
 رییس قوه قضائیه امروز به مناسبت چهلم سردار سلیمانی در مصلی کرمان سخنرانی می کند

عنبرآباد قهرمان رقابت های 
فوتسال بانوان جنوب کرمان

وضعیت هزار خانواده تحت پوشش 

کمیته امداد کرمان بحرانی است

رئیس قوه قضاییه 
مهمان کرمان

کلرود و کهوروئیه جایی میان شهر و روستا
به گفته رییس شورا شهر جیرفت، جانمایی فضای سبز برای کلرود و کهوروئیه انجام شده 

و بعد از مرحله مطالعاتی وارد اجرا می شود

استاندار کرمان: 

قوانینی که متناسب با شرایط 
استان  نیست، حذف شوند
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جاذبه های کرمان در نمایشگاه 

گردشگری معرفی شدند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 بهمــن   27 یکشــنبه         682 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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طوالنی ترین دوره 
نمایندگی جیرفت زمین 

با عطاءهللا روحی

امید شریفی
یادداشت مهمان

هنگامـی كـه نام هر یـك از نماینـدگان جیرفـت زمین، 
ناخـودآگاه  را مـی شـنوم  در مجلـس شـورای ملـی 
مشـخصه ای ویـژه از آن شـخص به مانند نـون به نرخ 
روز خور،باهوش ، باسواد ، ناسیونالیست، ماکیاولیست 
،كاریزماتیـك، فراتـر از زمـان خویـش ، ضعیـف تریـن، 
ناالیـق، بی كفایـت  و فـردی كـه ایـن صندلـی بـرای 
ایشـان بـزرگ بـود و  غیـره بـه ذهنـم خطـور مـی كند.

در ایـن میـان فـردی كـه از  تیرمـاه 1305  تـا  اسـفند  
1324 هجـری شمسـی،  حـدود 20 سـال نمایندگـی  
ایـن کهـن سـرزمین را دارا بـود ، جـدا از طوالنـی تریـن  
ویژگیهـای  و  صفـات  بعضـی  دارای  نمایندگـی،  دوره 
منحصـر بـه فـردی بود كه تا حـدودی ایشـان را از دیگر 

نماینـدگان قبـل از انقـاب جـدا مـی كرد.
عطـاءهللا روحـی معـروف بـه عطاءالملك، سـال 1266 
هجری شمسـی در كرمان به دنیا آمد. ایشـان از طرف 
پـدری نـوه آخونـد ما محمـد جعفر كرمانی مشـهور به 
شـیخ العلماء و از طـرف مـادری نـوه  احمـد علی خان 
وزیـری مولـف تاریـخ و جغرافیای کرمان و بلوچسـتان 
مـی باشـد كـه ایـن دو از جملـه خاندانهـای  شـناخته 
شـده و تاثیرگـذار كرمـان در دوران قاجـار و  پهلـوی می 
باشـند . نقـش ایـن خاندانهـا در مشـروطیت غیر قابل 

انكار اسـت.
عمـوی عطاءالملك، شـیخ احمد روحـی از جمله اولین 
شـهدای راه آزادی و مشـروطه بـود كـه بـه همـراه میرزا 
آقاخـان کرمانـی و میـرزا حسـن خـان خبیرالملـک ، 
ناجوانمردانـه بـه طـرز فجیعی در حضـور ولیعهد محمد 
علی  میرزا سرشـان را در تبریز بریده و پوسـت سرشان 
را بـا کاه پرکردنـد و به تهـران فرسـتادند. )6 صفر 1314 

مصـادف با 27 تیـر 1275 هجری شمسـی(
پدر عطاءالملك شـیخ مهدی بحرالعلـوم اولین نماینده 
كرمـان در مجلس شـورای ملی و از نماینـدگان فعال و 
تاثیـر گـذار بـود. ) نویسـنده ایـن سـطور قبر ایشـان  را 
كـه در بیـاض از اسـب افتـاده و بعـد از سـه روز فـوت 
نمـوده و بـه وصیـت خـودش در كنـار مزار بشـر حافی  
در شهرسـتان انـار دفـن گردید، زیارت نمـوده . در پایین 

عكسـی از قبر  ایشـان آورده شـده اسـت (.
عطـاءهللا روحـى تحصیات خـود را در معارف اسـامى 
و ادبیـات فارسـى و فلسـفه و حكمـت و كام ادامه داد 
و به اصطاح دوره ى سـطح را گذرانید و جزء مدرسـین 
حـوزه ى علمیـه ى كرمـان شـد و در این شـهر موقعیتى 
ایـن زمـان  یافـت و مـورد توجـه مـردم واقـع شـد. 
مصـادف بـا مشـروطه خواهی ملـت ایران بود. ایشـان 
در این دوران  به سـال 1298 هجری شمسـی به همراه 
احمـد خـان روحی  مجلـه ادب را در كرمـان راه اندازی 
مـی كنـد ) نكتـه جالـب توجـه این هسـت كـه در این 

زمـان صـد سـال از  انتشـار ایـن مجله مـی گذرد(
ایشـان كه از سـوی مردم و دسـتگاه حاكم مـورد قبول 
قـرار گرفته بـود، در انتخابات دوره ى پنجم، از سـیرجان 
به وكالت مجلس رسـید و چون وظیفه ى خود را در آن 
مجلـس كه منشـاء تحوالتـى در ایران بود خـوب انجام 
داد، مـورد توجـه بیشـتر قرار گرفتـه و از دوره ششـم  تا 
دوره چهاردهـم ) نـه دوره (که تمـام دوران حكومت رضا 
شـاه و سـالهای نخسـتین حکومـت محمـد رضا شـاه 
پهلـوی را شـامل می گردد، نماینـده جیرفت در مجلس 

شـورای ملی بود.
عطاءالملك درسـال 1328 هجری شمسـی كـه دوره ى 
اول مجلـس سـنا تشـكیل یافـت، سـناتور انتخابـى 
کرمـان گردیـد  نکتـه قابـل ذکـر اینكـه هـم زمـان بـا 
ابوالحسـن  و  امیرابراهیمـی  سـلیمان ضیـاء  ایشـان 
صـدر میرحسـینی از جیرفـت بـه عضویـت مجلـس 
سـنا برگزیـده شـدند ) ایـن دو بعـد از  دوران وكالـت 
عطاءالملک و قبل از  عضویت در مجلس سنا  نماینده 
جیرفـت زمیـن  در مجلـس پانـزده و شـانزده شـورای 
ملـی می گردند كه در یادداشـتهای بعـدی توضیح داده 

خواهـد شـد (
عطالملـك روحـی با علم و سـوادی كه داشـت از جمله 
نماینـدگان فعـال و سـخنران مجلـس در دوران نسـبتا 
طوالنـی نمایندگـی خویش بود . سـخنرانیهای ایشـان 
چنـان بـا مطالعـه و منطقـی ایراد مـی گردید كـه غالبا 
تحسـین نمایندگان دیگر را به همراه داشـت. در بیشتر 
موارد به نظرات اندیشـمندانه ایشـان در بررسی لوایح و 
قوانین ترتیب اثر داده می شـد. ایشـان  در مجلس  از 

جمله فعالین فراکسـیون مسـتقل بود.
پرداختـن بـه گفتـه هـا و دیدگاههـای ایـن دوسـت 
و یـار صمیمـی وزیـر دربـار تیمورتـاش ، در بررسـی 
لوایـح  بخصـوص راجـع به جیرفـت زمین فراتـر از این 
یادداشـت می باشـد ) سـعی می گـردد در یادداشـتی 
جداگانـه سـخنرانی هـا و دیدگاههـای ایشـان در دوره 
هـای مختلف مجلس مورد بررسـی انتقادی قـرار داده 

شـود(...
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رئیسقوهقضاییهمهمانکرمانحملهبازیکنانخوشهطالییبهمسیها
بازیکنـان مـس کرمـان پـس از پیـروزی در بـازی 
حسـاس مقابـل خوشـه طایـی سـاوه و صعـود به 
رده دوم مـورد حملـه و ضرب و شـتم ایـن تیم قرار 

. گرفتند
هفتـه 24 لیـگ یک فوتبال کشـور دیـروز جمعه 26 
بهمـن بـا بـازی مس کرمان و خوشـه طایی سـاوه 

بـه میزبانـی تیم خوشـه طایی آغاز شـد.
بـازی حساسـی کـه مـس بـا پیـروزی در آن به رده 

دوم جـدول صعـود کرد.
اما این بازی حساس حواشی در پی داشت.

مـس  باشـگاه  اینسـتاگرام  پیـج  گذشـته  شـب 
فیلمـی منتشـر کـرد کـه در آن بازیکنـان مس پس 
از پایـان بـازی مقابـل خوشـه طایی مـورد ضرب و 

شـتم قـرار می گیرنـد.
موضوع را از هیئت فوتبال کرمان جویا شدیم.

روابـط عمومـی هیئـت فوتبـال کرمـان در خصـوص 
اتفـاق هـای ایـن بـازی گفت:بـا توجـه بـه ایـن کـه 
قبـل از ایـن بـازی تیـم مـس بـا 39 امتیـاز در رده 
سـوم جـدول و تیـم خوشـه طایـی سـاوه بـا 41 
امتیـاز در رده دوم جـدول لیـگ یک بـود، این بازی 

حساسـیت باالیـی داشـت.
عرفـان امیرخسـروی ادامـه داد: مـس کرمـان در 
دقیقـه  25 بـازی با تـک گل مهرداد قنبـری از روی 
نقطـه پنالتـی از حریـف پیـش افتـاد و بـازی بـا 

همیـن نتیجـه بـه پایـان رسـید.
وی افـزود: بعـد از اتمـام بـازی برخـی از بازیکنـان 
خوشـه طایـی سـاوه بـه سـمت بازیکنـان مـس 
حملـه ور می شـوند کـه نشـان از حرفـه ای نبـودن 
جـای  بـه  نیـز  تیـم  ایـن  سـرمربی  و  بـوده  آنهـا 
مدیریـت فضـا بـه این ماجـرا دامـن می زنـد که با 
دخالـت عوامـل انتضامـی درگیری تمام می شـود.

درب  ماجـرا  ادامـه  در  عنـوان کـرد:  امیرخسـروی 
رختکـن تیـم مـس از سـوی تیـم خوشـه طایـی 
سـاوه شکسـته می شـود و در نشسـت خبری بازی 

نیـز سـواالت غـرض ورزانـه ای از تیـم مـس شـده 
. ست ا

روابـط عمومـی هیئت فوتبـال کرمان گفـت: گزارش 
نماینـده فدراسـیون از ایـن بـازی نوشـته شـده و 
مراتـب به کمیتـه انضباطی ارجاع داده خواهد شـد.

وی ادامـه داد: از طـرف هیئت فوتبال اسـتان کرمان 
هـم بـا مدیـران فدراسـیون مکاتبـه انجام می شـود 
و رای کمیتـه انضباطـی پـس از بررسـی هـای الزم 

می شـود. صادر 
در حـال حاضـر مـس کرمـان بـا 24 بـازی و 42 
امتیـاز در رده دوم و مـس رفسـنجان بـا 23 بازی و 

46 امتیـاز در رده اول قـرار دارنـد.

اول  نایب رییـس  و  قضائیـه   قـوه  رییـس 
مجلـس خبرگان رهبـری امروز جهت سـخنرانی 

در مصلـی کرمـان بـه ایـن شهرسـتان آمـد.
ابراهیـم  سـید  المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
مراسـم  مناسـبت  بـه  مـاه  بهمـن   27 رییسـی 

آمـد. بـه کرمـان  مقاومـت  شـهدای  چهلـم 
در مصلـی کرمـان سـخنرانی  امـروز صبـح  وی 
سـفر  ایـن  در  رییسـی  شـود  مـی  کرد.گفتـه 

یـک روزه بـا قضـات اسـتان دیـدار و در شـورای 
اسـتان صحبـت مـی کنـد. قضایـی 

بنـا بـر اعـام روابـط عمومـی قـوه قضاییـه ایـن 
بـه عنـوان یـک سـفر اسـتانی نیسـت و   سـفر 
بـرای  رییسـی  المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
در  قضاییـه  قـوه  هـای  پرونـده  بـه  رسـیدگی 
اسـتان کرمـان بـار دیگـر بـه این شـهر سـفر می 

کنـد.

12 تا 1323 تا 23

       اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوم

شماره
نظریه

تاریخ
مساحتپالکنوعیتنظریه

مترمربع
حریم

کروکیمختصاتشهرمحدوده

موات98/43698/10/22
1913 اصلی 

بخش 9 کرمان 
320381

محدوده و 
حریم

رفسنجان

)3359477.128 و 402152.229 ()3359466.164 و 402145.261 ( )3359456.428 
و 402143.567 ()3359429.758 و 402116.897( )3359397.161 و 402155.844 (
)3359419.069 و 402162.297( )3359434.415 و 402169.970 ()3359454.406 و 

402176.442( )3359401.000 و 402219.000 ()3359349.000 و 402320.000( )3359148.000 
و 402801.000 ()3358925.000 و 402798.000 ( )3359261.000 و 402019.000 ()3359639.000 
و 401616.000( )3360079.000 و 401495.000 ()3359840.000 و 401706.000( )3359688.000 و 

401878.000 ()3359477.128 و 402152.229(

موات98/43098/10/15
پاک 1910 

اصلی بخش 9 
کرمان

رفسنجانمحدوده18598
)3362451و401792()3362526و401906(   

)3362414و401982()3362336و401870(

براسـاس نظریـه کمیسـیون تشـخیص اراضـی موضـوع ماده 12 قانون زمین شـهری ،1قطعه زمین به شـرح جدول پیوسـت ، در اجرای ماده 12 قانون زمین شـهری مـوات اعالم گردیده اسـت. لذا به موجب مـاده واحده قانون تعیین 
مهلـت اعتـراض بـه نظریه وزارت مسـکن و شهرسـازی مجمع محترم تشـخیص مصلحت نظام ، كسـانی كه نسـبت به تشـخیص فـوق اعتراض دارند ، ظرف مدت سـه مـاه بعد از تاریخ دومیـن آگهی مهلت دارند تـا اعتراض خـود را با ارائه 

مـدارك مثبتـه و رسـمی بـه مراجع ذیصالح قضایی تسـلیم نمایند و در صـورت عدم اعتراض در مهلت قانونـی نظریه صادره قطعی و الزم االجرا اسـت.
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کمبـود روی در کودکان زیر دو سـال در کشـور حـدود 20 درصد 
بـوده و ایـن کمبـود در مناطق روسـتایی اقلیم جنوبی اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان، جنوب خراسان و کرمان بیشتر است.

بـه گـزارش »شـیعه نیـوز«، متخصـص سـامت عمومـی و 
اپیدمیولـوژی تغذیـه افـزود: کمبـود روی عـوارض بهداشـتی 
زیـادی دارد، ایـن کمبـود سیسـتم ایمنـی را تحـت مخاطـره 
قـرار مـی دهد و بـه همین جهـت مقاومت در برابـر عفونت را 
بشـدت کاهـش داده و از ایـن طریق مرگ ومیـر و بیماری را 
افزایـش مـی دهد.ربابه شـیخ االسـام اظهار داشـت: کمبود 
روی در کـودکان، رشـد را بـه تاخیـر می انـدازد و موجب کوتاه 
قـدی می شـود، کمبود ریـز مغذی های اساسـی مانند آهن، 
یـد، روی و ویتامیـن آ از جملـه مشـکات تغذیـه ای بـوده و 
وقتـی کودکان در معرض این کمبودها باشـند نگرانی بیشـتر 
اسـت چـون اغلـب عـوارض غیـر قابـل برگشـت و ناتوانـی 
ذهنـی و جسـمی ایـن کمبـود ها مانعـی برای رشـد مطلوب 

آنها اسـت.
شـیخ االسـام ادامـه داد: این کمبـود در زنان باردار کشـور نیز 
بـاال اسـت و 40 در صـد زنـان بـاردار پنـج ماهـه و بیشـتر در 
معـرض کمبود هسـتند و اکنون مـی توان با اسـتفاده ازروش 
هـای گوناگـون از جملـه دادن مکمـل و یـا غنی سـازی غذای 
مردمـی کـه در معرض این کمبود ها هسـتند بصـورت کوتاه از 
شـدت مشـکل کاسـت امـا راه حـل نهایـی غنی کـردن خاک 

های کشـاورزی اسـت.
»روی« یـا »زینکـم عنصـری اسـت شـیمیایی بـا عامـت 

اختصـاری Zn کـه دارای عـدد اتمـی 30 اسـت.
فلـز »روی« بـه رنـگ سـفید متمایـل به آبی اسـت که بـر اثر 
رطوبـت هـوا تیره رنـگ می شـود و در حین احتراق رنگ سـبز 
براقـی تولید می کنـد. در اصل عنصر روی یکـی از مواد معدنی 
کم یـاب و مهـم اسـت کـه بـرای حفـظ سـامت انسـان ها 

اسـت. ضروری 
»روی« پـس از آهـن بیشـترین غلظـت را در بـدن دارد و در 

سـلول های تمـام بـدن یافـت می شـود.
عنصـر »روی« بـرای درسـت کار کـردن سیسـتم دفاعـی بدن 
)سیسـتم ایمنـی( الزم اسـت و در تقسـیم سـلولی، رشـد 
سـلولی، بهبـود زخم هـا و تجزیـه کربوهیدرات هـا نقـش دارد.

روی همچنیـن بـرای حـواس بویایـی و چشـایی مـورد نیـاز 
اسـت. در طـول دوران بـارداری، مراحـل اولیـه رشـد و دوران 
کودکـی، بـدن بـرای رشـد و پـرورش مناسـب و بـه موقـع به 

نیـاز دارد. »روی« 
»روی« بـه طـور عمـده در ماهیچه هـا ذخیـره می شـود، امـا 
در یاخته هـای خونـی سـفید و قرمـز، پـرده شـبکیه چشـم، 
اسـتخوان ها، پوسـت، کلیه هـا، کبـد و پانکـراس نیـز یافـت 

می شـود.
غـده پروسـتات در مـردان نسـبت بـه سـایر اعضا، بیشـترین 

مقـدار »روی« را دارا اسـت.

امـام  امـداد  مردمـی کمیتـه  مشـارکت های  مسـئول 
خمینـی )ره( اسـتان کرمـان گفـت: بـا توجـه بـه فـرا 
رسـیدن هفته احسـان ونیکوکاری شبکه های نیکوکاری 

در مـدارس شهرسـتان راه انـدازی خواهـد شـد .
حسـنی، مسـئول مشـارکت های مردمـی کمیتـه امداد 
امام خمینی )ره( اسـتان کرمان در سـفر به شهرسـتان 
ریـگان گفـت: بـا توجـه بـه فـرا رسـیدن هفته احسـان 
ونیکوکاری شـبکه های نیکوکاری در مدارس شهرسـتان 

راه انـدازی خواهد شـد .
حسـنی  بیان داشـت: تمام تاش ما با توجه به شـرایط 
اقتصـادی این اسـت که فرزندان مددجو و مسـتمندان 

در شـب عید مورد حمایت جـدی قرار گیرند.
او تصریـح کـرد : شهرسـتان ریـگان در اسـتان در زمینه 
جـذب مشـارکت های مردمـی رتبـه برتـر را در شـرق 

اسـتان دارد .
امـام  امـداد  مردمـی کمیتـه  مشـارکت های  مسـئول 
نیکـوکاری  جشـن های  اسـتان گفـت:  )ره(  خمینـی 
امسـال باشکوهتر از سال های گذشته در شهرستان های 

اسـتان برگـزار خواهد شـد.
حسـنی افزود: در اسـتان کرمـان در 42 نقطه از اسـتان 
سـتاد احسـان ونیکوکاری در شهرسـتان های استان راه 

اندازی خواهد شـد.
مدیـر کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( ریـگان در ایـن 
مراسـم بیـان داشـت: مـردم شهرسـتان و خیریـن در 
زمینـه مشـارکتها همکاری خوبـی با امداد ریـگان دارند.

رکـن آبـادی افـزود: امسـال زکات خوبی در روسـتا های 
شهرسـتان جمع آوری شـد که معادل زکات جمع آوری 

در همـان روسـتا ها هزینه خواهد شـد.
او عنـوان کـرد: تمامـی تـاش مـا در امـداد شهرسـتان 

توانمنـد سـازی خانواد هـای تحـت پوشـش اسـت.

مجیـد خوبـی زاده گفت: امروز اولین نشسـت چهـره به چهره 
رابط فهمای اسـتان و رابطین فهمای شهرسـتان های کهنوج و 
جیرفت برگزار شد و قصد داریم این نشست ها را ادامه دهیم.

»مجیـد خوبـی زاده« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفـت: امـروز اولیـن نشسـت 
چهـره بـه چهـره رابطیـن فهمـای شهرسـتان هـای کهنـوج و 
جیرفـت بـا حضـور رابـط فهمـای اسـتانی در محـل سـتاد 
هماهنگـی کانـون هـای مسـاجد جنـوب کرمـان برگـزار شـد.

مدیـر سـتاد فهمـای جنـوب کرمـان بـا بیـان ایـن مطلـب 
کـه نشسـت هـای چهـره بـه چهـره رابطیـن شهرسـتان هـا 
ادامـه دار خواهـد بـود، اظهـار کـرد: ایـن نشسـت بـا هـدف 
آشـنایی بـا ظرفیـت، توانمنـدی، اشـتراک گـذاری تجـارب و 
ایـده هـای کانـون هـای فرهنگـی هنـری شهرسـتان هـای 
یکدیگـر  بـا  تعامـل  بـا  تـا  برگـزار شـد  و جیرفـت  کهنـوج 
هـا کمـک شـود. هـای کانـون  برنامـه  تعالـی  و  ارتقـا  بـه 

وی بیـان کـرد: بـه منظـور اجـرای طرح رویـداد ملی فهمـا، در 
هفت شهرستان جنوبی کرمان 23 رابط فهمای شهرستانی و 3 
رابط فهمای اسـتانی تعیین شـد که هر کدام از رابطین استانی 
وظیفـه نظارت بر فعالیت های 2 شهرسـتان را بر عهـده دارند.
خوبـی زاده اضافـه کـرد: هر شهرسـتان بسـته به تعـداد کانون 
هـای فرهنگـی هنـری بیـن 3 تـا 4 رابـط فهمـا دارد و هـر 
رابـط بیـن 10 تـا 30 کانـون زیـر مجموعه خـود دارد کـه وظیفه 
برگزاری نشسـت های توجیهی و آموزشـی فهمـا ویژه مدیران 
کانـون هـای فرهنگـی هنـری مسـاجد را عهـده دار اسـت.

مدیـر سـتاد هماهنگـی کانـون هـای مسـاجد جنـوب کرمان 
نقـش رابطیـن فهمـا را در پیشـبرد اهـداف کانـون هـا نقـش 
اهـداف  تحقـق  راسـتای  در  کـرد:  ابـراز  و  برشـمرد  موثـری 
رویـداد ملـی فهمـا، عـاوه بـر نشسـت هـای رابطیـن فهمای 
تاکنـون  شهرسـتان،  هفـت  فهمـای  رابطیـن  بـا  اسـتان 
بیـش از 30 نشسـت رابطیـن شهرسـتانی بـا کانـون هـای 
فرهنگـی هنـری زیـر مجموعـه خـود نیـز برگزار شـده اسـت.

وی عنـوان کـرد: رویـداد ملـی فهمـا ظرفیـت بسـیار خوبـی 
هـای  فعالیـت  سـازی  شـفاف  و  سـازی  یکپارچـه  بـرای 
کانـون هـای مسـاجد اسـت کـه زمینـه رقابـت سـالم بیـن 
کانـون هـای مسـاجد سراسـر کشـور را نیـز فراهـم مـی کند.

معرفـی  واقـع  در  طـرح کـه  ایـن  کـرد:  اظهـار  زاده  خوبـی 
امـکان  اسـت  ایـران  مسـاجد  هنـری  فرهنگـی  پایتخـت 
هـای  کانـون  مشـارکت  و  تعامـل  تجربیـات،  انتقـال 
موثـری  گام  و  اسـت  آورده  وجـود  بـه  را  کشـور  سراسـر 
باشـد. مـی  اسـامی  طـراز  مسـجد  بـه  رسـیدن  بـرای 

رابـط  زردان  حضـور  بـا  امـروز  نشسـت  اسـت؛  گفتنـی 
شهرسـتان کهنـوج  فهمـای  رابـط  عیـدی  اسـتان،  فهمـای 
شـد. برگـزار  جیرفـت  شهرسـتان  فهمـای  رابـط  بهرامـی  و 

2۰ درصد کودکان زیر 
2 سال کمبود روی دارند

راه اندازی شبکه های 
نیکوکاری در مدارس کرمان

برگزاری نشست های 
چهره به چهره رابطین 

فهمای شهرستانی

خبر

خبر

وضعیت هزار خانواده تحت پوشش 
کمیته امداد کرمان بحرانی است

لزوم مدرسه سازی 
در مناطق محروم کرمان

تاخت وتاز ریزگردها 
در شرق و غرب استان

عنبرآباد قهرمان رقابت های 
فوتسال بانوان جنوب کرمان

قوانینی که متناسب با شرایط استان  
نیست، حذف شوند

شـنبه  صبـح  صادقـی  یحیـی 
بسـیج  اندیشـه ورزی  جلسـه  در 
درصـد   10 کـرد:  اظهـار  کارمنـدان 
تحـت  اسـتان کرمـان  خانوارهـای 
پوشـش کمیته امداد امام خمینی )ره( در معرض 
آسـیب های اجتماعـی هسـتند کـه بایـد مشـاوره 
و هدایـت شـوند.وی ادامـه داد: وضعیـت هـزار 
خانـواده دیگـر تحـت پوشـش کمیتـه امـداد امام 
خمینی )ره( در اسـتان کرمان بحرانی اسـت.مدیر 
کل کمیته امداد امام خمینی اسـتان کرمان یادآور 
شـد: طرحی در کمیته امداد وجـود دارد که در ازای 
هـر خانـواده بحرانـی تحـت پوشـش کمیتـه یک 
مدیـر قـرار دارد کـه کار مشـاوره ای و هدایتی انجام 
می دهـد کـه نیاز اسـت هیئت هـای اندیشـه ورز در 
ایـن امـر به کمک بیایند.مسـئول بسـیج کارمندان 
اسـتان کرمان در بیان داشـت: سـال آینده دومین 
یـادواره شـهدای کارمنـد دسـتگاه ها بـا محوریـت 

خدمـت رسـانی در قالـب چهار محـور قـرار دادیم.
سـرهنگ جـواد جالـی افـزود: محـور اول میـز 
خدمـت ادارات و دسـتگاه های اجرایـی اسـتان بـا 
محوریـت سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی برای 
ارتقـا در سـطح رضایت منـدی مـردم از ادارات بـود 
همچنیـن میـز خدمـت جهـادی در مصلـی نمـاز 
جمعـه مرکـز اسـتان و شهرسـتان ها تشـکیل شـد.

بـه گـزارش مهـر، وی گفـت: محـور سـوم میـز 
خدمـت  جهـادی  اردوهـای  قالـب  در  خدمـت 
رسـانی بـه مـردم مناطـق محـروم و محـور چهارم 
میز خدمت جهادی در مسـاجد حاشـیه شهرهای 
اسـتان کرمان اسـت.جالی تصریح کـرد: برگزاری 
جلسـه قـرآن و نهج الباغه بسـیج کارمنـدان ویژه 
بـه صـورت  پایگاه هـا  مدیـران کل و فرماندهـان 
ماهیانـه و سـیار در ادارات و دسـتگاه های مختلف 
از برنامه هـای دیگـری اسـت کـه برای سـال آینده 

پیش بینـی شـده اسـت.

سـید محمـد واعظـی نـژاد مدیرکل 
اسـتان کرمـان  مـدارس  نوسـازی 
خیـر  بانـوان  نشسـت  برگـزاری  از 
مدرسـه سـاز اسـتان کرمان خبر داد 
و گفـت: در ایـن نشسـت کـه 20 نفر از بانـوان خیر 
مدرسـه ساز استان حضور داشـتند اعضای شورای 
بانـوان خیـر مدرسـه سـاز بـا رای گیـری انتخـاب 
شـدند.واعظی نژاد افزود: بعـد از برگزاری انتخابات 
خانـم مهدیـه نکـوی رئیـس شـورا، خانـم نیلوفر 
شـفیعی دبیـر شـورا و بانـوان طاهره آتـش پنجه، 
اشـرف یونسـی و نجمـه پورخالقـی با حداکثـر آرا 
به عنوان اعضای شـورای بانوان خیر مدرسـه سـاز 
اسـتان کرمان انتخاب شـدند.او با اشـاره به اهداف 
برنامه سـند پنج سـاله شـورای بانوان خیر مدرسه 
سـاز مصـوب در سـومین همایـش ملی بانـوان و 
خانواده خیرین مدرسـه سـاز تصریح کرد: برگزاری 
همایش تجلیل از خیریـن با محوریت بانوان خیر 

در دسـتور کار نوسـازی مـدارس می باشـد.
مدیرکل نوسـازی مدارس اسـتان کرمان بر ترغیب 
بانـوان خیر بـرای بازدیـد از محرومیت های مناطق 
جنـوب اسـتان کرمـان تاکیـد کـرد و بیـان کـرد: 
ظرفیت هـای بانـوان خیـر مدسـه سـاز در جـذب 
مشـارکت های مردمـی جدیـد بر کسـی پوشـیده 
نیسـت و بانـون خیـر تـا کنـون هـم در سـاخت 
مدرسـه مشـارکت داشـته انـد و هـم در جـذب 
مشـارکت های مردمـی موفـق عمـل نمـوده انـد.

مهدیـه نکویـی رئیس شـورای بانوان خیر مدرسـه 
سـاز اسـتان کرمان در این نشسـت از برنامه ریزی 
جهـت تهیـه و چـاپ یک جلـد کتاب زندگـی نامه 
بانـوان خیر مدرسـه سـاز خبـر داد و گفـت: زندگی 
بانـوان خیر مدرسـه سـاز مملـو از لحظـات پر مهر 
و محبـت انسـان دوسـتی و احترام بـه ارزش ها و 
کرامت های انسـانی می باشـد کـه می تواند الگوی 

مناسـب و موفقـی برای دیگران باشـد.

غلظـت گرد وغبـار در فهرج ، شـرایط 
کـرده  خطرنـاک  را  هـوا  کیفـی 
اسـت و مـدارس ایـن شهرسـتان 
را بـه تعطیلـی کشـاند.با توجـه بـه 
اعـام وضعیـت کیفی هـوا در فهرج غلظـت ذرات 
گردوغبـار در ایـن شهرسـتان بـه 66 برابر حد مجاز 
رسـیده است.مدیرکل محیط زیسـت کرمان در این 
خصـوص می گویـد مدارس شهرسـتان ریگان هم 
در آسـتانه تعطیلـی انـد و اوضـاع مناسـب نیسـت.

در همیـن حال بنا بـه اعام محیط زیسـت کرمان، 
ریزگـرد هـا از شهرسـتان انـار به سـمت کرمـان در 
حـال حرکـت انـد کـه البته ممکن اسـت بـه علت 
وزش بـاد بـه کرمـان نرسـد.مرجان شـاکری مـی 
افزاید:امـروز شـرق و غـرب کرمـان درگیـر گـرد و 
غبار اسـت.این در حالی اسـت که در شـرق استان 
ایسـتگاه پایـش کیفـی هـوا وجـود دارد و میتوان 
بـر اسـاس آن مـدارس را تعطیـل کرد امـا در غرب 

اسـتان ایسـتگاهی وجـود نـدارد کـه براسـاس آن 
بتوان تصمیم گرفت.مدیرکل پیش بینی و هشـدار 
سـریع سـازمان هواشناسی کشـور نیز صبح امروز 
از وزش بـاد شـدید همـراه بـا گردوغبـار در شـرق 
کرمـان خبـر می دهد.ریـگان در سـال های اخیـر 
همـواره بـا توفـان شـن دسـت وپنجه نـرم کـرده 
اسـت.فرماندار ریگان از محاصره 150 روستای این 

شهرسـتان در گـرد و غبـار شـدید خبـر می دهد.
امیـن باقـری تصریـح می کنـد: گـرد و غبـار عاوه 
بـر کندی عبـور و مـرور در محور ترانزیتـی ریگان-

چابهـار راه ارتباطـی 64 روسـتا را مسـدود نمـوده 
اسـت.او همچنیـن میـزان خسـارت گـرد و غبار به 
همـراه طوفان شـدید شـن در هفته گذشـته را 30 
میلیـارد تومـان اعـام می کند.او می گویـد به دلیل 
تعطیلـی مالـچ پاشـی و کنـدی طرح هـای منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری بر میزان طوفان های شـدید 

شـن در ایـن شهرسـتان افزوده شـده اسـت .

مسـابقات فوتسـال زیر سـیزده 
سـال جنـوب کرمـان در عنبرآباد 
پایـان  میزبـان  قهرمانـی  بـا 

یافـت.
طاهـره خواجـه بهرامـی، نائب رئیـس هیئت 
فوتبـال شهرسـتان عنبرآبـاد در گفـت و گـو 
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار  بـا 
بـه  گفـت:  کرمـان،  از  جـوان  خبرنـگاران 
مناسـبت ایـام هللا دهه مبارک فجـر و یادمان 
سـردار سپهبد "شهید حاج قاسـم سلیمانی"، 
زیـر سـیزده  یـک دوره مسـابقات فوتسـال 
سـال، ویـژه بانـوان بـه میزبانـی شهرسـتان 

عنبرآبـاد برگـزار شـد.
او افـزود: ایـن مسـابقات بـا حضـور6 تیم از 
شهرسـتان های کهنـوج، جیرفـت و عنبرآبـاد 
در سـالن شـهدای ایـن شهرسـتان برگزارشـد.

خواجـه بهرامـی تصریـح کـرد: درپایـان، تیم 
مجتمـع صبـا از عنبرآباد بـه مربیگری خواجه 
بهرامـی و سرپرسـتی ایوبـی مقـام اول را از 

آن خـود کرد.
او بیـان داشـت: آکادمـی آمـوزش و پرورش 
شهرسـتان جیرفت به مربیگـری گودری دوم 
شـد و تیم یوهان کهنوج بـه مربیگری فاطمه 
افرا و سرپرسـتی پاین مقام سـوم را به خود 

داد. اختصاص 
خواجـه بهرامـی با اعام اینکه این مسـابقات 
ورزشـکاران  و  بانـوان  حضورحداکثـری  بـا 
بازیکنـان  و  مربیـان  از  افـزود:  برگزارشـد، 
از  دوره  ایـن  در  کننـده  شـرکت  تیم هـای 
نبـود  بـا  کـه  می کنـم  قدردانـی  مسـابقات 
امکانـات در سـالن هـا، تـا آخریـن دقایـق 

را همراهـی کردنـد. مـا  بـازی، 

در  شـنبه  روز  فدایـی  محمدجـواد 
نشست شـورای اندیشـه ورزی بسیج 
اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  کارمنـدان 
و  مسـایل  اندیشـه ورز  هیات هـای 
مشـکات را بـا خاقیـت و ابتـکار عمـل حـل کننـد 
در  مـردم  معطلـی  از  عمـده ای  بخـش  افـزود: 
دسـتگاه های اجرایـی برگرفتـه از قوانیـن و مقـررات 
و  قوانیـن  برخـی  داد:  ادامـه  اسـت.وی  طوالنـی 
صـدور  شـدن  طوالنی تـر  موجـب  دسـتورالعمل ها 
عملیاتی تـر  زمـان  افزایـش  نهایـت  در  و  مجوزهـا 
شـدن طرح هـا و پروژه هایـی کـه بـه ایجاد اشـتغال 
کمـک می کنـد؛ می شود.اسـتاندار کرمـان بـا بیـان 
اینکـه تـا زمانـی کـه قوانیـن و مقـررات متناسـب با 
قوانین اسـتان ها تصویب نشـود؛ برخی از مشـکات 
از  حـل  نمی شـوند اظهـار داشـت: بخـش زیـادی 
گرفتاری هـای مـا مقـررات زیـاد و متناقـض اسـت 
و حتـی کارمنـدان نیـز بـه خاطـر مقـررات زیـادی 

کـه وجـود دارد گیـج می شـوند لـذا بایـد قوانیـن و 
مقرراتـی که متناسـب با شـرایط اسـتان ها نیسـت، 

حـذف شـوند.
فدائـی ادامـه داد: به طـور مثـال در جنـوب اسـتان 
سـال   30 از  بیـش  هسـتند کـه  افـرادی  کرمـان، 
زمین هـای کشـاورزی دارنـد و روی آن مشـغول بـه 
فعالیـت هسـتند اما هنوز سـند ندارنـد و دولت چند 
سـال قبـل قوانینـی تصویـب کـرد کـه زمین هایـی 
کـه سـند ندارند جـزو اراضی ملی محسـوب شـوند 
و اکنـون کشـاورزان بـرای ارتقـای کشـاورزی خـود 
نمی تواننـد تسـهیاتی از ایـن طریـق دریافـت کنند.

از  اینکـه اسـتفاده  بـه  اشـاره  بـا  اسـتاندار کرمـان 
سیسـتم های الکترونیکـی، کار مردم را سـریع تر حل 
می کنـد خاطرنشـان کرد: ما مشـکل سـخت افزاری 
نداریـم بلکـه مشـکل نرم افـزاری و هماهنگـی بیـن 
هـر  از  اندیشـه ورز  و شـوراهای  داریـم  دسـتگاهی 

اداره ای می توانـد پیگیـر ایـن مـوارد باشـد.

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل  ایرنــا -   
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
ــت  ــور موفقی ــه حض ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
درســیزدهمین  اســتان  ایــن  آمیــز 
نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری و 
ســی و ســومین نمایشــگاه ملــی صنایــع 
دســتی گفــت: جاذبــه هــا و ظرفیــت 
ــی در  ــه خوب ــان ب ــای گردشــگری کرم ه
ــدان و  ــه من ــرای عاق ــگاه ب ــن نمایش ای

ســرمایه گــذاران معرفــی شــدند.
ــت و  ــنبه در گف ــی روز ش ــدون فعال فری
ــه  ــزود: جاذب ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گ
ــای   ــدی ه ــا و توانتمن ــت ه ــا و ظرفی ه
2 حــوزه گردشــگری و صنایــع دســتی 
کرمــان  شــعار  بــا  کرمــان  اســتان 
در  پنهــان  هــای  شــگفتی  ســرزمین 
فضایــی بــه مســاحت 350 مترمربــع بــه 

نمایــش گذاشــته شــده اســت.
اســتان  امســال  کــرد:  تصریــح  وی 
ــی  ــش خصوص ــکاری بخ ــا هم ــان ب کرم
ــه  ــا برنام ــر و ب ــگ ت حضــور بســیار پررن
ــا  ــرد ت ــعی ک ــر س ــیار پربارت ــزی بس ری
فرصــت هــا و ظرفیــت هــای گردشــگری 
و صنایــع دســتی را بــه بازدیــد کننــدگان 

ــد. ــی کن ــی معرف ــه خوب ب
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل   
دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 

نامــه  تفاهــم  انعقــاد  داشــت:  اظهــار 
هــای  اســتان  بــا  هــای گردشــگری 
ــزاری نشســت  ــزد، برگ ــد ی همجــوار مانن
هــای تخصصــی در حــوزه گردشــگری 
ســامت، برپایــی جلســات هــم اندیشــی 
ــر  ــداری، دفات ــع هتل ــران جوام ــا مدی ب
هــای  اقامتــگاه  مســافرتی،  خدمــات 
بــوم گــردی و راهنمایــان گردشــگری 
ــن  ــور از مهمتری ــف کش ــتانهای مختل اس
بــرای  نمایشــگاه  ایــن  دســتاوردهای 

گردشــگری اســتان بــوده اســت.
داریــم  ســعی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
هــدف  و  مقصــد  بــه  اســتان کرمــان 
ــرد:  ــد ک ــود تاکی ــل ش ــگری تبدی گردش
ــای  ــن راســتا جلســات و دیداره در همی
بســیار مفیــدی بــا فعالیــن و بخــش 
شــده  انجــام  گردشــگری  خصوصــی 
ــری  ــتر و بهت ــی بیش ــا هماهنگ ــت ت اس
ــرای جــذب گردشــگران اســتان انجــام  ب

ــود. ش
ایــن نمایشــگاه از  افــزود: در  فعالــی 
پنــج پوســتر خانــه حــاج آقــا علــی 
پیــچ  شــیریکی  گلیــم  رفســنجان، 
ــوت  ــی ل ــت جهان ــان ثب ــیرجان، بیاب س
شــهداد، بــاغ ثبــت جهانــی شــاهزاده 
ماهــان و روســتای نمونــه گردشــگری 
دلفــارد جیرفــت هــم رونمایــی شــد.

ــع  ــه حضــور فعــال صنای ــا اشــاره ب وی ب
در  اســتان کرمــان  شــاخص  دســتی 
ــع دســتی  نمایشــگاه گردشــگری و صنای
دســتی  نایــع  16 گــروه  بیــان کــرد: 
بافــی، پتــه  در 6 رشــته هــای گلیــم 
دوزی، حصیربافــی، زیــورآالت ســنتی 
ــه  ــی و نیم ــای قیمت ــنگ ه ــراش س و ت
قیمتــی محصــوالت خــود را بــه نمایــش 
عاقــه  اســتقبال  بــا  کــه  گذاشــتند 

ــد. ــه ش ــدان مواج من
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل   
دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــان،  ــی کرم ــاق بازرگان ــرد: ات ــح ک تصری
شــهرداری شــهرهای کرمــان،  رفســنجان 
ــهداد  ــوت ش ــتاره ل ــپ س ــم،  اکوکم و ب
)هواپیمایــی ماهــان(، مجتمــع مــس 
ــی  ــی و صنعت ــرکت معدن ــمه، ش سرچش

ــر  ــدادی از دفات ــیرجان و تع ــر س گل گه
خدمــات مســافرتی، هتــل هــا، اقامتــگاه 
هــای بــوم گــردی و غیــره حضــور و 
ــری در  ــار و موث ــر ب ــیار پ ــکاری بس هم
ــی و  ــراث فرهنگ ــا می ــگاه ب ــن نمایش ای

گردشــگری کرمــان داشــتند.
المللــی  بیــن  نمایشــگاه  ســیزدهمین 
گردشــگری و ســی و ســومین نمایشــگاه 
در  بهمــن   23 دســتی  صنایــع  ملــی 
محــل دایمــی نمایشــگاه هــای بیــن 
ــرده  ــاز ک ــود را آغ ــران کار خ ــی ته الملل
ــود  ــه کار خ ــن ب ــروز 26 بهم ــت و ام اس

ــد. ــی ده ــان م پای
ــی،  ــر جهان ــت اث ــا هف ــان ب ــتان کرم اس
700 اثــر و هــزاران جاذبــه تاریخــی و 
مهــم گردشــگری  مقاصــد  از  طبیعــی 

کشــور محســوب مــی شــود.

جاذبه های کرمان در نمایشگاه 

گردشگری معرفی شدند

رنا
 ای

س:
عک

ـــه  ـــرود و کهوروئی ـــه کل ـــه محل ـــرار شـــده ک ـــی اســـت ق مدت
ـــات  ـــده و خدم ـــه ش ـــت اضاف ـــهری جیرف ـــه ش ـــه منطق ب
ــم  ــدام چشـ ــرا اقـ ــا ظاهـ ــد امـ ــهری را دریافـــت کنـ شـ
ـــه  ـــی ایـــن محل گیـــری درایـــن مـــورد انجـــام نشـــده و اهال
ـــه صـــورت  ـــه  ب ـــی ک ـــان از بســـیاری از خدمات ـــا هـــم چن ه
ـــی از  ـــتند. یک ـــروم هس ـــت، مح ـــا اس ـــق آن ه ـــمی ح اس
ـــال  ـــد س ـــی گوید:چن ـــن م ـــذ وط ـــه کاغ ـــرود ب ـــی کل اهال
ـــی  ـــت باالی ـــتا جمعی ـــن 2روس ـــه ای ـــل اینک ـــه دلی ـــش ب پی
ـــم  ـــه شـــدند، نمـــی دان ـــه منطقـــه شـــهری اضاف داشـــتند، ب
ـــد  ـــه شـــهر اضافـــه کردن ـــود کـــه مـــا را ب چـــه دسیســـه ای ب
ـــدیم و  ـــر ش ـــروم ت ـــم مح ـــم ه ـــه بودی ـــان  ک ـــه از هم ک
ـــه  ـــن محل ـــای ای ـــان ه ـــد، خیاب ـــر ش ـــاد ت ـــکاتمان ح مش
ـــد،  ـــه ان ـــوز خاکـــی هســـت حتـــی شـــن هـــم نریخت هـــا هن
ـــت.اگر  ـــده اس ـــام ش ـــان تم ـــا جانم ـــی ه ـــن بارندگ ـــا ای ب
ـــتا  ـــورا روس ـــداری و ش ـــل ده ـــود حداق ـــده ب ـــتا مان روس
امکانـــات فراهـــم مـــی کردنـــد، شـــهرداری کـــه هیـــچ 
کاری بـــرای مـــا نمـــی کنـــد ، مـــا نـــه شـــهریم و نـــه 
ـــی  ـــدیم. یک ـــده ش ـــا ران ـــده و از آنج ـــا مان ـــتا ز اینج روس
دیگـــر از اهالـــی کلـــرود بـــه کاغـــذ وطـــن مـــی گویـــد: 
بیـــن کلـــرود و مرکـــز جیرفـــت فقـــط رودخانـــه هلیـــل 
ـــن   ـــه ای ـــد ک ـــم گرفتن ـــل، خودشـــان تصمی ـــک پ اســـت و ی
روســـتا چســـبیده بـــه شـــهر را شـــهر کننـــد، امـــا انـــگار 
ـــدنی  ـــهر ش ـــور ش ـــه ج ـــن چ ـــد ای ـــش را زده ان ـــط حرف فق

اســـت کـــه حتـــی یـــک  پـــارک و تـــاب بـــرای بچـــه 
هـــای داخـــل محلـــه هایـــش نیســـت، خودمـــان هـــم 
نمـــی دانیـــم واقعـــا شـــهر شـــده ایـــم یـــا نـــه؟ هنـــوز  
ـــر   ـــد. کاش اگ ـــی زنن ـــتا م ـــرق روس ـــای ب ـــش ه روی فی
هنـــوز روســـتا هســـتیم بگوینـــد تکلیفمـــان را بدانیـــم.

ــاره  ــت دربـ ــهر جیرفـ ــورای شـ ــس شـ ــایخی رییـ  مشـ
مشـــکات محلـــه هـــای کلـــرود وکهوروئیـــه بـــه کاغـــذ 
ــا پیگیـــری مـــن  ــفالت بـ وطـــن گفـــت: در بحـــث آسـ

ــهرداری و اداره  ــکاری شـ ــا همـ ــورا و بـ ــه شـ و مجموعـ
ـــا  ـــاز، فع ـــورد نی ـــات م ـــی از امکان ـــک بخش ـــداری ی راه
ـــود  ـــه ش ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــه بای ـــده البت ـــا ش محی

ـــوان  ـــه عن ـــا ب ـــن  محله ه ـــم  ای ـــه اس ـــال ب ـــا امس ـــه  ت ک
شـــهر بوده انـــد امـــا  بـــه تازگـــی رســـما ایـــن  منطقـــه، 
ــرود  ــد: کلـ ــادآور شـ ــایخی یـ ــده اســـت. مشـ ــهر شـ شـ
و کهوروئیـــه  بـــه حـــوزه شـــهری ملحـــق شـــده انـــد و 
ـــا  ـــوند ام ـــی ش ـــوردار م ـــهری برخ ـــات ش ـــا از خدم طبیعت
بایـــد در نظـــر داشـــت کـــه بـــه هـــر حـــال جایـــی کـــه 
ـــت،طول  ـــوده اس ـــروم ب ـــی مح ـــه امکانات ـــا از هرگون تقریب
مـــی کشـــد کـــه شـــرایطش کامـــل شـــبیه بـــه شـــهر 
ـــم  ـــر ه ـــت . اگ ـــر نیس ـــکان پذی ـــه ام ـــک دفع ـــود و ی ش
پیـــش از ایـــن امکانـــات شـــهری را بـــه ایـــن منطقـــه 
مـــی دادنـــد چـــون خـــارج از محـــدوده شـــهری بـــود، 
ــن  ــد ایـ ــن تاییـ ــایخی ضمـ ــد. مشـ ــی شـ ــف مـ تخلـ
ـــی  ـــی م ـــت: اهال ـــت، گف ـــردم اس ـــا م ـــق ب ـــه ح ـــه ک نکت
گوینـــد مـــا نـــه در شـــهر زندگـــی مـــی کنیـــم ونـــه در 
ــان  ــرای خیابـ ــا االن بـ ــد امـ ــم دارنـ ــق هـ ــتا و حـ روسـ
هـــای کلـــرود هـــم در بحـــث آســـفالت و هـــم در 
بحـــث روشـــنایی در همیـــن دو ســـال و نیـــم  کارهـــای 
زیـــادی انجـــام شـــده اســـت نـــام گـــذاری کوچـــه هـــا 
ــا  ــت. امـ ــده اسـ ــل شـ ــهرداری تکمیـ ــط شـ ــم توسـ هـ
چـــون بافـــت ایـــن منطقـــه قدیمـــی و فرســـوده اســـت 
و بافـــت روســـتایی اســـت  طبیعتـــا بـــرای اینکـــه 
فضـــای شـــهری را بـــه خـــود بگیـــرد زمـــان مـــی بـــرد.

شهری شدن در رونق اقتصادی تاثیر دارد
ـــرود  مشـــایخی در مـــورد تکمیـــل آســـفالت کوچـــه هـــای کل
ــا را در شـــورای  و کهوروئیـــه گفـــت:  چنـــد موضـــوع  مـ
ـــه   ـــوط ب ـــر خـــود کـــرده اســـت امـــا آن فقـــط مرب شـــهر درگی
ـــورد  ـــه درم ـــت بلک ـــرود نیس ـــه و کل ـــای کهوروئی ـــه ه کوچ
ـــرق  ـــث ب ـــهر بح ـــا در ش ـــت،  م ـــهر اس ـــای ش ـــه ه کل کوچ
ـــد گاز  ـــم بع ـــفالت کردی ـــا االن آس ـــم  مث ، آب و گاز را داری
بیایـــد و دوبـــاره بکنـــد، کار بیهـــوده ای  مـــی شود.مشـــایخی 
ـــا   ـــه ه ـــن محل ـــدن ای ـــهر ش ـــه ش ـــه ک ـــن نکت ـــان ای ـــا بی ب
ـــت،  ـــرده اس ـــک ک ـــان کم ـــی و اجتماعیش ـــث فرهنگ در  بح
گفـــت: پیـــش از ایـــن همـــه تـــردد هـــا از طـــرف پـــل 
ـــداری  از  ـــه  مق ـــن اینک ـــاد االن  ضم ـــی افت ـــاق م دوم اتف
ـــک از  ـــود ترافی ـــی ش ـــام م ـــل اول انج ـــا از روی پ ـــردد ه ت
ـــه  ـــن منطق ـــادی ای ـــد اقتص ـــده  و در رش ـــم ش ـــل دوم ک پ
ــهر  ــورای شـ ــته اســـت. رییـــس شـ ــر گذاشـ ــم  تاثیـ هـ
جیرفـــت تاکیـــد کـــرد: جایـــی کـــه قدمـــت دارد، بافـــت 

جمعیتـــی آن هـــم ریشـــه دار اســـت  و 15 تـــا 20 هـــزار 
ـــد  ـــه بای ـــد ک ـــی کنن ـــی م ـــه زندگ ـــرود و کهوروئی ـــر در کل نف
ـــن  ـــی ای ـــت جمعیت ـــد، باف ـــت کنن ـــهری دریاف ـــات ش خدم
2 منطقـــه بافـــت متراکمـــی اســـت. جمعیـــت شـــهری 

جیرفـــت  در آمـــار  ســـال 1395 در  حـــوزه شـــهری 125 
ــاری کـــه  ــا آن آمـ ــر  اعـــام شـــده اســـت امـ ــزار نفـ هـ
مـــا خدمـــت رســـانی مـــی کنیـــم، بیـــش از 210 هـــزار 
نفـــر اســـت  بـــا اســـتانداری مکاتبـــه داریـــم کـــه بحـــث 

ــد.  ــهری درســـت کننـ ــوزه شـ ــاری  جیرفـــت را در حـ آمـ

حل شدن مشکل مجوز های ساخت و ساز در 
کلرود و کهوروئیه 

مشـــایخی گفت:زمانـــی کـــه معـــاون وزیـــر راه در بافـــت 

هـــای فرســـوده بـــه جیرفـــت آمـــد، اولیـــن جایـــی کـــه  
بـــا  راه و شهرســـازی بـــرای بازدیـــد رفتیـــم، کهوروئیـــه 
ــوده وارد  ــت فرسـ ــوان بافـ ــه عنـ ــه بـ ــود کـ ــرود بـ و کلـ
ـــورد  ـــت در م ـــورا جیرف ـــس ش ـــدند. ریی ـــهری ش ـــت ش باف

ـــی از  ـــت: یک ـــه گف ـــن منطق ـــه ای ـــده ب ـــه ش ـــات ارائ خدم
ـــه   ـــرود و کهوروئی ـــرای کل ـــون ب ـــه اکن ـــی ک ـــن خدمات بهتری
ـــت،  ـــهری اس ـــاز ش ـــاخت و س ـــوز س ـــود، مج ـــی ش ـــه م ارائ
ـــد  ـــی دادن ـــرای ســـاخت و ســـاز مجـــوز نم ـــن ب ـــش از ای پی
ـــه  ـــا در شـــورا مصوب ـــود، م چـــون ســـند هـــا همـــه دســـتی ب
ـــهری  ـــوزه ش ـــه ح ـــه از  بقی ـــن مجموع ـــا  ای ـــتیم  ت را داش
ـــت  ـــن اس ـــد و ممک ـــب نمان ـــاز عق ـــاخت و س ـــاظ س از لح
اهالـــی ایـــن منطقـــه تـــوان مالـــی آن چنانـــی نداشـــته 
باشـــند کـــه در مرکـــز شـــهر زمیـــن بخرنـــد و همچنیـــن 
ـــتا  ـــن راس ـــد، در همی ـــی نمان ـــه باق ـــهر متروک ـــیه ش حاش
مـــردم  بعـــد از پرداخـــت حـــق تفکیـــک و بعـــد از موافقـــت 
ـــد. ـــام بدهن ـــاز انج ـــاخت و س ـــد س ـــی توانن ـــهرداری م ش

ــن  ــبز ایـ ــای سـ ــورد فضـ ــهر در مـ ــورای شـ ــس شـ رییـ
ـــال98 ، 11  ـــان س ـــا پای ـــهر  ت ـــورای ش ـــت: ش ـــه  گف منطق
بوســـتان محلـــه ای و شـــهری را بایـــد تحویـــل بدهـــد،  
درحـــوزه کهوروئیـــه و کلـــرود هـــم نقاطـــی را جانمایـــی 
کـــرده ایـــم، کارهایـــی مطالعاتـــی آن انجـــام شـــود، 
وارد مرحلـــه اجـــرا مـــی شـــویم و همچنیـــن پیگیـــر راه 
انـــدازی  کتابخانـــه  و زمیـــن ورزشـــی هـــم بـــرای ایـــن 
ــرد:  ــد کـ ــا کیـ ــان تـ ــایخی در پایـ ــتیم. مشـ ــه هسـ محلـ
ـــت  ـــاه اس ـــک 5 م ـــه نزدی ـــن 2 منطق ـــی ای ـــرح تفضیل ط
ـــنامه  ـــی شناس ـــرح تفضیل ـــت  و ط ـــده اس ـــب ش ـــه تصوی ک
ـــه  ـــرح مصـــوب شـــود، برنام ـــن ط ـــی ای شـــهر اســـت و وقت
ــهری   ــات شـ ــه خدمـ ــرا اســـت و ارائـ هایـــش الزم االجـ
ـــا  ـــه ه ـــن برنام ـــی از ای ـــز یک ـــه نی ـــرود وکهوروئی ـــرای کل ب
ـــهری در  ـــی ش ـــاز آفرین ـــتاد ب ـــه س ـــن جلس ـــت.در دومی اس
ـــه  ـــوان محل ـــه عن ـــه ب ـــه کهوروئی ـــت محل ـــتان جیرف شهرس
هـــدف بـــاز آفرینـــی شـــهری در ســـال 1398 مشـــخص 
شـــد. بـــه گـــزارش اداره کل راه و شهرســـازی جنـــوب 
ـــهری  ـــی ش ـــاز آفرین ـــتاد ب ـــه س ـــن جلس ـــان، در دومی کرم
کـــه بـــا هـــدف احیـــا و بازســـازی ســـکونتگاه های غیـــر 
رســـمی و بافـــت فرســـوده  برگزارشـــد محلـــه کهوروئیـــه 
درشهرســـتان جیرفـــت بـــه عنـــوان محلـــه هـــدف بـــاز 
آفرینـــی شـــهری در ســـال 98 مشـــخص شـــده و از 
ـــرکت  ـــی از ش ـــه نمایندگ ـــن اداره کل ب ـــارات ای ـــل اعتب مح
ــه  ــات الزم در زمینـ ــران اقدامـ ــهری ایـ ــی شـ ــاز آفرینـ بـ
آمـــاده کـــردن زیـــر ســـاخت هـــای فرهنگـــی ورزشـــی 
و بهداشـــتی در شـــهر جیرفـــت انجـــام  مـــی شـــود.

مشایخی گفت:زمانی که معاون وزیر راه در 
بافت های فرسوده به جیرفت آمد، اولین 

جایی که  با  راه و شهرسازی برای بازدید 
رفتیم، کهوروئیه و کلرود بود که به عنوان 

بافت فرسوده وارد بافت شهری شدند. رییس 
شورا جیرفت در مورد خدمات ارائه شده به 

این منطقه گفت: یکی از بهترین خدماتی که 
اکنون برای کلرود و کهوروئیه  ارائه می شود، 
مجوز ساخت و ساز شهری است، پیش از این 

برای ساخت و ساز مجوز نمی دادند چون 
سند ها همه دستی بود، ما در شورا مصوبه را 

داشتیم  تا  این مجموعه از  بقیه حوزه شهری 
از لحاظ ساخت و ساز عقب نماند و ممکن 

است اهالی این منطقه توان مالی آن چنانی 
نداشته باشند که در مرکز شهر زمین بخرند 

و همچنین حاشیه شهر متروکه باقی نماند، 
در همین راستا مردم  بعد از پرداخت حق 

تفکیک و بعد از موافقت شهرداری می توانند 
ساخت و ساز انجام بدهند.

به گفته رییس شورا شهر جیرفت، جانمایی فضای سبز برای کلرود و کهوروئیه انجام شده و بعد از مرحله مطالعاتی وارد اجرا می شود

کلرود و کهوروئیه جایی میان شهر و روستا

 مدتـی اسـت قرار شـده کـه محله کلـرود و کهوروئیه بـه منطقه شـهری جیرفت اضافه شـده و خدمات 
شـهری را دریافـت کنـد امـا ظاهـرا اقـدام چشـم گیری درایـن مـورد انجام نشـده و اهالی ایـن محله 
هـا هـم چنـان از بسـیاری از خدماتی کـه  به صورت اسـمی حق آن ها اسـت، محروم هسـتند. یکی از 
اهالـی کلـرود بـه کاغـذ وطن مـی گوید:چند سـال پیش به دلیـل اینکه این 2روسـتا جمعیـت باالیی 
داشـتند، بـه منطقه شـهری اضافه شـدند، نمی دانم چه دسیسـه ای بود کـه ما را به شـهر اضافه کردند 
کـه از همـان  کـه بودیـم هـم محـروم تر شـدیم و مشـکالتمان حاد تر شـد، خیابـان های ایـن محله 
هـا هنـوز خاکی هسـت حتی شـن هم نریختـه اند، بـا این بارندگـی ها جانمان تمام شـده اسـت.اگر 
روسـتا مانـده بود حداقل دهداری و شـورا روسـتا امکانات فراهـم می کردند، شـهرداری که هیچ کاری 

بـرای مـا نمـی کند ، ما نه شـهریم و نـه روسـتا ز اینجا مانـده و از آنجا رانده شـدیم.

مشـایخی رییـس شـورای شـهر جیرفت 
کلـرود  هـای  محلـه  مشـکالت  دربـاره 
در  وطـن گفـت:  بـه کاغـذ  وکهوروئیـه 
و  مـن  پیگیـری  بـا  آسـفالت  بحـث 
مجموعـه شـورا و با همکاری شـهرداری 
و اداره راهـداری یک بخشـی از امکانات 
مـورد نیاز، فعـال محیا شـده البتـه باید 
بـه ایـن نکته توجه شـود که  تا امسـال 
بـه اسـم  ایـن  محله هـا به عنوان شـهر 
ایـن   رسـما  تازگـی  بـه  امـا   بوده انـد 

منطقـه، شـهر شـده اسـت. 

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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طوالنی ترین دوره نمایندگی جیرفت زمین با عطاءهللا روحی

ادامه یادداشت

تجلیلازبانوانادارهمنابعطبیعی
وآبخیزداریکهنوجدرروززن

آغازطرحپیشفروش۷محصول
ایرانخودرو

و  زن  روز  گرامیداشـت  مراسـم  امـروز  صبـح 
تجلیـل از بانـوان شـاغل در اداره منابـع طبیعـی 
هـدف  بـا  کهنـوج  شهرسـتان  آبخیـزداری  و 
بزرگداشـت مقـام زن در ایـن اداره برگـزار شـد

آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  رئیـس 
شهرسـتان کهنـوج ضمـن تبریـک بـه مناسـبت 
زن گفـت:  روز  و  فاطمـه )س(  میـاد حضـرت 
یکـی از شـاخص هـای توسـعه انسـانی در هـر 
آن  در  زنـان  فعـال  حضـور  و کشـوری  جامعـه 
اسـت و بـر همیـن اسـاس در دهه هـای اخیر در 
کشـور شـاهد ایـن هسـتیم کـه زنـان هـم دوش 
بـه دوش مـردان در عرصـه های مختلـف حضور 

فعـال دارنـد.
لورگـی اضافـه کـرد: جایـگاه زنـان در جامعـه بـه 

عنـوان یکـی از نقـش هـای برجسـته ای اسـت 
کـه نصیـب انسـان مـی گـردد و سـامت روح و 
روان خانـواده در دسـت زنان بـه خصوص مادران 

ست. ا
بـی  همـکاری  و  حضورفعـال  از  ادامـه  در  وی 
شـائبه بانـوان شـاغل در ایـن مجموعـه تقدیـر و 
بـر لـزوم توجه بیشـتر به مسـاعدت هـای بانوان 
در پیشـبرد اهـداف سـازمانی و پیشـرفت قابـل 

ماحظـه وظایـف محولـه اداری تاکیـد کـرد.
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  رئیـس 
شهرسـتان کهنـوج تصریح کرد: میاد سراسـر نور 
و پربرکـت بانـوی دوعالـم حضـرت فاطمـه زهـرا 
)س( و روز زن، فرصتـی بـود تـا از زحمات بانوان 

همـکار تقدیـر و تشـکر کنیـم.

از  را  خـود  محصـول  هفـت  ایران خـودرو  شـرکت 
سـاعت 11 امروز )شـنبه 26 بهمن ماه( به طور پیش 
فـروش بـا موعد تحویل یک سـال عرضـه می کند.

بـه گـزارش روز جمعـه ایران خـودرو، پـژو 206 تیپ 
2، پـژو 405 اس.ال.ایکـس، پـژو پـارس بنزینـی ، 
پـژو پـارس دوگانـه سـوز، سـمند ای.اف.7 بنزینی، 

دنـا و پـژو 207 دسـتی بـا موعـد تحویـل بهمن99، 
محصـوالت عرضـه شـده در ایـن طرح اسـت.

بـا  مقـرر  روز  و  سـاعت  در  می تواننـد  متقاضیـان 
مراجعـه بـه تارنمـای فـروش اینترنتـی محصوالت 
ایران خـودرو بـه نشـانی esale.ikco.ir  نسـبت به 

ثبـت نـام اقـدام کنند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319062000711هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی اقـای محمدعبدالـه زاده 
گوکـی فرزند اصغر بشـماره شناسـنامه 6575صادره از گلبـاف در یک باب خانه 
بـه مسـاحت 452 متر مربـع پاک10 فرعی از 88-اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک 1 فرعـی 88-اصلـی واقـع در گلباف خیابان مالک اشـتر کوچه شـهید 
حـاج غنـی نبـش فرعی دوم خریداری از مالک رسـمی حسـین عبـدهللا زاده و 
زهـرا پـور اکبـری محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م/ الـف 1540

تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/27
محمد مقصودی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 
آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شـماره 139860319005000444 مورخ 1398/10/24هیات 
اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای غامحسـین باقری فرزند جعفر بشـماره شناسـنامه 
690صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبابخانه و باغ به مسـاحت 5526/30 متر 
مربـع پـاک 1585 فرعی مفـروز و مجـزی از 750فرعی از 47-اصلـی واقع در 
بخـش 26کرمـان به ادرس سـیرچ- ابتدای جـاده ناصراباد خریـداری از مالک 
رسـمی اقـای عبدالصمـد قوامـی فرزنـد عبدالحمیـد محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. م/ الـف 1558
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/27

ابراهیم سیدی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
برابـررای شـماره139860319014002296- ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 

98/06/05هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی اقای غامحسـین سـیدی مرغکـی  فرزند نظربشـماره شناسـنامه 27صـادره ازبم در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه  به مسـاحت 346متـر مربع پاک -فرعـی از579- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک 20فرعـی از579 -اصلی قطعه دو واقـع در اراضی رهجرد جیرفت  بخش 
45کرمـان  خریـداری از مالک رسـمی آقـای امان هللا عامـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد .   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/27
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014002425-

98/06/09هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی خانـم فریبا کرد  فرزند اکبربشـماره شناسـنامه 393صـادره ازجیرفت  
در ششـدانگ یـک بـاب خانه  به مسـاحت 252/81متر مربع پاک -فرعـی از549- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 6فرعـی از549 -اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کلـرود 
جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریداری از مالک رسـمی خانم کشورکردسـتانی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد .   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/11/13 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :98/11/27-م الـف :616
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانجواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
برابـررای شـماره13986031904002293- رسـمی  فاقدسـند  و سـاختمانهای  واراضـی  ثبتـی 

98/06/05هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی اقـای محمد سـیدی مرغکی  فرزند غامحسـین بشـماره شناسـنامه 18صـادره ازبم 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 210مترمربـع پاک -فرعـی از579- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 20فرعـی از579 -اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفـت  
بخـش 45کرمـان  خریـداری از مالک رسـمی آقای امـان هللا عامری محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد .   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/27
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره139860319014000717-98/02/23هیات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای جـواد کمالـی زیرکـی فرزنـد 
موسـی بشـماره شناسـنامه 361صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یک بـاب خانـه وباغچه  به 
مسـاحت 1530متـر مربـع پـاک -فرعـی از504- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
- فرعـی از504 -اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کهورآبـاد جیرفـت  بخـش 45کرمـان  
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیـم کمالـی زیرکی  محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/11/13 – 

98/11/27: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
بدینوسـیله بـه اقـای جمشـید امیـری  بدهکارپرونـده کاسـه کـه برابـر گـزارش 
1398/01/27شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابرسـند ازدواج شـماره 
15076مـورخ 1383/06/24بین شـما و خانـم فاطمه امیری گویگانی  مبلـغ 2/011/817/711 
ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه 
قانونـی اجرائیـه صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح مـی  از تشـریفات  نمـوده پـس 
باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ مـی گردد 
ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه 
کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی 
خـود اقـدام ودرایـن صورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیات اجرائـی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیـب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت – جواد فاریابی .م الف :641

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چـون ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بـر طبقه فوقانـی پـاک 2854 فرعی 
از 2942 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه مسـاحت 103/72مترمربـع بـه 
آدرس کرمـان خیابـان امـام حسـین کوچه خبـر نگار 29 جنـب ابزار فروشـی معین الدینی 
مـورد تقاضـای خانـم فاطمـه خاكسـار مـی باشـد تاکنـون تحدید حـدود نشـده و نیـاز به 
تحديدحـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لذا 

حسـب درخواسـت مالـك بـه شـماره98/11/23-30989
بدينوسـيله آگهـی تحديـد حدود اختصاصی منتشـر و عمليات تحديدي از سـاعت 8 صبح 

روز 98/12/21
در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـك يـا مالكين امـاك مجـاور رقبه 
مزبـور اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقرر در ایـن اعـان در محل وقـوع ملك حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوريـن عمليـات تحديـدي بـا معرفـي مالـك انجـام 
و چنانچـه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقـي آن اعتراضـی داشـته باشـد 
طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس 
تحديـدي اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـام نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از 
تاریـخ اعـام اعتـراض مهلـت دارنـد تا بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقدام بـه تقديم 
دادخواسـت نموده و رسـيد تقديم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم 
نماینـد بديهـي اسـت پـس از مضـي مهـات يـاد شـده و ارائـه گواهـي عـدم تقديـم 
دادخواسـت توسـط متقاضـي ثبـت عملیـات ثبتـي بنـام وي ادامـه خواهـد یافـت و 

هیچگونـه ادعايـي مسـموع نخواهـد بـود./م الف1642
تاریخ انتشار: 98/11/27

محمود مهدی زاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه2کرمان

اگهی  
دادگسـتری  حقوقـی  عمومـی  1دادگاه  9809983440100750شـعبه  کاسـه  پرونـده 

9809973440101165 شـماره  نهایـی  تصمیـم  شهرسـتان کهنـوج 
خواهان :خانم مریم امیر شـکاری فرزند دران به نشـانی اسـتان کرمان –شهرسـتان کهنوج –کهنوج 

–خیابـان مصطفی خمینی پاک 43-منزل شـخصی 
خوانـده :رئیـس دادسـرای عمومـی وانقـاب شهرسـتان بـه نشـانی اسـتان کرمـان –شهرسـتان 
پسـتی 7881614634تلفـن  –کـد  –دادگسـتری شهرسـتان کهنـوج  عدالـت  –خیابـان  کهنـوج 

0344332022746-03443233268:
خواسته :حجر 

گردشـکار :پـس از وصـول وثبـت به کاسـه فـوق وجـری تشـریفات قانونـی دادگاه با بررسـی اوراق 
ومحتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی را اعـام وبـه شـرح آتـی مبـادرت به صـدور رای مـی نماید .

***رای دادگاه*** 
طرفیـت  بـه  دران  فرزنـد  شـکاری  امیـر  مریـم  خانـم  تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در 
خانـم  حجـر  حکـم  صـدور  خواسـته  بـه  کهنـوج  شهرسـتان  وانقـاب  عمومـی  دادسـتان 
معصومـه امیـر شـکاری فرزنـد دران داری شناسـنامه 170-1356/07/01صـادره از کهنـوج بـا 
توجـه بـه محتویـات پرونـده از جملـه نظریـه پزشـکی قانونـی شهرسـتان کهنـوج بـه شـماره 
داشـته  اعـام  کـه  پرونـده  در  1398/11/13منـدرج  7674/ص/100/011/14/1398مـورخ 
وی مبتـا بـه درجاتـی از عقـب ماندگـی ذهنـی اسـت لـذا قـادر بـه اداره امـور امـوال خـود 
نیسـت وحجـر وی در حـال حاضـر بـه دالئـل معنونـه محرز اسـت لـذا دادگاه به اسـتناد مواد 
1207و1210و1214قانـون مدنـی ومـاده 57قانـون امـور حسـبی حکم بـه حجر مشـارالیه صادر 
واعـام مـی نمایـد ضمنـا حجـر وی متصـل بـه زمـان صغـر مـی باشـد رای صـادره حضـوری 
وظـرف بیسـت روز پـس از ابـاغ قابـل تجدیـد نظـر خواهـی در محاکـم تجدیـد نظـر اسـتان 

کرمـان مـی باشـد .
رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان کهنوج –سهراب ساالری –م الف :27

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
اسـتخر  چنـد  انضمـام  بـه  سردسـیری  باغچـه  قطعـه  یـک  ششـدانگ  چـون 
پـرورش ماهـی مشـتمل بـر اعیانـی  پـاک 5 فرعـی از 1580- اصلـی بمسـاحت 
3341/80مترمربـع واقـع در بخش34کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی کـراء دلفـارد جیرفـت 
مـورد تقاضـای آقـای ناصـر ناصـری کـراء بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت 
جیرفـت بشـماره 139860319014003019-98/07/22 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی 
موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقرر مـورد واخواهی قـرار نگرفتـه ونیاز 
بـه تحدیـد حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه 18140-98/11/12مالک بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از 
سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مـورخ 98/12/20شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعان بـه محل 
وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدیـد ی با معرفـی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد 
بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره اعـام ودادخواسـت به مراجـع ذیصاح 
قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد 
شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف:629- تاریـخ انتشـار :98/11/27-روز 

: یک شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت:  
احترامـا طبق درخواسـت شـماره 30358-98/11/17 آقـای حجت /خنامانی 
محمدپـور فرزنـد محمـد شـماره شناسـنامه9004 تاربـخ تولـد 1366/09/14 
صـادره از کرمـان دارای شـماره ملـی 2993770993 مالـک ششـدانگ پـاک 1433 
فرعـی از 2984 اصلـی بخـش 3 کرمـان موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپی 
029638 سـری ب سـال 91 کـه در صفحـه 458 دفتـر امـاک جلـد  297ذیل  شـماره 
72655 ورهنـي شـماره 1986 مـورخ01 / 03 / 1393 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 
227 شـهر کرمـان اسـتان کرمـان کـه بنفـع بانـک مسـکن شـعبه شـريعتي کرمـان بـه 
مبلـغ 822/931/486 ریـال بـه مـدت 120 مـاه ثبت شـده صادر و تسـلیم گردیده ضمن 
تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پاک 
مزبـور بعلـت جابجایـی مفقـود و در خواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لذا باسـتناد 
اصـاح تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامه قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبت در 
تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر بـا وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس 
از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیر این صـورت پـس از مدت 

مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 98/11/27 

رونوشت:
ستاد اجرایی فرمان امام

محمود مهدی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان / م الف 1646

اگهی حصر وراثت  
احترامــا در خصــوص دادخواســت تقدیمــی خواهــان 
ــح  ــت توضی ــته حصروراث ــه خواس ــب ب ــدرت طل ــازی ق ن
ــه  ــی ب ــد مصطف ــاد فرزن ــاس آب ــی عب ــد میرک ــادروان مجی داده ش
ش ش5360218835در تاریــخ1378/07/15 درطبــق فــوت نمــوده 
ووارث حیــن فــوق عبارتنــد از :1- نــازی قــدرت طلــب فرزنــد شــنبه 

)مــادر متوفــی ( 2- مصطفــی میرکــی عبــاس ابــاد فرزنــد مرحــوم 
ــه  ــت در روزنام ــک نوب ــب ی ــذا مرات ــی (ل ــدر متوف خــان محمــد )پ
کثیــر االنتشــار محلــی آگهــی میشــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد 
یــا وصیــت نامــه ازمتوفــی نــزد اشــخاص باشــد یــک مــاه از نشــر 

ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد . ــه دادگاه تقدی آگهــی ب
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی .م الف 815

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
مسـاحت  بـه  مغـازه   بـاب  یـک  ششـدانگ  حـدود  تحدیـد  چـون 
در  واقـع  اصلـی   -50 از  فرعـی  پـاک39-  دارای  41680مترمربـع  
قـوچ ابـاد شـهر کهنـوج قطعـه یـک بخـش 46 کرمـان مـورد تقاضـای آقـای علـی 
مکثایـی فرزنـد درمحمـد به شناسـنامه شـماره 706نیاز بـه تحدید حـدود دارد .لذا 
حسـب درخواسـت کتبـی مالـک  مـورخ 98/11/23آگهـی تحدیدحدوداختصاصـی 
پـاک فـوق منتشـر وعملیـات تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مورخـه 
ومالکیـن  مالـک  بـه  لـذا  آمـد،  وبـه عمـل خواهـد  1399/01/17در محـل شـروع 

مجـاور رقبـه مذبـور اخطـار میشـود کـه در موعد مقـرر در ایـن آگهی درمحـل وقوع 
ملـک حاضـر و چنانچـه کسـی بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهـی داشـته 
باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی لغایـت 30روز واخواهی 
خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامـاک کهنـوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه ارسـال 
شـود ،در غیـر ایـن صورت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور هرگونه ادعایی مسـموع 

نیسـت / .
اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج – تاریخ انتشار:یکشنبه 
1398/11/27-م الف 3363

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

  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 
آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319012002516هیـات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی اقـای سـید محمـد حسـینی نسـب فرزند سـیدمحمود 
بشـماره شناسـنامه 10370 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت 76/26متـر مربـع پـاک 939 اصلـی واقـع در بخـش 36کرمان 
بـه ادرس سـیرجان خیابـان بـدر شـمالی کوچـه 10 خریـداری از مالک رسـمی 
اقـای غامعبـاس مسـلمی زاده محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/ الـف 613
تاریخ انتشـار نوبت اول:  98/11/12-تاریخ انتشـار نوبت دوم: 98/11/27

محمدآرمانپور -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 
آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319005000251مـورخ 1398/07/11هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهداد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای ایـرج مازاده خبیصی فرزند مهدی بشـماره 
شناسـنامه 3687 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت 
534/06مترمربـع پـاک3 فرعـی از 1051-اصلـی واقع در بخـش 23کرمان به 
ادرس شـهداد- خیابـان طالقانی کوچه مسـجد ایت هللا بروجـردی خریداری از 
مالـک رسـمی محمـد صـادق رمضـان زاده خبیصـی  محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 1567
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/27

ابراهیم سیدی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

مفقودی–منوجان
ــس  ــی ال ایک ــژو4۰5 ج ــبز خودروپ ــرگ س ــند وب س
بــه  رنــگ  متالیــک   ای   مدل1389نقــره   8/1 آی 
شــماره  موتــور12489171329 و شــماره شاســی   
پــالک  شــماره  NAAM۰1CA4BR53727۰بــه 
65ق939ایــران 44متعلــق بــه شــهر بانــو اکبــری نیــا 
بونــگ مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .

روحى این نجیب زاده ایرانی و ایران دوسـت، نماینده ای فعال 
، باسـواد، محقـق،  و  ثروتمنـد بـود که  نسـبت بـه جمع آورى 
اسـناد و مـدارك تاریخـى سـعى بلیـغ داشـت. ایشـان كتاب 
تاریـخ و جغرافیاى عموی خود شـیخ محمـود افضل الملك را 
كه درباره ى بلوچسـتان اسـت، به چاپ رسـانید. خود ایشـان 
نیـز کتابـی خواندنـی با نام اخـاق روحی از خویـش به یادگار 
گذاشـته اسـت. در عجبـم از پشـت کار ایـن نماینـده جیرفت 
زمیـن، در زمانـی که هنوز چـاپ کتابها رایج نشـده بود و کتابها 
بصورت دسـت نویس یا حداکثر چاپ سـنگی بودند، ایشـان 
کتابـی پـر مغز  مملو از شـعر و حکایات آموزنـده را از کتابهای 
متعـدد گـردآوری می نمایـد. عطاءالملـک در این اثـر ماندگار 
خویـش مجموعـه ای از منـش و اخـاق ایرانـی را از روزگاران 
باسـتان تـا دوران قاجـار جمـع آوری نمـوده اسـت. ایشـان با 
اسـتفاده از آیـات، احادیـث ،  موعظه، نصایـح حکماء و علماء 
و حکایـات و قصه هایـی معرفـت انگیـز و  اشـعاری نغـز و پر 
از حکمت از بزرگان، دانشـمندان، نویسـندگان و شـاعران ایران 

زمیـن  نتیجـه گرفته اسـت کـه فضایل اخاقی پیشـینیان ما 
سـبب پایداری و جاودان ماندن کشـور و نام باسـتانی آن بوده 
اسـت.یادش بخیـر  زمـان دانشـجویی در تهـران، دوسـتی به 
علـت عاقـه وافرش به فروغ فرخـزاد  اصرار داشـت كه با هم  
بـه دیـدارش كـه در یكی از قبرسـتانهای شـمال تهـران آرمیده 
بـود و  هـر دو بلـد نبودیـم برویـم. بگذریـم  در آن عصـر پنـج 
شـنبه... بـا چه سـختی، باالخره قبرسـتان ظهیرالدولـه را پیدا 
كردیـم ولـی به درب بسـته خوردیم، گفته شـد فقط عصرهای 
جمعـه باز هسـت. رفتیم  روز جمعه دگر آمدیـم و در آن روز  با 
كمـال تعجـب در دو سـه قدمی قبـر فروغ قبـر عطاءالملك را 
دیدم اگر اشـتباه نكنم جماتی به این صورت روی آن نوشـته 
شـده بـود .... صاحب كتـاب اخاق روحـی ، نماینـده ده دوره 
مجلس شـورای ملی  و سـناتور از كرمان ...به گمانم در سـال 
1346 فـوت نمـوده بـود. آن زمـان هنوز موبایلـی حداقل برای 
مـن وجـود نداشـت و بـار دیگـر هم نرفتـم که عکسـی از قبر 

ایشـان به یـادگار بیندازم.
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َبیوم جیِخ خدا   ُو  اشِک  ماهی

ُرمی دا  َور َخَشم      کاَفر گَاهی

ُخُموِته  کُهتوِن تاوون  که  روزی

ُخرُو   َرفَتر  گُناهی  ُتو   نِگاهی

کُُدهِمن الشه ِی       َسرِد  کَاتی

ِکه َور َسر واَیه ُون َهسَتر َپناهی

َمنایی َورزِه ُو َهفتوِک      باری

کََرهکی َزه به تاج ُو َتخِت   شاهی

ُچِم نِه ِدرَده  باری دا     َنبیَرم

َدراُپتکین ُو َهر  دونی َب راهی

َب َیه هوالسَتِگ َنر تُوِل  ِدهگاه

َچپی ُبو اخَترِ َبخت ُو  نِکاهی

َندیسشون َهر ِچ یاِدن پیَرزادون

اِطوری موِکح ُو َوخِت  سیاهی

شاعر: مهدی جاللی

بانه در شـمال غربی ،کردسـتان یکی از مناطق سردسـیر و برفگیر اسـتان محسـوب 
می شـود کـه در زمسـتان مناظـر زیبایـی را می تـوان در ایـن منطقـه مشـاهده کـرد. 

تصاویـر، طبیعـت برفـی جنگل بلـوط اطـراف این شـهر را نشـان می دهد
مصلح پیرخضرائیان

irna_1313 از صفحه

       
ی    

حل
ی م

آوا

  در اینستاگرام چه خبر

عکس نوشت

هرچه بیشتر از تو دور میشوم خاموشی در 
من سرعت می گیرد

به خوابی عمیق فرو رفته ام
بی انکه دیگر خواب ببینم
انگار، تمام شده ام بی تو

عکس: 
محمد خضری مقدم

صنایع

 اروسی سازی

کتاب 
کوری 

هنـر اروسـی سـازی پیونـدی میـان نـازک کاری چـوب، 
شیشـه بـری و نجاری و طراحی اسـت. در ایـن هنر، هیچ 
میـخ و چسـبی بـه کار نمـی رود و همـه نقـش و نگارهای 
آن بـه وسـیله اتصـاالت ظریف چـوب )کام و زبانه( به هم 

وصـل می شـود.

ژوزه  اثـر   Blindness اصلـی  عنـوان  بـا  کـوری  کتـاب 
سـاراماگو نویسـنده پرتغالی است که در سـال 1998 موفق 
بـه دریافـت جایـزه نوبـل شـد. ایـن رمـان سـاراماگو را به 

عنـوان یکـی از نویسـندگان بـزرگ دنیـا معرفـی کـرد.

معرفی 

معرفی  »رمشک«؛نمادبارزوحدتاسالمی
زندگی مسالمت آمیز شیعیان و اهل تسنن در شهر رمشک از توابع قلعه گنج استان کرمان، 

نماد بارز وحدت اسالمی در ایران است

اختاف انگیزی میان شـیعه و سـنی خصوصًا در استان های 
سیاسـت های  رأس  در  همـواره  جنوبـی کشـور،  و  مـرزی 
دشـمنان ایـن مـرز و بـوم بوده اسـت و دشـمنان و مخالفان 
وحـدت اسـامی بـا شـگردها و انتشـار اخبار مختلف سـعی 
دارند تا فضای همزیسـتی میان مذاهب اسـامی را ملتهب و 
متشـنج نشـان دهند، این درحالی اسـت که وقتی از نزدیک 
زندگـی مسـالمت آمیـز و فضـای بـرادری و وحـدت فـرق 
اسـامی کنـار هـم را مشـاهده می کنیـم، متوجـه می شـویم 
که اخباری که توسـط رسـانه ها و شـبکه های خارجی منتشـر 

می شـود چقـدر غیرواقعی اسـت.
متـن پیـش رو گـزارش خبرنـگار مهـر از سـفر به شهرسـتان 
قلعـه گنـج و توابـع آن در جنـوب کرمان اسـت؛ منطقـه ای که 
وحـدت و زندگـی مسـالمت آمیـز میـان شـیعه و سـنی تـا 
حـدی اسـت کـه تا وقتی بـا افراد آن منطقـه صحبت نکنی و 
نپرسـی متوجه نمی شـوی که چه کسـی سـنی و چه کسـی 

شـیعه است.
در بازدیـدی که از شـهر »رمشـک«، از توابع قلعه گنج اسـتان 
لمـس کردیـم.  بیشـتر  را  ایـن موضـوع  داشـتیم،  کرمـان 
90 درصـد اهالـی ایـن شـهر از اهـل سـنت هسـتند، ولـی در 
کنـار آنـان، شـیعیان هـم زندگـی می کننـد. در بسـیاری از 
خانواده های همین شـهر، برخی شـیعه و برخی اهل تسـنن 
هسـتند. مثـاً در یک خانـواده پنج نفـره، مادر و دو پسـرش 
سـنی و پدر و دختر شـیعه بودند یا مثاً دو همسـایه که یکی 
شـیعه و دیگری سـنی بود و بدون هیچ مشـکلی با یکدیگر 

زندگـی می کردنـد.
یکـی دیگـر از نکات مـورد توجه در شـهر رمشـک، همجواری 
حوزه علمیه شـیعیان و مدرسـه دینی اهل تسـنن است. این 
دو مرکـز با فاصله بسـیار کمی از یکدیگر قـرار دارند و هرکدام 

فعالیت هـای خود را انجـام می دهند.
حجـت االسـام ُمَحیسـنی، مدیـر مدرسـه علمیـه الزهـرای 
رمشـک که مدیریت حسـینیه و مسـجد شـیعیان رمشک را 
هـم بـر عهـده دارد بـه خبرنـگار مهـر می گویـد: ایـن مدرسـه 
علمیه سـابقه 20 سـاله دارد، ولی بنده حدود سـه سال است 
کـه ابتـدا به عنوان مبلغ به این منطقه اعزام شـدم و سـپس 
مسـئولیت های دیگـری را برعهـده گرفتـم و در نهایـت اینجـا 
مانـدگار شـدم. در طـول ایـن سـه سـالی کـه اینجا مشـغول 
هسـتم هیچ گونـه مشـکل و اختافـی بیـن شـیعیان و اهل 
سـنت اینجا ندیـدم و رابطه میان اهالی این روسـتا که بیش 
از 90 درصد آنها سـنی هسـتند با یکدیگر بسـیار خوب اسـت 
بـه طـوری کـه در بسـیاری از مراسـم های مذهبـی مـا اهـل 

سـنت بـه حسـینیه ما مـی آینـد و شـرکت می کنند.
وی می گویـد: حتـی در میـان طابـی که در اینجـا تحصیل یا 
تدریـس می کننـد، افـرادی را داریـم که پـدر، مادر یـا اعضای 
خانـواده شـأن سـنی هسـتند، ولـی خودشـان شـیعه انـد و 
اینجـا مشـغول تحصیـل هسـتند. همچنین هیـچ ممانعتی 
برای اینکه اهل سـنت در مسـجد یا حسـینیه ما وارد شـوند، 
نمـاز بخواننـد و اینهـا وجـود نـدارد، چون مـا اینجا هیچکس 
را تفتیـش عقایـد نمی کنیـم کـه چـه کسـی شـیعه و چـه 
کسـی سـنی اسـت. مثـاً چنـدی پیش کـه وفـات حضرت 

زهـرا )س( بـود هـم اهالی شـیعه رمشـک بـرای عـزاداری 
بـه حسـینیه آمـده بودنـد و هـم اهـل سـنت. یا مثاً سـال 
گذشـته در جشـن غدیـری کـه برپـا کـرده بودیـم یـک نفر 
از اهـل تسـنن دسـت بلنـد کـرد و گفـت می خواهد شـیعه 
شـود و مناسـک مربوط به شیعه شـدن را انجام داد و هیچ 

مشـکلی هـم نبود.
وی افزود: مدرسـه علمیه شـیعیان رمشـک، زیر نظر شورای 
سیاسـتگذاری دفتـر حوزه هـای علمیـه قم و تحت اشـراف 
و زیـر نظـر دفتـر آیـت هللا وحیـد خراسـانی اسـت. در ایـن 
مدرسـه علمیـه کـه تا سـطح کارشناسـی )سـطح دو حوزه( 
تدریـس می شـود حـدود 80 طلبـه تحصیـل می کننـد. هم 
اهـل  فضائـل  از  مراسـم هایمان  در  هـم  و  آموزش هـا  در 
بیـت و سـیره ائمـه اطهـار مـی گوئیـم و سـعی می کنیـم از 
طـرح موضوعات حساسـیت برانگیز جلوگیـری کنیم، چون 
می دانیـم هسـتند کسـانی کـه منتظـر طـرح یـک موضوع 
کوچک هسـتند تا بین شـیعه و سـنی اختـاف ایجاد کنند 
در حالـی کـه ایـن منطقه و به خصوص رمشـک که بیشـتر 
اهالـی آن از اهـل تسـنن هسـتند هیـچ گاه بـا شـیعیان به 

مشـکل برنخوردند.
مولـوی اسـدهللا ده باالیـی، قائـم مقام امام جمعه رمشـک و 
مدیـر اجرایی مدرسـه دینی اهل تسـنن هم بـه خبرنگار مهر 
گفـت: بـا وجـود اینکـه بیـش از 90 درصـد اهالی این روسـتا 
اهل تسـنن هسـتند، ولی هیچگاه با شـیعیان این منطقه به 
مشـکل برنخوردند. ضمن اینکه تسـهیاتی که برای ما فراهم 
می شـود، همان تسـهیاتی اسـت که برای اهل شـیعه فراهم 
می شـود. به عنـوان مثال مدتی اسـت که بنیاد مسـتضعفان 
شـروع بـه فعالیت هـای خوبـی در شهرسـتان قلعـه گنـج 
و توابـع آن کـرده اسـت. در همیـن راسـتا، بنیـاد، بسـیاری از 
مسـاجد روسـتا که برای اهل تسـنن هسـتند را تجهیـز کرده 
اسـت. در رمشـک حـدود 16 مسـجد برای اهل سـنت وجود 
دارد. تا پیش از این، بسـیاری از مسـاجد ما فرش یا وسـیله 
خنک کننده نداشـتند، ولی به همت بنیاد مسـتضعفان امروز 
تمام مسـاجد اهل سـنت رمشـک با فرش پوشـانده شده اند 

و کولـر دارند.
وی افزود: بنیاد مسـتضعفان هـر اقدامی که برای محرومیت 
زدایی مناطق شـیعه نشـین کشـور انجام داده، برای رمشـک 
و دیگـر مناطق سـنی نشـین هم انجـام داده اسـت و همین 
موضـوع باعـث شـده کـه وحـدت خاصـی میـان مـردم این 
منطقـه وجـود داشـته باشـد و بـه عقیـده مـن انجـام چنین 
اقدامـات عملی از برگزاری چندین کنفرانس وحدت اسـامی 

مؤثرتر اسـت.
ده باالیـی در ادامـه اشـاره کـرد: در مدرسـه دینـی اهـل 
تسـنن آمـوزش تـاوت و حفـظ قـرآن صـورت می گیـرد 
و تـاش داریـم تـا تمـام اهالـی رمشـک بتواننـد قـرآن را 
صحیـح بخواننـد و خوشـبختانه اسـتقبال خوبـی هـم از 
کاس هایمـان می شـود. خوشـبختانه این مدرسـه شـبانه 
آمـد دارنـد  افـرادی کـه مشـکل رفـت و  و  روزی اسـت 

اقامـت کننـد. می تواننـد در همینجـا 

گزارش
مهر

         در توییتر چه می گویند؟

هر
 م

س:
عک

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

ت اول
نوب

فیلم خانه روی آب
-: مادرت زن نجیبی بود!

 
+: نجابت وقتی معنا می ده که راه دومی 

هم وجود داشته باشه!

دیالوگ

حجت االسـالم ُمَحیسـنی، مدیر مدرسه علمیه الزهرای 
رمشـک کـه مدیریـت حسـینیه و مسـجد شـیعیان 
رمشـک را هـم بر عهـده دارد بـه خبرنگار مهـر می گوید: 
ایـن مدرسـه علمیـه سـابقه 2۰ سـاله دارد، ولـی بنده 
حدود سـه سـال اسـت که ابتدا به عنوان مبلـغ به این 
منطقه اعزام شـدم و سپس مسـئولیت های دیگری را 
برعهـده گرفتم و در نهایت اینجا ماندگار شـدم. در طول 
ایـن سـه سـالی که اینجـا مشـغول هسـتم هیچ گونه 
مشـکل و اختالفـی بین شـیعیان و اهل سـنت اینجا 
ندیـدم و رابطـه میـان اهالـی این روسـتا کـه بیش از 
9۰ درصـد آنهـا سـنی هسـتند بـا یکدیگر بسـیار خوب 
اسـت بـه طوری که در بسـیاری از مراسـم های مذهبی 
مـا اهـل سـنت بـه حسـینیه ما مـی آینـد و شـرکت 

می کننـد.

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت 
هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 
گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در 

مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/11/28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1398/11/28 تا تاریخ 1398/12/۰3

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1398/12/2۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1398/12/21

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: آدرس: جیرفت- 
ــگاه  ــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: 4331۰516-۰34 و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پای حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه، بل

)http://iets.mporg.ir( ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-۰21 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

132/ج98/3
تهیه و نصب عائم اطاعاتی، انتظامی، اخطاری و تجهیزات ایمنی جهت 

ایمن سازی پروژه باند دوم جیرفت- سه راهی بم)تجدید3(
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20،725،456،251د
راهداری  
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133/ج98/3
اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای جدول نو، عباس 

آباد یار احمدی و تکمیل محور سعید آباد مکثایی شهرستان رودبار 
جنوب)تجدید2(
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248،000،0004،942،762،597تکمیل محور علی آباد- امیرآباد)زیرسازی، ابنیه فنی و زیراساس()تجدید(134/ج98/3

289،000،0005،772،304،959تکمیل ابنیه فنی مارمرد و عملیات خاکی محور گروه135/ج98/3

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

3،962،000،00099،687،697،659احداث باند دوم رودبار- سه راهی بهادرآباد قطعه 1363/ج98/3

فراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهای


