عقب افتادگی دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان از چشم انداز ۱۴۰۴
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، این دانشگاه 

در منطقه جنوب شرق کشور، دانشگاه قطب شناخته 
می شود البته او به آمارهایی که نشان می دهد این 

دانشگاه از چشم انداز ۱۴۰۴ عقب افتاده، اشاره نکرده است
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جاده هــای جنــوب یکــی از پــر حادثه تریــن جاده هــای 
اســتان هســتند کــه هــر چنــد روز یــک بــار خبــر تصادفــی  
کــه در بیشــتر اوقــات آنقــدر شــدید اســت کــه کشــته بــر 
جــای گذاشــته، منتشــر مــی شــود، بســیاری از ســاکنین 
جنــوب عــدم ایمنــی راه هــای جنــوب را دلیــل ایــن 
ــل  ــل دوم هلی ــرا پ ــد، ظاه ــی دانن ــات م ــاال تصادف ــار ب آم
حادثه خیــز  مســیرهای  از  یکــی  جیرفــت  شهرســتان 
جنــوب اســت، یکــی از ســاکنین جیرفــت در پــی تماســی 
ــل  ــل دوم هلی ــامان پ ــت نابس ــن از وضعی ــذ وط ــا کاغ ب
ــچ  ــل هی ــن پ ــت: ای ــرده و گف ــه ک ــتان گالی ــن شهرس ای
ــد  ــا دی ــده ه ــب رانن ــول ش ــته و در ط ــنایی ای نداش روش
درســتی ندارنــد و همیــن موضــوع باعــث ایجــاد تصــادف 
ــا  ــاده ه ــام ج ــود، تم ــی ش ــل م ــن پ ــادی در ای ــای زی ه
را روشــنایی مــی زنند،بــرای روشــنایی ایــن پــل کــه  
ایــن همــه خطــر آفریــن اســت فکــری نمــی کننــد.  
ــورد  ــتان در م ــوب اس ــداری جن ــاون راه ــاهرخی مع ش
روشــنایی پــل دوم هلیــل جیرفــت بــه کاغــذ وطــن 
گفــت: راهــداری قــرار اســت در چنــد نقطــه از ایــن 
پــل روشــنایی نصــب کنــد، قــرار اســت چنــد تیــر 
ــه  ــر شــود. البت ــن ت ــر و ایم ــد بهت ــه دی ــم ک ــرق بگذاری ب
کال بودجــه راهــداری آن قــدری نیســت کــه بتوانیــم 
روشــنایی را بــه عهــده بگیریــم. شــاهرخی در مــورد 
جــاده میجــان هــم کــه تصادفــات زیــادی در آن رخ 

و  راه  جــاده گفــت:  ایــن  و کیفیــت گارد  دهــد  مــی 
ــر  ــا را ب ــاده ه ــز ج ــاخت و تجهی ــه س ــازی وظیف شهرس
عهــده دارد و راهــداری تنهــا وظیفــه نگهــداری آن را دارد.

ــر و مرمــت اش  ــه تعمی ــا وظیف ــل جــاده ه ــد از تحوی بع

ــد  ــو بزن ــا  راهــداری اســت و بایــد خــط کشــی کند،تابل ب
و اگــر روشــنایی  نیــاز داشــت، نصــب شــود، البتــه اگــر 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــفانه ب ــد.که متاس ــته باش ــاری داش اعتب
ــودن هزینــه هــا، ایــن  کارهــا انجــام نمــی شــود.  ــاال ب ب

ــای  ــداری راه ه ــار نگه ــرای اعتب ــری ب ــد فک ــتان بای اس
روســتایی اســتان بکنــد کــه متاســفانه امســال اعتبــاری 
کــه در ایــن مــورد  بــه  راهــداری جنــوب تخصیــص داده 
ــه  ــرکتی ک ــای ش ــوق نیروه ــدازه حق ــه ان ــی  ب ــد، حت ش
ــال  ــود و عم ــی ش ــم نم ــتند، ه ــا هس ــتگاه ه ــت دس پش
ــار راه هــای روســتایی در  ــوان ادعــا کــرد کــه اعتب مــی ت
ــد   ــتان بای ــوولین اس ــت. مس ــچ اس ــتان هی ــوب اس جن
ــی و  ــتایی اصل ــای روس ــداری راه ه ــرای  نگه ــری ب فک
ــد، چــون راه هــای شــریانی  ــوب اســتان بکنن فرعــی جن
متولیشــان ســازمان راهــداری اســت و اعتبــاری الزم 
ــتای  ــای روس ــدارد.  راه ه ــود ن ــان وج ــرای نگهداریش ب
ــه  ــور ک ــه آن ط ــدند و ن ــاخته ش ــد س ــه بای ــور ک ــه آنط ن
بایــد نگهــداری مــی شــوند و ایــن هــر دو از بــی اعتبــاری 
اســت. شــاهرخی در مــورد حادثــه اخیــری کــه در جــاده 
ــورد  ــت: در م ــه گف ــل حادث ــاده و دلی ــاق افت ــان اتف میج
حادثــه اخیــر جــاده میجــان پلیــس بازدیــد کــرده اســت 
و در گــزارش پلیــس هــم آمــده کــه خطــای راننــده بــوده 
ــی  ــد و ربط ــرل کن ــودرو را کنت ــته خ ــه نتوانس ــت ک اس
ــانه  ــر کارشناس ــدون نظ ــد ب ــدارد، نبای ــاده و گارد ن ــه ج ب
انداخــت.  دیگــری  گــردن  بــر  را  و گنــاه  داد  نظــری 

راننده خوب در بدتریـن جاده سالم می رسـد
ــداری جنـــــوب  مســـــعود جمیلـــــی مدیـــــرکل راهـــ
اســـــتان کرمـــــان در مـــــورد تاثیـــر کیفیـــــت جـــاده 
برمیـــــزان حـــــوادث گفـــــت: یـــک ضـــــرب المثـــل 
معروفـــــی اســـــت کـــــه یـــــک راننـــــده خـــــوب در 
بدتریـــــن جـــــاده و بدتریـــــن ماشـــین ســـــالم بـــه 
مقصـــــد مـــــی رســـــد امـــــا یـــــک راننـــــده بـــــد 
دربهتریـــــن ماشـــــین و بهتریـــــن جـــــاده هـــــم 
دچـــارحادثـــــه مـــــی شـــــود، ایـــــن یـــــک معیــاری 
دارد کـــــه در اســـــتان و در جنـــــوب اســـــتان و در کل 
کشـــور و دنیـــا هـــم یکـــی اســـت، جـــاده معمـــوال 
ســـــهم 10 یـــــا 15درصـــــدی بـــــه عنـــــوان مکمـــــل 
در تصادفـــــات ایفـــــا مـــــی کنـــــد یعنـــــی اینکـــــه 
وقتـــــی شـــــما رانندگـــــی مـــــی کنیـــــد در جـــــاده 
بـــــا ســـرعت بـــاال و غیـــر مجـــاز، حادثـــه برایتـــان 
پیـــــش مـــــی آیـــــد، مقصـــر جـــــاده نیســـت امـــا 
اگـــــر جـــــاده شـــــرایط ایمنـــــی داشـــــته باشـــــد، 
ــی  ــانه متعادلـــ ــک شـــ ــظ و یـــ ــل و محافـــ گاردریـــ

داشـــــته باشـــد ممکـــن اســـــت شـــدت تصادفـــات 
ــا  کمتـــــر شـــــود. در بحـــــث کیفیـــــت جـــــاده هـــ
روکششـــــان و عالئم و ایمنـــــی شـــــان ادعـــــا نمـــــی 
ــر در  ــاط دیگـــ ــی نقـــ ــر از خیلـــ ــا بهتـــ ــم امـــ کنـــ

کشور هســـــتیم و بـــــا اســـتاندارها فاصلـــــه نداریـــم.

عدم توجه راننده به جلو، عامل اصلی 
تصادفات جاده ای

ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــوی مع ــی موس ــی آیت الله مصطف

به گفته معاون راهداری جنوب استان، اعتباری برای نصب روشنایی پل دوم هلیل شهرستان جیرفت وجود ندارد

راهداری جنوب اسیر بی اعتباری

مســــعود جمیلـــی مدیـــرکل راهـــداری جنـــوب اســـتان کرمــــان در مـــورد تاثیـــر کیفیـــت جـــاده 
برمیــــزان حــــوادث گفـــت: یـــک ضـــرب المثـــل معروفـــی اســـت کـــه یــــک راننـــده خـــوب در 
بدتریــــن جــــاده و بدتریـــن ماشـــین ســــالم بـــه مقصـــد مـــی رســـد امـــا یــــک راننـــده بـــد 
دربهتریـــن ماشـــین و بهتریـــن جـــاده هـــم دچـــارحادثـــه مـــی شـــود، ایـــن یـــک معیاری دارد کـــه 
در اســـتان و در جنـــوب اســـتان و در کل کشـــور و دنیـــا هـــم یکـــی اســـت، جـــاده معمـــوال ســـهم ۱۰ 
یـــا ۱5درصـــدی بـــه عنـــوان مکمـــل در تصادفـــات ایفـــا مـــی کنـــد یعنـــی اینکـــه وقتـــی شـــما 
رانندگـــی مـــی کنیـــد در جـــاده بـــا ســـرعت بـــاال و غیـــر مجـــاز، حادثـــه برایتـــان پیـــش مـــی آیـــد، 
مقصـــر جـــاده نیســـت امـــا اگـــر جـــاده شـــرایط ایمنـــی داشـــته باشـــد، گاردریـــل و محافـــظ و یـــک 

شـــانه متعادلـــی داشـــته باشـــد ممکـــن اســـت شـــدت تصادفـــات کمتـــر شـــود. 

مصطفـی آیت اللهـی موسـوی معـاون هماهنگـی 
امـور عمرانـی اسـتاندار کرمان نیـز پیش از ایـن  در 
جلسـه کمیسـیون ایمنی راه های اسـتان با اسـتناد 
بـه گـزارش اداره کل راهـداری از تصادفـات 9 ماهـه 
امسـال اسـتان کرمـان، عنـوان کـرد: عـدم توجـه 
راننـده بـه جلـو، واژگونـی خـودرو و ایمنـی وسـیله 
نقلیـه تأثیرگذارتریـن عوامـل در تلفات جـاده ای به 
شـمار می رونـد.وی از کاهـش 5 درصـدی تلفـات 
جـاده ای در 9 ماهـه اول سـال بـا وجـود افزایش 8 
درصـدی ترددهـا در محورهـای اسـتان کرمان خبر 
داد و بیـان کـرد: طرح هـا و برنامه هـای متعـددی 
از سـوی اداره کل راهـداری شـمال و جنوب اسـتان 
و همچنیـن پلیـس راه در حوزه اختیارات کمیسـیون 
ایمنـی راه هـای اسـتان اجرایی که به کاهـش میزان 

تصادفـات و تلفـات جـاده ای منجر شـده اسـت.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

ان
ست

شب
س: 

عک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمدرضـا سـعیدی رشـک علیـا مالـک ششـدانگ پـالک 
788 فرعـی از 7561 اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان کـه 
سـند مالکیـت کاداسـتری ان در دفتـر 248 صفحـه 28 به شـماره ثبت 42065 
و شـماره چاپـی 004546 سـری ب 91 صـادر و تسـلیم گردیـده سـپس برابـر 
خالصـه اسـناد شـماره هـادی  102137- 1393/9/5 در قبـال مبلـغ 600000000 
ریـال بـه مدت ده سـال و خالصـه سـند شـماره 104520- 1395/3/5 در قبال 
مبلـغ 657000000 ریـال و خالصـه سـند 110143-1398/7/30 در قبـال مبلـغ 
113000000 ریـال بـه مـدت ده سـال و همچنیـن برابـر خالصـه سـند شـماره 
110144- 1398/7/30 در قبـال مبلـغ 170000000 ریـال بـه مـدت ده سـال در 
رهـن بانـک کشـاورزی شـعبه مرکـزی زرنـد قـرار گرفتـه، ضمـن ارائـه دو برگ 
استشـهادیه تصدیـق شـده مدعی اسـت که سـند مالکیت فوق بعلـت جابجایی 
مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده لـذا باسـتناد تبصره 
یـک مـاده 120 اصالحـی آیین نامه قانـون ثبت مراتب ی نوبـت در تاریخ مندرج 
در ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملک 
فـوق الذکـر مـی باشـد کـه در ایـن اگهی ذکـر نگردیـده و یـا مدعی وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهـی به اداره 
ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه 
اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد در غیر این صـورت پس 
از اتمـام مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد 
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حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان زرند

هيـأت موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـی اراضـی و 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمان های 

)) آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئين نامـه قانون تعيين 
تكليـف وضعيـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی (( 
در اجـرای  مـواد مذکور بدین وسـيله  امالکی  که برابر آراء هيأت های  
حـل اختـالف  موضوع قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی  ناحيه یک  
کرمـان  تقاضـای ثبـت آن هـا پذیرفتـه و ادامـه عمليات ثبتـی آن ها 
مطابـق قانـون مذکور تجویـز گردیده اسـت، به ترتيب شـماره پالک 
فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالک یا 
مالكيـن ) متقاضيـان ثبـت ( واقـع در بخش هـای  )1-4-8(  ثبتـی 
شهرسـتان کرمـان  بـه شـرح ذیـل آگهـی  می شـود تـا  در صورتـی 
که  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضيان 
اعتراضی داشـته باشـند بتوانند از تاریخ انتشـار اولين آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيـت صادر 
خواهد شـد. شـایان ذکر اسـت صدور و تسليم سند مالكيت بر اساس 

قانـون مذکـور مانع مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

3 فرعی از 4009 اصلی - خانم افشـان سـبزواری نژاد فرزند دانش به 
شناسـنامه شـماره 703 صادره از رفسنجان در ششدانگ یكباب خانه 
بـه مسـاحت 285/45 متـر مربـع بـه آدرس کرمان خيابان شـهدای 
دارلـک کوچـه 3 خریـداری از محـل مالكيـت کبری صالحی نـژاد - 

1254 ردیف  
13426 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای علـی کدخـداده خانی فرزند 
عباس به شناسـنامه شـماره 8 صادره از شـهداد در ششـدانگ یكباب 
سـاختمان به مسـاحت 199 متر مربع به آدرس کرمـان بزرگراه آیت 
اله خامنه ای کوچه 41 سـمت راسـت سـه درب مانده به آخر کوچه 

خریداری از محل مالكيت شـاپور کيانيـان - ردیف  4423
16601 فرعـی از 4776 اصلـی مجزی شـده از 129 فرعـی از 4776 
اصلـی - خانـم فاطمـه مؤمنـی رق آبـادی فرزنـد علی به شناسـنامه 
شـماره 1462 صـادره از زرند در ششـدانگ یكباب خانه به مسـاحت 
215/2 متـر مربـع بـه آدرس کرمان خيابان امام سـجاد)ع( کوچه 33 

خریـداری از محل مالكيـت جليل رشـيدفرخی - ردیف  1321
16620 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 87 فرعـی از 4776 
اصلـی - آقـای ميثـم فيـوج الـه وردی فرزنـد عبـاس بـه شناسـنامه 
شـماره 3020955246 صـادره از جيرفت در ششـدانگ یكباب خانه 
بـه مسـاحت 191/9 متر مربـع بـه آدرس کرمان خيابان امام سـجاد 
کوچـه 2 خریـداری از محـل مالكيت کاميـار سروشـيان - ردیف  0552

16627 فرعـی از 4776 اصلـی مجزی شـده از 148 فرعـی از 4776 
اصلـی - آقـای عليرضـا گریكـی پور فرزنـد محمدعلی به شناسـنامه 
شـماره 49 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یكبـاب خانـه مشـتمل 
بـر طبقـه فوقانی بـه مسـاحت 359/05 متر مربـع بـه آدرس کرمان 
بزرگراه آیت اله خامنه ای خيابان رز کوچه کربال فرعی سـوم سـمت 
چـپ خریـداری از محـل مالكيـت غالمحسـين بهـرام پـور - ردیـف  

0892
16635 فرعـی از 4776 اصلـی - آقای وحيدرضا ناصری گوکان فرزند 
پيرمحمد به شناسـنامه شـماره 223 صادره از زاهدان در ششـدانگ 
یكبـاب مغـازه به مسـاحت 48/9 متر مربـع به آدرس کرمـان خيابان 
مدیریـت حـد فاصل کوچـه 40 و 42 مغازه ابزار فروشـی خریداری از 

محل مالكيت شـاپور کيانيـان - ردیف  0764
1887 فرعـی از 4811 اصلـی - آقـای مختار موسـی جعفرآباد فرزند 
مریـد بـه شناسـنامه شـماره 261 صـادره از جيرفـت در ششـدانگ 
یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 229/27 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان 
خيابـان مصلـی کوچه 7 بعد از چهار کوچه فرعی اول سـمت راسـت 
خریـداری از محـل مالكيـت محمـد عبدالرحمانی بلوچ - ردیـف  0809

3030 فرعـی از5209 اصلـی - آقـای مصطفـی محمـدی سـرکوئيه 
فرزنـد حسـين بـه شناسـنامه شـماره 760 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 246/15 متر مربع کـه موازی 
43/08 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلـق بوقف و در 
اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمان بزرگراه آیـت اله خامنه ای 
کوچـه 20 سـمت راسـت درب 13 خریـداری از محـل مالكيت عزت 

اله سـاالرکالنتری - ردیـف  1480
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

379 فرعـی از 1 اصلـی و 826 فرعـی از 2 اصلـی - خانـم مریم بشـر 
دوسـت فرزند عيسـی به شناسـنامه شـماره 1682 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یكباب خانه به مسـاحت 143/26 متـر مربع که موازی 
68/47 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف 
می باشـد )ميـزان 78/75 متـر مربـع در محدوده پـالک 1 اصلی بوده 
کـه مـوازی 34/20 متـر مربـع از عرصـه پـالک مـورد تقاضـا متعلق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد و ميـزان 64/51 متـر مربـع در 
محـدوده پـالک 2 اصلـی بوده که مـوازی 34/27 متر مربـع از عرصه 
پـالک مـورد تقاضـا متعلق بوقف می باشـد( بـه آدرس کرمان شـرف 
آبـاد خيابـان حجت انتهای کوچه مسـجد نبش غدیر 1 خریـداری از 

محـل مالكيت علی فـوالدی - ردیـف 0257
5716 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای غالمرضـا منتظـر فرزنـد محمود 
بـه شناسـنامه شـماره 964 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یكبـاب 
سـاختمان به مسـاحت 211/7 متر مربع که موازی 36/55 متر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده 
قـرار دارد بـه آدرس کرمان بلـوار جمهوری خيابان کميـل کوچه 30 

آگهی مرحله هجدهم سال ۱398) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و اماک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و اماک  ناحیه یک شهرستان كرمان

گزارش
رضا عبادی زاده
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کنترل ریزگردها در کشور
محققان پارک علم و فناوری کرمان کود 

شیمیایی سولفار  را بومی سازی کردند
 افتتاح نمایشگاه تخصصی

گل و گیاه در جیرفت
پوشـش قـرار خواهـد گرفـت ضمـن آنکـه ب 
عملیـات آبخیـزداری انجـام شـده 780 هـزار 
متـر مکعـب روان آب، مدیریـت و فرسـایش 
14000 تـن منطقـه تحـت کنتـرل قـرار می گیرد 
و در حـدود 390 هـزار متـر مکعـب آب وارد 
.دکتـر  شـود  مـی  زمینـی  زیـر  هـای  سـفره 
خسـرو شـهبازی سرپرسـت سـازمان جنگلهـا 
و مراتـع آبخیـزداری کشـور در مراسـم افتتـاح 
ایـن طرح هـا گفـت: یکـی از وظایـف اصلـی 
وزارت جهـاد کشـاورزی مدیریت منابع طبیعی 
اسـت که 85 درصد از وسـعت کشـور را شـامل 
مـی شـود. وی اظهـار کـرد: در همیـن راسـتا 
150 میلیـون یـورو بـه بحث های آبخیـزداری و 
آبخوانـداری اختصـاص پیـدا کـرده و در 1033 
حـوزه آبخیـز و 10 هـزار نقطـه کاری در کشـور 

ایـن پـروژه هـا انجـام می شـود.

دانش فنی کود شـیمیایی سولفار 
و  پتاسـیم، گوگـرد  از  ترکیبـی  بـا 
نیتـروژن بـا نـوآوری، خالقیـت و 
انجـام آزمایش هـا و پژوهش های 
پیوسـته توسـط محققـان پـارک علـم و فناوری 
کرمـان و اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه ولـی 

عصـر )عـج( رفسـنجان بومی سـازی شـد.
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه ولیعصـر )عـج( 
رفسـنجان روز سـه شـنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنـا گفـت: طـی چندیـن سـال کار تحقیقاتـی 
توسـط تیـم تحقیـق و توسـعه شـرکت کیا سـم 
کارمانیـا از واحدهـای مسـتقر در پـارک علـم و 
فنـاوری کرمـان موفـق بـه بومی سـازی دانـش 
فنـی کـود سـولفار یکـی از کودهـای پـر مصرف، 

وارداتـی و بـا اهمیـت در کشـاورزی شـد.
علی علیزاده افزود: یکی از چالش های اساسـی 

'وجـود  آهکـی  خاک هـای  اصـالح  کشـاورزان 
کربنات هـا و بی کربنات در خاک های کشـاورزی 
ایـران'، اصالح شـوری خاک )سـدیمی(، تنظیم 
اسـیدیته خـاک، تقویـت عناصـر خـاک، ازبیـن 
بـردن الیه سـخت در خاک )هاردپـن( و برطرف 
کـردن مشـکل عمـده آب و خـاک کشـاورزی 
اسـت.وی بیـان داشـت: ایـن کـود بـا توجـه بـه 
گوگـرد،  از  توجهـی  قابـل  مقادیـر  دارای  اینکـه 
نیتـروژن و پتاسـیم اسـت بـه خوبـی می توانـد 
ایـن نقیصه را برطـرف کند و جایگزین مناسـبی 
به جای اسـید سـولفوریک که خطرات خواسـته 
و ناخواسـته زیادی دارد؛ است.مدیرعامل شرکت 
کیا سـم کارمانیا خاطرنشـان کـرد: از مزیت های 
برتـری ایـن محصول نسـبت به نمونـه خارجی، 
کامـالً اسـیدی و مناسـب خاک های کشـاورزی 
ایـران و قیمـت تمام شـده بسـیار پایین اسـت. 

گل  تخصصـــی  نمایشـــگاه 
و گیـــاه، گیاهـــان دارویـــی 
در  تجهیـــزات گلخانـــه ای  و 
جیرفـــت بـــا غرفه دارانـــی از سراســـر 
ــاح  ــدت شـــش روز افتتـ ــه مـ ــور بـ کشـ

شـــد.
تســـنیم   خبرگـــزاری  گـــزارش  بـــه 
شـــامگاه امشـــب نمایشـــگاه تخصصـــی 
و  دارویـــی  گیاهـــان  گیـــاه،  و  گل 
ـــش  ـــدت ش ـــه م ـــه ای ب ـــزات گلخان تجهی
ـــت  روز در محـــل نمایشـــگاه دائمـــی جیرف

ــد. ــاح شـ افتتـ
امیـــر ناصـــری قائـــم مقـــام ســـایت 
بهـــاران  بین المللـــی  نمایشـــگاه های 
ـــن  ـــه ای ـــن افتتاحی ـــان در آیی ـــوب کرم جن

ــگاه  ــت: نمایشـ ــار داشـ ــگاه اظهـ نمایشـ
ــه  ــی بـ ــاه در محیطـ تخصصـــی گل و گیـ
ــع  ــر مربـ ــزار متـ ــاحت بیـــش از هـ مسـ
دائمـــی  ســـایت  در  غرفـــه دار   90 بـــا 
جنـــوب  بین المللـــی  نمایشـــگاه های 

ــت. ــده اسـ ــدازی شـ ــان راه انـ کرمـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه مجـــوز ســـایت 
در  بهـــاران  بین المللـــی  نمایشـــگاه 
ســـال  هشـــت  از  پـــس  جیرفـــت 
دریافـــت شـــده اســـت، تصریـــح کـــرد: 
مجـــوز ســـایت نمایشـــگاهی فقـــط بـــه 
مراکـــز اســـتان ها داده می شـــود امـــا 
بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای جنـــوب 
کرمـــان ایـــن مجـــوز صـــادر شـــده اســـت.

کشور هســـــتیم و بـــــا اســـتاندارها فاصلـــــه نداریـــم.

عدم توجه راننده به جلو، عامل اصلی 
تصادفات جاده ای

ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــوی مع ــی موس ــی آیت الله مصطف

ــه  ــن  در جلس ــش از ای ــز پی ــان نی ــتاندار کرم ــی اس عمران
کمیســیون ایمنــی راه هــای اســتان بــا اســتناد بــه گــزارش 
ــتان  ــال اس ــه امس ــات 9 ماه ــداری از تصادف اداره کل راه
کرمــان، عنــوان کــرد: عــدم توجــه راننــده بــه جلــو، واژگونــی 

ــن عوامــل در  ــه تأثیرگذارتری ــی وســیله نقلی خــودرو و ایمن
تلفــات جــاده ای بــه شــمار می رونــد.وی از کاهــش 5 
درصــدی تلفــات جــاده ای در 9 ماهــه اول ســال بــا وجــود 
افزایــش 8 درصــدی ترددهــا در محورهــای اســتان کرمــان 

ــددی  ــای متع ــا و برنامه ه ــرد: طرح ه ــان ک ــر داد و بی خب
از ســوی اداره کل راهــداری شــمال و جنــوب اســتان و 
همچنیــن پلیــس راه در حــوزه اختیــارات کمیســیون ایمنــی 
راه هــای اســتان اجرایــی کــه بــه کاهــش میــزان تصادفــات 
ــی  ــت.معاون هماهنگ ــده اس ــر ش ــاده ای منج ــات ج و تلف
امــور عمرانــی اســتاندار کرمــان افــزود: در کمیســیون ایمنی 
راه هــای اســتان نهایــت تــالش از ســوی دســتگاه های 
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــات و تلف ــش تصادف ــرای کاه ــو ب عض
ــه  ــه ارائ ــی ب ــز تحقیقات ــه مراک ــت ک ــا الزم اس ــت، ام اس
ــا  ــی خودروه ــش ایمن ــرای افزای ــژه ب ــه وی ــی ب طرح های
ــرد. ــورت گی ــرمایه گذاری ص ــه س ــن زمین ــد و در ای بپردازن

وی بــا بیــان اینکــه توزیــع اعتبــارات ایمنــی راه هــا در 
ــه  ــه ب ــا اســت، در ادام ــار شهرســتان ها و فرمانداری ه اختی
ــای  ــاد پارکینگ ه ــوص ایج ــس راه در خص ــت پلی درخواس
پلیــس راه  کــرد:  عنــوان  جاده هــا  طــول  در  بیشــتر 
پارکینگ هــای  مکان یابــی  راهــداری،  همــکاری  بــا 
اجرایــی شــوند. تــا  انجــام دهنــد  در جاده هــا  را  الزم 

معیارهــای تاییــد شــده زیــادی بــرای ارتقــای ســطح ایمنــی 
راه هــا وجــود دارد، کــه بایــد مورد توجــه متولیــان راه ها قرار 
گیــرد، هفــت معیــار اساســی کــه تامیــن هــر چــه بیش تــر 
ــارات  ــاص اعتب ــورت اختص ــود در ص ــای موج ــا در راه ه آنه
ــی راه هــا خواهــد شــد،  بیشــتر باعــث ارتقــای ســطح ایمن
بــه شــرح  ذیــل اســت:الزم بــه ذکــر اســت، ســطح ایمنــی 
ــوع راه )آزاد راه،  ــا ن ــب ب ــات آن متناس ــن الزام راه و تامی
ســرعت های  و  روســتایی(  و  فرعــی  اصلــی،  بزرگــراه، 
طراحــی تعییــن و مبنــای عمــل قــرار می گیرد.معیــار اول _ 
طــرح هندســی و مشــخصات مناســب رویــه راه،معیــار دوم 
_ ارائــه اطالعــات الزم و بــه موقــع بــه کاربــران راه )افزایــش 
ــار ســوم _ ایمــن ســازی حاشــیه  ــی راه(،معی خــود معرف
وحریــم راه )افزایــش بخشــندگی راه(،معیــار چهــارم _ 
محــدود کــردن حــرکات پرخطــر کاربــران راه،معیــار پنجــم_ 
تأمیــن نیازهــای ایمنــی انــواع کاربــران راه بــه ویــژه کاربــران 
آســیب پذیر،معیار ششــم _ یکپارچگــی و اعمــال تدریجــی 
تغییــرات در اجــزای راه،معیــار هفتم _ تطابق مشــخصات راه 
بــا نــوع و عملکــرد راه.در کنــار نیــاز بــه ایمنــی راه هــا مــورد 
ــگ  ــر فرهن ــرار گی ــوج ق ــورد ت ــد بســیار م ــه بای دیگــری  ک
ــر  ــع تاثی ــور قط ــه ط ــه ب ــت ب ــردن اس ــی ک ــت رانندگ درس
ــد داشــت. ــی خواه ــی را در کاهــش حــوادث رانندگ پررنگ

شاهرخی معاون راهداری جنوب استان 
در مورد روشنایی پل دوم هلیل جیرفت 

به کاغذ وطن گفت: راهداری قرار است در 
چند نقطه از این پل روشنایی نصب کند، 

قرار است چند تیر برق بگذاریم که دید بهتر 
و ایمن تر شود. البته کا بودجه راهداری 

آن قدری نیست که بتوانیم روشنایی را 
به عهده بگیریم. شاهرخی در مورد جاده 

میجان هم که تصادفات زیادی در آن رخ 
می دهد و کیفیت گارد این جاده گفت: راه 

و شهرسازی وظیفه ساخت و تجهیز جاده 
ها را بر عهده دارد و راهداری تنها وظیفه 
نگهداری آن را دارد.بعد از تحویل جاده 

ها وظیفه تعمیر و مرمت اش با  راهداری 
است و باید خط کشی کند،تابلو بزند و اگر 

روشنایی  نیاز داشت، نصب شود، البته اگر 
اعتباری داشته باشد.که متاسفانه به دلیل 
اینکه باال بودن هزینه ها، این  کارها انجام 

نمی شود. 

به گفته معاون راهداری جنوب استان، اعتباری برای نصب روشنایی پل دوم هلیل شهرستان جیرفت وجود ندارد

راهداری جنوب اسیر بی اعتباری

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سیرجان

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره13956031901200846هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای وحید نوری 
فرزنـد مهـدی بشـماره شناسـنامه 1627صـادره از سـیرجان در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 204/73متـر مربـع پـالک 7فرعـی از 86اصلـی واقـع در خیابان 
خواجـوی کرمانـی بخـش 36 کرمان خریداری از مالک رسـمی محمـود بارانی  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:601-تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:1398/11/1 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/11/16
 محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319008002184 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای ناصـر سـلطانی اکبرآبادی 
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 954 صـادره از زرنـد در یـک باب خانـه مخروبه به مسـاحت 705/18 
مترمربـع پـالک 3006 فرعـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 29 فرعی از 2431 اصلی واقـع در زرند بلوار 
تختـی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـن شهرآشـوب محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/ الف 216
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:  98/11/30
حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای سـید مصطفی هاشـمی اپـورواری مالک ششـدانگ پـالک 138 فرعـی از 331 اصلی واقع 
در کوهبنان بخش 16 کرمان که ششـدانگ سـند مالکیت کاداسـتری با شـماره دفتر الکترونیکی 
139820319008001864 و شـماره چاپی 055387 سـری الف 96 بنام محمدرضا سـیدی فرزند اسـداله صادر 

و تسـلیم گردیده و برابر خالصه سـند شـماره 30019- 
98/6/31بـه آقـای سـید مصطفـی هاشـمی اپـورواری انتقـال قطعـی یافتـه اسـت، ضمـن ارائـه دو 
بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده مدعـی اسـت که سـند مالکیـت فوق بعلـت جابجایـی مفقـود گردیده 
و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد تبصـره یـک مـاده 120 اصالحـی آییـن نامـه 
قانـون ثبـت مراتـب ی نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر می باشـد که در ایـن اگهی ذکـر نگردیـده و یا مدعی وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره ثبت اسـناد و امالک 
شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله تسـلیم 
نمایـد در غیـر ایـن صـورت پـس از اتمـام مـدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام 

خواهـد شـد. م الف 217
تاریخ انتشار:چهارشنبه 1398/11/16

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک ماهان

اراضـی و  ثبتـی  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره 139860319006001327هیـات اول / دوم موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حوزه ثبت ملـک ماهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضـی  اقای/ خانم 
نرگـس خلیلـی بلبویی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 283 صـادره از در یک 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت 29/2 مترمربع پـالک 10370 فرعـی از 1 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 3248 فرعـی از 1 اصلی واقـع در بخش 5کرمـان واقع در 
ماهـان خیابـان رسـالت نبـش کوچـه 8 خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانم 
محـل مالکیـت عصمـت اسـفندیاری و محمـد جواد اسـفندیاری حسـب االظهار  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد .
/م الف:۱۴73-سیدرضا انصاری- رئیس ثبت اسناد و اماک 
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱398/۱۱/۱6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱398/۱2/3

حصر وراثت 
درویـش  خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته  پوربـه  نجفـی 
6060025153در  ش  ش  بـه  درویـش  مرحـوم  پورفرزنـد  نجفـی  مسـلم 
تاریـخ1398/07/07 درسـردی فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتند از :1- 
تابنـده رشـیدی درینـی فرزنـد عـوض )مـادر متوفـی (2- درویـش نجفـی 
پـور فرزنـد علیمـراد )پـدر متوفـی ( لـذا مراتب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر 
االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه 
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد 

واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختاف شماره دو –بهروز عربی –م الف :8۰8

حصر وراثت 
احترامـا در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان 
خواسـته حصروراثـت  بـه  زاده  شـمبوئی  قیصـر 
توضیـح داده شـادروان محمـود احمـدی عبـاس ابـاد فرزنـد 
مرحوم حسـن به ش ش 5369703280در تاریـخ1391/11/2 
درسـردی  فوت نمـوده ووارث حین فوق عبارتنـد از :1- میرداد 
احمـدی عبـاس ابـاد فرزنـد محمـود 2- اسـماعیل  احمـدی 
عبـاس  احمـدی  محمـود 3-حسـین  فرزنـد  ابـاد  عبـاس 
ابـاد فرزنـد محمـود4-  الیـاس احمـدی عبـاس ابـاد فرزنـد 
محمـود5-  علیرضا احمدی عباس ابـاد فرزند محمود)فرزند 
ان پسـر متوفـی ( 6-نصـرت  احمـدی عبـاس ابـاد فرزنـد 
محمـود7- زهـرا احمدی عباس ابـاد فرزندمحمود8- فرنگیز 
احمـدی عباس ابـاد فرزند محمود9- فرحنـاز احمدی عباس 
ابـاد فرزند محمود )دختران متوفی (10- قیصر شـمبوئی زاده 
فرزنـد اعیـد )همسـر دائمـی متوفـی (لـذا مراتب یـک نوبت 
در روزنامـه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد 
یـک مـاه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شـد 
رئیس شوراحل اختاف شماره دو –بهروز عربی –م الف :8۰7

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک گلباف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319062000665-هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  اقای محمد حسـین نوروزی گوکی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 3180005327 صادره از گلباف در 
یـک بـاب خانه به مسـاحت 455/26 متر مربع پـالک یک فرعی از 2258- اصلی واقـع در گلباف خیابان انقالب 
کوچـه 7 خریـداری از مالـک رسـمی اقـای/ خانم حاجیـه و رمضان حاج خلیلـی گوکی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض 
خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:1593- 
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/11/16 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/11/30

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و اماک گلباف 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای عزیـز هللا یزدانپنـاه احمدآبـادی مالک ششـدانگ پـالک 901 فرعـی از 5051 اصلـی واقع در 
زرنـد بخـش 13 کرمـان که سـند مالکیت  کاداسـتری آن در دفتر 166 صفحه 370 به شـماره ثبت 
25785 و شـماره چاپـی 594381 سـری ب 90 صـادر و تسـلیم گردیـده، سـپس برابـر سـند رهنـی 15366 
-1386/4/27 دفترخانـه 61  شـهر زرنـد در قبـال مبلـغ 210/000/000 ریال و همچنین برابر سـند رهنی  شـماره 
39753 -1392/4/17 دفتر خانه اسـناد رسـمی شـماره 61 شـهر زرند در قبال مبلغ 150/000/000 ریال در رهن 
بانـک ملـت شـعبه چمـران زرنـد قـرار گرفته، ضمـن ارائه دو برگ استشـهادیه تصدیق شـده مدعی اسـت که 
سـند مالکیـت فـوق بعلـت جابجایـی مفقود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لذا باسـتناد 
تبصـره یـک مـاده 120 اصالحـی آییـن نامه قانـون ثبت مراتب یـک نوبت در تاریـخ مندرج در ذیـل آگهی می 
شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فوق الذکـر می باشـد کـه در این اگهـی ذکر 
نگردیـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی به 
اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت و یا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد در غیـر ایـن صورت پـس از اتمام مدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنی 

اقـدام خواهد شـد. م الـف 215- تاریخ انتشار:چهارشـنبه 1398/11/16
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
پـور  /عبدالعلـی  طاهـره  خانـم     98/11/8  -1102/29545 شـماره  درخواسـت  طبـق  احترامـا 
فرزنـد محمـد شـماره شناسـنامه 917 تاريـخ 1335/11/06  صـادره از کرمـان دارای شـماره ملـی 
2991317566مالـک ششـدانگ پـالک 10 فرعـی از4836 اصلی بخش 2 کرمان موضوع سـند مالکيت اصلی 
بشـماره چاپـی 779487سـری سـال 83 که در صفحـه103 افتر امالک جلـد 151 ذيل شـماره484 23 صادر 
و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم در بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالكيت 
بـالک مزبـور بعلـت جابجایـی مفقود و در خواسـت سـند مالكيت المثنـی نموده لذا باسـتناد اصـالح تبصره 
یـک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می 
شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیت نـزد خود 
مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد. در غیر این صـورت پس از مـدت مذکور 

نسـبت بـه صـدور سـند مالكيت المثنـی اقـدام خواهد شـد.م الف1590
تاريخ انتشار: 98/11/16

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
محمودمهدی زاده -رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 2 کرمان 
از طرف،امید صاعد

آگهی حصر وراثت
اقـای حسـن شـب چـراغ  فرزنـد محمـد دارای شناسـنامه 3150054583بشـرح دادخواسـت 
شـماره 9809983891200557مـورخ 98/11/14 توضیـح داده شـادروان محمد شـب چراغ فرزند 
شـنبه بشناسـنامه351در تاریـخ1398/04/05در شـهرکرمان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفوت وی 

از:  عبارتند/ عبارتسـت 
1-امنه شب چراغ فرزندمحمد  ت ت :1365/7/1 ش ش :138 ش م 6089937096

2-امیر شب چراغ فرزندمحمد  ت ت :1376/2/1 ش م6080106310
3-امید شب چراغ فرزندمحمد  ت ت :1372/8/15 ش م6080042177

4-حسن شب چراغ فرزندمحمد  ت ت :1368/8/21 ش م3150054583
5-علی شب چراغ فرزندمحمد  ت ت :1357/10/30 ش ش :733 ش م 6089815659
6-موسی شب چراغ فرزندمحمد  ت ت :1352/6/3 ش ش :731 ش م6089815632

7-عیسـی یزدانـی کیـا  فرزندمحمـد  ت ت :1354/6/30 ش ش :732 ش م6089825640)فرزنـدان 
متوفـی (

8-ملک ماری زاده فرزند علی ت ت :1335/4/1 ش ش490ش م 3160576876)همسر متوفی 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز 

شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت .
دفتر شورای حل اختاف شماره مرکزی دوم  شهرستان منوجان – م الف :5۱ 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک گلباف

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
قانـون  موضـوع  اول  برابـررای شـماره13966031906200787-هیات  رسـمی 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم هاجـر زاهـدی فرزنـد جـواد بشـماره شناسـنامه 263 صـادره 
از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 279/15 مترمربـع پـالک 1 فرعـی 
از 1466-اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان شـهید طالقانـی کوچـه شـهید ترابی 
خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه ترابـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:1507-  تاریخ انتشـار نوبت اول:1398/11/01 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/11/16
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و اماک گلباف

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابررای شـماره13986031900500329 مـورخ 1398/09/05 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهداد  تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضی اقای عرفان امین گوهری فرزند علی بشـماره شناسـنامه 
2980871737 صـادره از کرمـان در ششـدانگ کارگاه بـه مسـاحت 1913/60 
مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 1879- اصلـی واقع در بخش 23 کرمـان به ادرس 
شـهداد- میـدان امـام حسـین بلـوار شـهید باهنـر خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای علـی قاسـمی زاده و خانـم بتـول قاسـی زاده محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 

مالکیـت صادر خواهدشـد./ م الـف:1591
 تاریخ انتشار نوبت اول:1398/11/16 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/11/30

ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و اماک 

حصر وراثت  
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان کبـری انجـم 
روزبه خواسـته حصروراثت توضیح داده شـادروان عباس محمودی 
فرد فرزند سـهراب به ش ش 3160980387در تاریخ1388/11/15 دررودبارهللا 
ابـاد فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1- محمدرضـا محمـودی فرد  
فرزنـد عباس)فرزند پسـر متوفـی  (2- نازنیـن محمودی فـرد  فرزند عباس  
)دختـر متوفـی  ( 3- کبـری انجـم روز فرزند محمد)همسـر دائمـی متوفی (

لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از 

نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختاف شماره دو –بهروز عربی –م الف :8۰6

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یک باب قسـمتی از خانه پـالک 33 فرعی از 2428 اصلـی واقع در 
زرنـد بلـوار دانـش کوچه تـاالر )اراضی شـاهرمزد( زرنـد بخش 13 کرمان به مسـاحت 
60/63مترمربـع مـورد تقاضای آقای حمیدرضا علیزاده باب تنگلی بشـماره شناسـنامه 48 صادره 
از زرنـد فرزنـد حسـین بـه اسـتناد رای شـماره 139760319008002019 - 1397/10/24هیات حل 
اختـالف ثبـت شهرسـتان زرنـد در مالکیـت نامبـرده قرار گرفتـه و آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و 
مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته 
اسـت و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه1398/11/15 مالک بدین وسـیله 
آگهـی تحدیـد حـدود آنها باسـتناد تبصره 5 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدیدحدود از سـاعت 
8 صبـح روز یکشـنبه مورخـه98/12/11 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بدینوسـیله به 
مالـک یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مذکور اخطـار مـی گـردد در موعد مقـرر در ایـن آگهی در 
محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیـدی با معرفی مالک 
انجـام و چنانچـه کس یا کسـانی بر حـدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبق ماده 
20 قانـون ثبـت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خود 
را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد 
مـاده 86 آییـن نامـه قانون ثبـت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبت 
دادخواسـت الزم جهـت طـرح دعوی به دادگسـتری ارائه نمایند بدیهی اسـت پس از مضی مهلت 
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حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

پیدا  شدن خرس سیاه آسیایی 
در منوجان

بـا پیـدا شـدن رد پـا و نمایـه های بـه جا مانـده از 
یـک قـالده خـرس سـیاه آسـیایی در شهرسـتان 
منوجـان حضـور خـرس سـیاه یقـه هفـت در ایـن 
منطقـه به طـور قطـع تاییـد شـد.به گـزارش منصور 
پورسـینا رییـس اداره نظارت بر امـور حیات وحش 
و  آثـار  اسـتان کرمـان  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
نمایـه هـای خرس سـیاه آسـیایی در منطقـه نودژ 
شهرسـتان منوجان مشاهده شد.مدیر کل حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان کرمـان در ایـن خصـوص 
گفـت: گونـه خـرس سـیاه آسـیایی یک زیـر گونه 
دارد کـه بـه گونه بلوچی خرس سـیاه معـروف بوده 
و در معرض انقراض اسـت.مرجان شـاکری افزود: 
گونه بلوچی خرس سـیاه آسـیایی تنها در بخشـی 
از نواحـی پاکسـتان و ایـران دیده شـده اسـت.وی 
ادامـه داد: خـرس سـیاه بلوچـی در اسـتان هـای 
کرمان، سیسـتان بلوچسـتان و هرمزگان مشـاهده 
شـده امـا در حقیقـت اطالعـات مـا دربـاره عـادات 
و رفتـار و جمعیـت ایـن حیـوان و زیسـتگاه هـا آن 

بـه همراه نقشـه پراکنش آن زیاد نیسـت.مدیر کل 
حفاظت محیط زیست استان کرمان عنوان کرد: در 
طی سـال های اخیر تحقیقاتـی خوبی در خصوص 
ایـن حیـوان انجام شـده اسـت که خوشـبختانه بر 
اسـاس گزارشـات واصله از زیسـتگاه های این گونه 
در اسـتان مـی تـوان گفـت کـه جمعیـت ایـن گونه 
در حـال افزایش اسـت.او معتقد اسـت که آموزش 
و فرهنـگ سـازی جوامـع محلـی و همـکاری آنهـا 
و  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره کل  بـا 
همچنیـن تعریـف برخـی زیسـتگاه هـای اصلـی 
ایـن حیـوان بـه عنوان مناطـق تحـت مدیریت در 
حـوزه جنوب اسـتان، نقـش بسـزایی در افزایش 
جمعیـت خـرس سـیاه بلوچـی یـا خرس سـیاه 
یقـه هفـت داشـته اسـت.وی گفـت: در منطقـه 
نـودژ گزارشـاتی از حضـور خـرس وجـود داشـته 
امـا در هفتـه گذشـته ایـن موضـوع بـا مشـاهده 
آثـار و نمایـه های آن توسـط محیـط بانان منطقه 

قطعیـت پیـدا کرد.

س
فار

س: 
عک

16627 فرعـی از 4776 اصلـی مجزی شـده از 148 فرعـی از 4776 
اصلـی - آقـای عليرضـا گریكـی پور فرزنـد محمدعلی به شناسـنامه 
شـماره 49 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یكبـاب خانـه مشـتمل 
بـر طبقـه فوقانی بـه مسـاحت 359/05 متر مربـع بـه آدرس کرمان 
بزرگراه آیت اله خامنه ای خيابان رز کوچه کربال فرعی سـوم سـمت 
چـپ خریـداری از محـل مالكيـت غالمحسـين بهـرام پـور - ردیـف  

0892
16635 فرعـی از 4776 اصلـی - آقای وحيدرضا ناصری گوکان فرزند 
پيرمحمد به شناسـنامه شـماره 223 صادره از زاهدان در ششـدانگ 
یكبـاب مغـازه به مسـاحت 48/9 متر مربـع به آدرس کرمـان خيابان 
مدیریـت حـد فاصل کوچـه 40 و 42 مغازه ابزار فروشـی خریداری از 

محل مالكيت شـاپور کيانيـان - ردیف  0764
1887 فرعـی از 4811 اصلـی - آقـای مختار موسـی جعفرآباد فرزند 
مریـد بـه شناسـنامه شـماره 261 صـادره از جيرفـت در ششـدانگ 
یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 229/27 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان 
خيابـان مصلـی کوچه 7 بعد از چهار کوچه فرعی اول سـمت راسـت 
خریـداری از محـل مالكيـت محمـد عبدالرحمانی بلوچ - ردیـف  0809

3030 فرعـی از5209 اصلـی - آقـای مصطفـی محمـدی سـرکوئيه 
فرزنـد حسـين بـه شناسـنامه شـماره 760 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 246/15 متر مربع کـه موازی 
43/08 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا متعلـق بوقف و در 
اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمان بزرگراه آیـت اله خامنه ای 
کوچـه 20 سـمت راسـت درب 13 خریـداری از محـل مالكيت عزت 

اله سـاالرکالنتری - ردیـف  1480
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

379 فرعـی از 1 اصلـی و 826 فرعـی از 2 اصلـی - خانـم مریم بشـر 
دوسـت فرزند عيسـی به شناسـنامه شـماره 1682 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یكباب خانه به مسـاحت 143/26 متـر مربع که موازی 
68/47 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف 
می باشـد )ميـزان 78/75 متـر مربـع در محدوده پـالک 1 اصلی بوده 
کـه مـوازی 34/20 متـر مربـع از عرصـه پـالک مـورد تقاضـا متعلق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد و ميـزان 64/51 متـر مربـع در 
محـدوده پـالک 2 اصلـی بوده که مـوازی 34/27 متر مربـع از عرصه 
پـالک مـورد تقاضـا متعلق بوقف می باشـد( بـه آدرس کرمان شـرف 
آبـاد خيابـان حجت انتهای کوچه مسـجد نبش غدیر 1 خریـداری از 

محـل مالكيت علی فـوالدی - ردیـف 0257
5716 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای غالمرضـا منتظـر فرزنـد محمود 
بـه شناسـنامه شـماره 964 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یكبـاب 
سـاختمان به مسـاحت 211/7 متر مربع که موازی 36/55 متر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده 
قـرار دارد بـه آدرس کرمان بلـوار جمهوری خيابان کميـل کوچه 30 

خریـداری از محـل مالكيت حسـن ذهاب ناظـوری - ردیـف  1551
5718 فرعـی از 10 اصلـی - خانـم نرگـس ایـران منـش فرزند اصغر 
بـه شناسـنامه شـماره 1610 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یكباب 
خانـه به مسـاحت 192/37 متـر مربع که مـوازی 33/21 متر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره نامبـرده قرار 
دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خيابان کميل کوچه 23 سـمت 
چـپ نبـش کوچـه اللـه خریـداری از محـل مالكيـت بی بـی فاطمه 

نشـاط - ردیف  0725
5748 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای محمدحسـين دوسـت محمـدی 
فرزند قاسـم به شناسـنامه شـماره 11254 صـادره از کرمـان و آقای 
محمدرضـا دوسـت محمـدی فرزنـد قاسـم بـه شناسـنامه شـماره 
2980458503 صـادره از کرمـان بالمناصفـه در ششـدانگ یكبـاب 
سـاختمان به مسـاحت 273/9 متر مربع که موازی 47/29 متر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجـاره نامبردگان 
قـرار دارد بـه آدرس کرمـان طاهرآبـاد بلـوار امـام حسـن حـد فاصل 
کوچـه 43 و 47 داخل کوچه سـمت چـپ خریداری از محل مالكيت 

برفعلـی ایرانمنـش - ردیف هـای 0514 و 0515
660 فرعـی از 16 اصلـی - آقـای محمـد افشارحسـين آبـادی فرزند 
عوض به شناسـنامه شـماره 92 صـادره از بافت در ششـدانگ یكباب 
سـاختمان بـه مسـاحت 190 متر مربع کـه مـوازی 31/67 متر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده 
قـرار دارد بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهوری خيابان شـهيد شـيروانی 
کوچـه 5/1 بعـد از چهـار کوچه اول سـمت چـپ خریـداری از محل 
مالكيـت محمـد ایالقـی - بـا عنایت بـه اینكـه قباله های عـادی ارائه 
شـده مربـوط بـه پـالک 13 اصلـی بـوده و مـورد تقاضـا در محدوده 
مـرز پـالک 13 و 16 اصلـی قـرار داشـته لذا قسـمتی از مـورد تقاضا 
در محـدوده پـالک 13 اصلی و قسـمتی در محـدوده پالک 16 اصلی 
قـرار گرفتـه و نسـبت به پـالک 16 اصلی ایـن رای قابليت اجـرا دارد 

- ردیـف  0241
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

7 فرعـی از 166 اصلـی - خانـم ملـوک صالحـی فرزنـد ماشـااله 
بـه شناسـنامه شـماره 1 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یكبـاب 
سـاختمان بـه مسـاحت 394/81 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان 
کوهپایـه روسـتای تينـان خریـداری از محـل مالكيـت ماشـااله 
صالحـی )ضمنـاً حـق ارتفاقـی بدیـن نحـو کـه بـا حق عبـور ممر 

ردیـف 1335  - می باشـد(  آب 
21 فرعـی از 180 اصلـی - آقـای محسـن صدقـی فرزنـد رضـا بـه 
شناسـنامه شـماره 323 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یكباب خانه 
بـه مسـاحت 925/01 متـر مربع بـه آدرس کرمان کوهپایه روسـتای 
ده شـيب پایيـن خریـداری از محـل مالكيت محمود صالحـی فرزند 

ابراهيـم - ردیـف 4776
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1398/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1398/11/30

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر/ م الف 1597

آگهی مرحله هجدهم سال ۱398) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و اماک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و اماک  ناحیه یک شهرستان كرمان

ــه اطاعیــه هــا و پیــام هــای  ــا فقــط ب ــرای اطــاع از وضعیــت بیمــاری کرون ب
ــد وزارت بهداشــت کشــور توجــه کنی

عائــم بیمــاری کرونــا ســردرد، تــب، مشــکات تنفســی نظیــر ســرفه، آبریــزش 
بینــی و تنگــی نفــس اســت

دســت هــا را مرتــب بــا آب و صابــون بــه مــدت 2۰ ثانیــه  بشــویید و از تمــاس 
دســت آلــوده بــه چشــم، بینــی و دهــان بپرهیزیــد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

پیام های آموزشی در خصوص بیماری های تنفسی
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676 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 بهمــن   16 چهارشــنبه   
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کمتـر از دو مـاه تـا نـوروز 99 مانـده و مسـووالن مربـوط بـه حـوزه گردشـگری 
بـه جـای ارائـه راهـکار، صرفـا نسـبت بـه اوضـاع بحرانـی گردشـگری هشـدار 

kermane_noصفحـه از  می دهنـد.  

گفتـه می شـود شـرکت زیسـت فناوری "گیلید" بـا همکاری یـک بیمارسـتان در پکن 
موفـق بـه سـاخت اولیـن واکسـن بـرای پیشـگیری از ابتال بـه "کروناویروس" شـده 

isna.news  اسـت و بـه زودی آن را روی انسـان ها آزمایـش می کنـد.  از صفحـه

آوای محلی           

بسی روُزن مو نشُتم چش به راهت
بدیُدم تا که شاید روی ماهت

َحا که عید کُرُبنه دالله
سُرم کُرُبنی ُو نذر نگاهت

شاعر : منصوررئیسی

کچو ور دست و نازی ور َمایه
اریزه غمزه  ُو   یکَسر َباِیه

دگه ای کُرِب چشُمنی همی بس
که بالشت سری ای َپر طاِیه

شاعر : سعیده فیروزی

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر 

سریال مانکن
-من گذشته ام سیاهه، بی توآینده ام هم 

سیاهه

دیالوگ

عکس نوشت

گاهی
تمام جمعیت شهر

همان یک نفریست
که نیست ...

عباس موسوی

عکس: 
حسین امینی

صنایع

َپپیه َمشه

کتاب 
سمفونی مردگان

َپپیه َمشـه فرانسـوی،  یکی از صنایع دسـتی است که در لغت 
معنـای کاغْذجویـده یـا کاغـِذ جویده شـده می دهـد و مـوادی 
ترکیبـی از تکه هـای کاغـذ یا خمیر کاغذ اسـت، که بـا پارچه ها 
توسـط مـاده ای چسـباننده تقویـت شـده و بـا آن مجسـمه  

مختلف سـاخته می شـود.

سـمفونی مـردگان اثر عبـاس معروفی، کتابیسـت بسـیار 
سـتوده شـده و از ماندگارتریـن کتـاب هـای ادبیـات ایران 

است.
ایـن کتـاب در سـال 2001، برنـده جایـزه بنیـاد انتشـارات 

ادبـی فلسـفی سـورکامپ شـده اسـت.

معرفی 

معرفی 
آیین و پخت ُکماچ چوپانی در جیرفت

مختلفـی  مناطـق  در  سـوزی  سـده  آییـن  قدیـم، 
بـه  کـه  میهمانانـی  و  می شـد  برگـزار  جیرفـت  از 
همچـون  برنامه هایـی  بـا  می آمدنـد  مراسـم  ایـن 
چوب بـازی دو نفـره، حـرکات نمایشـی بـا چوب هایی 
کـه دو سـر آنهـا شـعله آتـش بـود و همچنیـن پخت 

می شـدند. سـرگرم  کُمـاچ، 
واژه "سـده " از ریشـه "سـت" در زبـان پهلـوی آمده و 

بـه معنای عـدد "صد" اسـت.
هنگامـی کـه ایرانیـان، سـال را بـه دو فصـل تابسـتان 
و زمسـتان، تقسـیم کـرده بودنـد، از آغـاز فروردیـن تا 
پایـان مهرماه هر سـال را تابسـتان می گفتنـد و از اول 
آبان مـاه تـا پایان اسـفند را زمسـتان می نامیدند. آنان 
هنگامـی کـه 100 روز از زمسـتان و از شـروع مـاه آبان 
می گذشـت و روز دهـم بهمـن فـرا می رسـید، آن را 

"سـده "مـی نامیدنـد و جشـن می گرفتند. 
روایتـی کـه بـه جشـن سـده در تاریـخ ایران باسـتان 
توسـط  آتـش  پیـداش  ماجـرای  می دهنـد،  نسـبت 
در  آن  اسـت کـه شـرح  پیشـدادی  هوشـنگ، شـاه 
شـاهنامه فردوسـی به روشـنی و رسـایی آمده است. 
ایـن جشـن کمـاکان بعـد از اسـالم هـم در برخـی از 

ایـران برگـزار می شـود.  آبادی هـای  شـهرها و 
در روسـتای تاج آبـاد بخـش اسـماعیلیه جیرفـت نیز 

ایـن جشـن هر سـاله برگـزار می شـود. 
مادربزرگـی از اهالـی روسـتا می گفـت، آییـن سـده 
سـوزی در سـه شـب برگـزار مـی شـد، در شـب های 
اول  شـب  مـاه،  بهمـن  یازدهـم  و  دهـم  و  نهـم 
مخصـوص اربابـان، شـب دوم از آِن چوپانـان و شـب 

بـود. زرتشـتیان  مخصـوص  سـوم 
جمـع  روسـتا  اهالـی  همـه  بهمـن  دهـم  شـب  در 
می شـدند و دور خانـه هـا می چرخیدنـد و درِ تک تک 
خانه هـا را می زدنـد و ایـن اشـعار می خواندنـد "سـده 
سـده سـلطانی، چهـل کُنـده بسـوزان " و "هـل هلـه 
شـو در اومـد، پنبـه و سـله اومـد "و صاحـب خانه هـا 
هـم نـان و خرمـا و بیشـتر آرد بـه آنها می دهنـد برای 
پخت کُماچ آتشـی )شـیرینی بومی اسـتان کرمان که 

معمـوال بـا آرد سـهن و خرمـا تهیـه می شـود( 
درسـت کـردن کُمـاچ در آییـن سـده بـه ایـن صـورت 
اسـت کـه خمیـر را آمـاده می کننـد، یک نشـانه داخل 
یـا یـک مهـره  خمیـر می گذارنـد، مثـاًل یـک دکمـه 
سـبز رنـگ، بعـد می آینـد کنـار هیزم هایـی کـه از قبل 
آنهـا  و  انباشـته اند  هـم  روی  و  جمـع آوری کرده انـد 
را آتـش می زننـد، وقتـی آتـش هیزم هـا بـه پایـان 
رسـید کماچ هـا را روی زغال هـای سـرخ می گذارنـد 
تـا بپزنـد، بعـد از پختن کمـاچ نوبت به تقسـیم کماچ 
ریش سـفید  توسـط  هـا  نـان  می رسـد،  افـراد  بیـن 
نان هـا،  تقسـیم  از  بعـد  می شـود،  تقسـیم  روسـتا 
نانـی کـه در آن نشـانه جاسـازی شـده بـود، نصیـب 
هـر کس بشـود از طریـق بقیه افـراد مورد حملـه قرار 
می گیـرد، تـا اینکـه یـک شـخص از بیـن میهمانـان، 

ضامـن او می شـود، ضمانـت هم به ایـن طریق داده 
می شـود کـه فـرد ضامـن قـول می دهـد کـه 48 یـا 
72 سـاعت دیگـر بـاران می آیـد، بایـد مـدت زمـان 
خاصـی را بگویـد، همیـن جـا ماجـرا ختـم بـه خیـر 
می شـود، در قدیـم اگـر بعـد از گذشـت مـدت زمان 
قـول داده شـده، بـاران نمی باریـد، ضامـن را احضـار 

تنبیـه می کردنـد.  و 
مادربـزرگ روسـتا همچنیـن اظهـار داشـت، اگـر تـا 
موعـد مقـرر بـاران نمی باریـد، معمـوال شـخصی کـه 
می شـد کـه  ضامـن  بـود،  سـرآمد  ایمانـی  نظـر  از 
معمـوال بعـد از ضمانـت وی بـاران می آمـد کـه بـه 
اعتقـاد مـردم روسـتا بـه لطـف خـدا بـود.در برزکـوه 
)جبالبـارز( جیرفت هم جشـن سـده در روسـتاهای 
زیـادی توسـط عشـایر کـه همـواره حافظـان فرهنگ 
و سـنن اصیـل ایرانـی بوده انـد و کمتریـن تحریفات 
را داشـته اند برگـزار می شـود بدیـن صورت کـه مردم 

بـر روی تپـه یـا کـوه مرتفـع پشـت منـازل و آغـول 
غـروب  بـا  مقـارن  و  می شـدند  جمـع  گوسـفندان 
آفتـاب، انبـار بزرگـی از چوب درختان و بوتـه گیاهان را 
آتـش می زدند.بنا به سـنت مـردم منطقه، هیـزم تهیه 
شـده بایـد از 40 نـوع درخـت و درختچه تهیه می شـد 
و بـرای برکـت محصـول بایـد از هر درخـت یک چوب 
در آتـش سـده می سـوخت.بعد از محیـا شـدن َمنگل 
)زغـال سـرخ( هـر خانـواده یـا چنـد خانـواده نزدیک 
بـه هـم هـر کـدام مقـداری خمیر تهیـه می کننـد و بر 
روی منـگل آمـاده شـده قـرار می دهنـد و بـر روی آن 

منـگل ریختـه تـا پخته شـود.
مـردم محلـی  بـه این نـان، کُمـاچ چوپانـی می گویند 
و پـس از خاکسـتر شـدند منـگل، در قسـمت پایانـی 
مراسـم بـا یـک چـوب )چوبـی کـه بـا آن گلـه داری 
می کننـد( بـه زیـر خاکسـترها زده و خاکسـتر را بـه 
سـمت خانـه و محـل گله هر خانـواده پـرت می کردند 
و معتقـد بـه رفـع بـال و دوری گرفتاری بـا این حرکت 

بودند.بزرگتریـن جشـن در ایـن منطقـه در روسـتای 
ُبِنسـتون برگـزار می شـود و درواقـع جـدای از مراسـم 
عشـایر برگـزار می شـود و افـراد زیـادی از روسـتاهای 
پیـدا  ایـن مراسـم حضـور  بـرای شـرکت در  اطـراف 

می کننـد.
در حقیقـت می تـوان گفـت، تنهـا تجمـع همـه مـردم 
بـر اسـاس باورهـای محلـی در منطقه، همین جشـن 

است. سـده 
پختـن کُمـاچ چوپانی، چـوب بازی دو نفـره و حرکات 
نمایشـی بـا چوب هایـی کـه دو سـر آنهـا آتـش زده 
شـده به همـراه خواندن شـعرهایی به صـورت گروهی 
و یـا تک خوانـی توسـط ریش سـپیدان، از برنامه هـای 
جشـن سـده در ایـن روسـتا کـه بـه آن سده سـوزی 

می گفتنـد اسـت
پایـان مراسـم هـم معمـوال بـا خـوردن نـان کُمـاچ و 
خداحافظـی بـا در آغـوش گرفتـن یکدیگـر بـه پایـان 

می رسـید.

گزارش
ایرنا

رنا
 ای

س:
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اگر 45 کیلومتر به سمت شمال غربی شهر راور پیش 

روی کنیم به روستای فیض آباد نیز خواهیم رسید 
. در دل این روستا آبشاری 5 متری  پلکانی در حال 

خروشیدن  است . قرار گرفتن این آبشار در منطقه 
کویری در این روستا به مکانی تفریحی تبدیل شود .

جاذبه

مـردم محلـی  بـه ایـن نـان، کُمـاچ چوپانـی 
می گوینـد و پس از خاکسـتر شـدند منـگل، در 
قسـمت پایانـی مراسـم بـا یـک چـوب )چوبی 
کـه با آن گلـه داری می کنند( به زیر خاکسـترها 
زده و خاکسـتر را بـه سـمت خانـه و محـل گلـه 
هـر خانـواده پـرت می کردنـد و معتقـد بـه رفع 
بـا و دوری گرفتـاری بـا ایـن حرکـت بودنـد.

بزرگتریـن جشـن در ایـن منطقـه در روسـتای 
ُبِنسـتون برگـزار می شـود و درواقـع جـدای از 
مراسـم عشـایر برگزار می شـود و افراد زیادی از 
روسـتاهای اطراف برای شـرکت در این مراسـم 

حضـور پیـدا می کننـد.

         در توییتر چه می گویند؟


