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هالکت شروری که ۱۳ مامور نیروی 

انتظامی را به شهادت رسانده بود

فرمانده انتظامی استان کرمان از هالکت شرور سابقه داری خبر داد 
که در سال ۱۳۸۸، ۱۳ تن از ماموران نیروی انتظامی را به شهادت 

رسانده بود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان با اشاره به ۸ ماه کار 
شناسایی و کار اطالعاتی ماموران در قرارگاه عملیانی  ابوذر  اظهار 
توسط  فهرج   کویر  در   مسلح  اشرار  از  تن   ۲ پی هالکت  در  کرد: 
این  اجساد  شناسایی  جاری  ماه  آذر   ۷ در  کرمان  استان  تکاوران 

قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفت.
او در ادامه گفت: با شناسایی اجساد این افراد مشخص شد، یکی از 
آن ها فردی به نام  ولی داد شه بخش  بوده که سال ۱۳۸۸ در کویر 
طبس با نیرو های فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی زمانی که برای 
دستگیری قاچاقچیان در حال انجام ماموریت بودند، درگیر می شود.

فرمانده انتظامی استان بیان کرد: این شرور بی رحم ۱۳ تن از جان 
بر کفان نیروی انتظامی را به بی رحمانه ترین شکل در آن سال به 

شهادت می رساند.
 سردار ناظری بیان کرد: از دیگر شرارت های وی می توان به شهادت 
تعدادی از نیرو های سپاه در منطقه  کورین زاهدان ، حمل و توزیع 
مسلحانه مواد مخدر و انجام چندین فقره درگیری مسلحانه دیگر در 

کویر استان کرمان از سال ۱۳۸۸ تاکنون اشاره کرد.
او با اشاره به اینکه هالکت وی مورد تائید اداره کل اطالعات استان 
را در مردم  از رضایت  این شرور موجی  است، گفت: هالکت  کرمان 
منطقه به همراه داشت که امیدواریم مرهمی باشد، برای دل مادران 
و فرزندان شهیدانی که برای حفاظت از این مرز و بوم جان خود را 

نثار کردند.

سارقان احشام در دام پلیس چترود 

گرفتار شدند
احشام  گفت:سارقان  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
انتظامی  مأموران  عملیات  در  استان  غربی  شمال  شهرستان های 
گوسفند  راس   ۲۵ نیز  آن ها  مخفیگاه  در  و  دستگیر  چترود  بخش 

کشف شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ 
گفت:ماموران  کرمان  شهرستان  انتظامی  جانشین  کشاورزی،  علی 
انتظامی بخش چترود این فرماندهی با یکسری کار اطالعاتی از محل 
استان  از شهرستان های شمال غربی  تعدادی گوسفند که  نگهداری 

مورد سرقت قرار گرفته بودند آگاهی یافتند.
دستگاه  هماهنگی  با  انتظامی  مأموران  رابطه  همین  در  افزود:  او 
محل  از  بازرسی  در  شدند  موفق  پلیسی  عملیات  یک  در  قضایی 
نگهداری احشام ۲ سارق را دستگیر و ۲۵ راس گوسفند سرقتی را به 

ارزش بیش از ۶۲۰ میلیون ریال کشف کنند.
به  اشاره  با  پایان  در  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
معرفی سارقان دستگیر شده به مرجع قضائی و تاکید بر لزوم توجه 
دامداران به توصیه های پلیس افزود: عدم توجه به توصیه های پلیس 
و کوتاهی در استفاده از وسایل حفاظتی برای نگهداری از احشام و 
نیز اعتماد بیش از حد به افراد ناشناس از عواملی است که زمینه ساز 
بروز سرقت از دامداری ها می باشد که الزم است شهروندان همواره در 
قرار  توجه  مورد  را  پلیس  توصیه های  سرقت،  از  پیشگیری  راستای 

دهند.

رکابزنان کرمانی در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی 
نوجوانان کشور در سمنان با کسب ۷ مدال رنگارنگ 

بر سکوی سوم رقابت ها ایستادند.
حسین اسالمی، رئیس هیات دوچرخه سواری استان 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
انتخابی  ـ  کشور  نوجوانان  قهرمانی  سواری  دوچرخه 
تیم ملی ۱۴ و ۱۵ آذر جاری به میزبانی سمنان در 

پیست دوچرخه سواری پارک سوکان برگزار شد.  
او افزود: در این رقابت ۱۳۰ دوچرخه سوار از ۲۲ استان 
کشور در ۴ رشته و ۴ گروه سنی نوجوانان با هم به 
کرمان  تیم  کرد:  تصریح  اسالمی  پرداختند.  رقابت 
متشکل از علی خدامی، محمد امین رحیم آبادی، بردیا 
خباززداه، رضا صادقی، ترک زاده و دباغ به نمایندگی 
از استان کرمان در این رقابت ها حضور یافت.  رئیس 

هیات دوچرخه سواری استان کرمان بیان داشت: در 
ترتیب  به  کرمان  و  اصفهان  لرستان،  تیم های  پایان، 

مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
و  کرد  اشاره  رقابت ها  این  انفرادی  نتایج  به  اسالمی 
گفت: در پایان این رقابت ها، علی خدامی یک طال 
و یک نقره، محمد امین رحیم آبادی دو نشان نقره و 
برنز و بردیا خباززداه دو نشان طال و یک نقره را به خود 

اختصاص دادند.
او با اعالم اینکه کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری 
بر این رقابت ها نظارت داشت، افزود: بهترین های این 
رشته با انتخاب کمیته فنی فدراسیون به اردوی تیم 

ملی فراخوانده می شوند.
اسالمی تصریح کرد: مراسم اهدای مدال این رقابت ها با 
حضور خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری 

ایران برگزار شد.

کرمان بر سکوی سوم مسابقات دوچرخه سواری نوجوانان کشورایستاد
خبر

اسکیت  آزاد  دستجات  قهرمانی  رقابت های 
با کسب دو  سرعت نوجوانان کشور در اصفهان 
گردن آویز طال و نقره برای اسکیت سوار کرمانی 

همراه بود.
امیررضا آشورماهانی، رئیس هیات اسکیت استان 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
رقابت های قهرمانی دستجات آزاد اسکیت سرعت 

با  بانوان  و  آقایان  بخش  دو  در  کشور  نوجوانان 
حضور اسکیت سوارانی از سراسر ایران  به مدت 

دو روز به میزبانی  استان اصفهان برگزار شد.
از  بیات  علی  محمد  و  آبادی  فتح  طا ها  افزود:  او 
شهرستان کرمان، امیرحسین سلطانی زنگی، میثم 
میرزایی، پارسا شیخ حسینی از شهرستان رفسنجان 
و علی عرشیا مظفری از شهرستان بم به نمایندگی از 

استان کرمان در این رقابت ها حضور یافتند.

آشورماهانی تصریح کرد: حسین صداقت زاده نیز 
از کرمان به عنوان داور و عادله ادب نژاد به عنوان 
اسکیت  آزاد  دستجات  مسابقات  فنی  مسئول 

سرعت کشور در این مسابقات حاضر شدند.
طا ها  ها،  رقابت  این  پایان  در  کرد:  بیان  او 
فتح آبادی، ورزشکار شایسته کرمانی، پس از یک 
رقابت سخت و نفس گیر با رقبای قدر خود موفق 
به کسب ۲ گردن آویز طال و نقره از این رویداد 

ورزشی شد.
آشورماهانی افزود: فتح آبادی در ماده ۱۰۰۰ متر با 
پشت سر گذاشتن کلیه رقبا به مدال طال و در 
ماده ۳۰۰ متر به گردن آویز نقره دست پیدا کرد 

تا بار دیگر برای استان خود افتخار آفرینی کند.
او این درخشش را به این ورزشکار با اخالق و آینده 
دار، مربی وی و خانواده اش تبریک گفت و برایش 

آرزوی موفقیت کرد.

فوتبال  برتر  لیگ  های  رقابت  نهم  هفته  پایان  در 
استان کرمان، تیم خیریه مشیز کرمان با پیروزی مقابل 

شهرداری کرمان همچنان صدرنشین باقی ماند.
باشگاه خبرنگاران  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
جوان از کرمان، در چارچوب رقابت های هفته نهم لیگ 
برتر فوتبال استان کرمان، یادواره شهدای عرصه نظم و 
امنیت، دربی کرمان بین تیم های خیریه مشیز کرمان و 

شهرداری این شهر برگزار شد.
این دیدار با برد تیم مشیز همراه بود که با این پیروزی 
این تیم در مجموع با کسب ۲۳ امتیاز کماکان در صدر 

لیگ برتر فوتبال استان باقی ماند.
تیم  مصاف  به  جیرفت  در  نیز  شهربابک   شقایق  تیم 
جیرفتی  تیم  بر  دو  بر  سه  نتیجه  با  و  رفت  دقیانوس 

غلبه کرد.
در این دیدار که با کوبل داوری از بم قضاوت شد، مهدی 
شقایق  برای  نادی  حامد  و  طهماسبی  حسین  ایزدی، 

گلزنی کردند.
شقایق با این پیروزی ۱۸ امتیازی شد و همچنان بعد از 
بندی  تیم خیریه مشیز کرمان در رده دوم جدول رده 

مسابقات لیگ برتر فوتبال استان کرمان قرار دارد.
گل  بدون  تساوی  کسب  با  نیز  بروات  شهرداری  تیم 
امتیازی   ۱۶ سیرجان  شهر  نجف  شهرداری  تیم  مقابل 
شد و رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال استان 

را به خود اختصاص داد.
نتایج هفته نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال استان کرمان 

یادواره شهدای عرصه نظم و امنیت بدین ترتیب است:
دقیانوس جیرفت ۲ - شقایق شهر بابک ۳
منتخب عنبرآباد ۳ - آبی پوشان کهنوج ۰
شهرداری ریگان ۱ - شهدای سیریززرند ۱

شهرداری بروات ۰ - شهرداری نجف شهر ۰
سالله نرماشیر ۱ - شهید زحمتکشان جیرفت ۰

شهرداری کرمان ۱ - خیریه مشیزکرمان ۲

نخستین دوره مسابقات آزاد قهرمانی استان اسکای 
رانینگ با معرفی برترین ها در کرمان به کار خود پایان 

داد.
عبدالرضا ابراهیمی، رئیس هیات کوهنوردی شهرستان 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
نخستین  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
با  دوره مسابقات آزاد قهرمانی استان اسکای رانینگ 
حضور ۲۹ شرکت کننده از جنب آتش نشانی واقع در 
جنگل قائم کرمان به مسافت ۱۲ کیلومتر تا کوه های 

صاحب الزمان برگزار شد.
 او با اعالم اینکه این رویداد بزرگ با قضاوت ۳۲ داور 
انجام شد، افزود: در پایان این رقابت ها در بخش آقایان، 
علی نخعی، محمد توکلی و احد ریحانی بر سکو های 

اول تا سوم ایستادند.
 ابراهیمی تصریح کرد: در بخش بانوان نیز اسما بیگ 
زاده، زینب یوسفی پور و فردوس رضایی به مقام های 

اول تا سوم دست یافتند.
هیئت  همت  به  رقابت ها  این  اینکه  به  اشاره  با  او   
داشت:  بیان  برگزار شد،  کوهنوردی شهرستان کرمان 
مرادی  حضور  با  رقابت ها  این  اختتامیه  مراسم  در 
جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  امور  توسعه  معاون 
شهرداری  اجتماعی  ـ  فرهنگی  معاونت  جهانشاهی 
جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  زاده  رفیع  کرمان، 
شهرستان کرمان و ایرانمنش رئیس هیئت کوهنوردی 
استان از نفرات برتر تجلیل شد.  اسکای رانینگ که 
است  شده  ترجمه  فارسی  به  کوهستان  دوی  نام  به 
یکی از رشته های ورزشی است که بیشتر فعالیت های 
آن در فضای آزادی است که در حوزه های کوهستان 

جای بگیرد.
 از آنجایی که این ورزش از طبیعت نشأت می گیرد لذا 
مسافتی را از روستا یا شهر به سوی قله در کمترین 

زمان ممکن طی می کنند.

اسکیت سوار کرمانی قهرمان و نایب قهرمان رقابت های کشوری شد

پایان مسابقات اسکای رانینگ در کرمان خیریه مشیز صدرنشین لیگ برتر فوتبال استان شد

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
 437/.4 مساحت  به  اصلی   -  2523 از  فرعی   1 پالک  دارای  بابخانه  یک  ششدانگ  چون 
مترمربع واقع در بخش 23 کرمان به آدرس: شهداد خیابان امام زاده زید کوچه 4 درب سوم مورد تقاضای 
شماره  به  شهداد  ثبت  اختالف  حل  هیئت  رای  باستناد  حسین  فرزند  شهدادی  علیپور  اکبر  علی  آقای 
تعیین تکلیف  قانون  ماده 3  قرار گرفته و آگهی موضوع  نامبرده  مالکیت  92000632-1392/09/19 در 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13- آئین نامه قانون ثبت منتشر و در موعد 
به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه 98/08/22  نیاز  مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و 
مالک بدین وسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی 
آن از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/10/09 شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین 
امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم به محل وقوع ملک حاضر و 
در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر 
حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 ـ اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 
روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید و پس 

از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 1398/09/17
1282 م/الف

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !


