
خیران در هفت شهرستان جنوبی از تولید ماسک تا توزیع اقالم بهداشتی در مناطق 
محروم، برای مبارزه با کرونا، مسووالن را یاری می دهند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

هفت نفر از کارکنان علوم پزشکی 
استان به کرونا مبتال شدند

36 نفر مبتال به کرونا ویروس در استان
ثبت اولین مورد فوتی

خیران جنوبی پا به   پای 
کادر درمان

جهان به دنبال شناخت تمدن هلیل
مدیر کل میراث فرهنگی استان: پژوهش های باستان شناسی مناطق تاریخی، جنوب را 

تبدیل به جاذبه گردشگری کرده است

رییس کل دادگستری استان:

به زندانیان واجد شرایط تا ۱۵ فروردین 
سال آینده مرخصی داده می شود
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اختصاص 6 پایگاه فوریت های پزشکی 

برای بیماران احتمالی کرونا در جنوب
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اســفند   20 سه شــنبه         699 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

مرغ همسایه 
همیشه غاز نیست

نبی هللا اعظمی ساردوئی
یادداشت مهمان

او در ایـن یادداشـت از عملکرد دولـت اتریش در مقابل 
با ویـروس کرونـا می گوید.

در ایـن یادداشـت آمـده اسـت:در زمانی کـه در جیرفت 
بـودم، به دلیل مشـغله های انتخاباتـی در جریان اخبار 
نبـودم.دو روز بعـد از پایـان رای گیری، بـرای عزیمت به 
محـل ماموریـت بـه تهـران سـفر کردم.همین کـه وارد 
فـرودگاه مهرآبـاد شـدم، نزدیـک عیـد همه جـا خلوت 
بود.متـرو، خیابان هـا و بـازار تهـران در ایـن موقع سـال 
هـم خلوت بود.همه ماسـک زده بودنـد.اول صبح، برای 
دیـدن همـکاران بـه وزارت امـور خارجـه رفتم.داشـتند 

سـاختمان هـا را ضدعفونی مـی کردند.
نیمـی از همـکاران نبودند.مدارس و دانشـگاه ها تعطیل 
بـود.در تهـران، همکاران گفتنـد به دلیل ویـروس کرونا، 
فعـا مهمـان ما خواهی بود.خدا را شـکر، به دلیل پرواز 

ایـران ایـر، به محـل ماموریت وین سـفر کردم.
در هواپیمـا، نگـران بودم چـون از ایران مـی ایم، ممکن 
اسـت 10 روز قرنطینه شـوم.ولی وقتی از هواپیما خارج 
شـدم، زن سرخپوشـی بـا کاه و کیـف به دسـت، فقط 
مسـافران را زیـر نظـر داشـت.ندیدم از کسـی تسـت 
بگیـرد.از گیـت دیپلماتیک وارد سـالن فرودگاه شـدم، 

همـه چیـز عادی بـود و سـالن پر از مسـافر.
در روز بعـد، همسـرم و همـکاران گفتنـد در ویـن بـه 
سـختی مـواد ضدعفونـی و ماسـک پیـدا می شـود.
حتـی در فروشـگاه دیپلماتیـک واقـع در دفتر سـازمان 

ملـل در ویـن هـم قفسـه ها، خالی شـده اسـت.
در اتریـش، نـه مـدارس تعطیل هسـتند و نـه ادارات و 
بازار.جلسـات سـازمان ملل در وین، علی رغم شـایعات 

یافتـن بیمـاران کرونایی، برگزار می شـود.
اتفاقـا، نشسـت سـالیانه کمیسـیون ملـل متحـد برای 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر، بـا حضـور هیات هـای بـزرگ 
از سرتاسـر دنیـا، از جملـه چیـن و ایـران در هفتـه قبل 

شـد. برگزار 
مدارس و ادارات اتریش تعطیل نشدند

دختـر بزرگـم بـه مدرسـه فرانسـوی در ویـن مـی رود و 
دختـر کوچکتـر بـه مهـد کـودک آلمانی.آن ها بـا وجود 
شـیوع ویـروس کرونـا بـه مدرسـه مـی رونـد، چـون 
مدارس و ادارات توسـط دولت اتریش تعطیل نشـدند.

بـر اسـاس اخبـار منتشـره، دو کیس دانـش آموز مبتا 
بـه ویـروس کرونا، در مدرسـه بیـن المللی ویـن وجود 
داشـته، اما این مدرسـه دو روز فقط تعطیل شده است.

عصـر روز جمعـه، از مدرسـه دختـرم ایمیلـی دریافـت 
کـردم که تسـت کرونـای یک دانش آموز مثبـت بوده و 
مدرسـه بعد از مشـورت با سفارت فرانسـه، وزارت خانه 
هـای بهداشـت و آمـوزش، بـه مـدت دو هفتـه تعطیل 
اسـت.بنابر بـر گفته هـای دختـرم، این دانش آمـوز در 
زمـان رفتن به مدرسـه، در مترو کنـار یک بیمار کرونایی 
نشسـته و از آن ویروس را می گیرد.در مدرسـه حالش 
شـدیدا بـد می شـود و بعـد از حضـور دکتـر و تسـت، 

مشـخص می شـود که ویـروس کرونـا دارد.
در وین اطالع رسانی ضعیف است

علـی رغـم تبلیغـات رسـانه هـای فارسـی زبـان، در 
مقایسـه بـا اقدامـات دولـت اتریـش، دولـت ایـران و 
وزارت بهداشـت، بسـیار حرفـه ای تـر و مسـئوالنه تـر با 
شـیوع ویـروس کرونـا مقابلـه کردنـد.در اروپـا، از جمله 
اتریـش، ویـروس کرونـا به سـرعت در حال گسـترش 
است.ماسـک و مـواد ضدعفونی کننده نایاب شـده اند.
هنوز جلسـات بین المللـی، مـدارس و ادارات علی رغم 
خطر تعطیل نشـده اند.اطاع رسـانی ضعیف اسـت، به 
نحـوی کـه سـازمان جهانی بهداشـت، در هفتـه قبل به 
کشـورهای اروپایـی هشـدار داده، خطـر ویـروس کرونا 
را جـدی بگیرند.اگـر بخواهـم مبـارزه با ویـروس کرونا 
را در اروپـا و ایـران مقایسـه کنـم، دولـت ایـران و وزارت 
بهداشـت و مـردم بسـیار حرفـه ای تـر، مسـئوالنه تر و 
علمـی تـر عمـل مـی کنند.علـی رغـم این کـه جمعیت 
ایـران در 80 میلیـون اسـت و اتریش حـدود 8 میلیون 
و نیـز تحریـم هـای ظالمانـه و غیرقانونـی آمریـکا کـه 
زیرسـاخت های بهداشـتی کشـور ایران را تضعیف کرده 
اسـت.مجاهدت پزشکان، پرسـتاران و بخش بهداشتی 
در مبـارزه بـا کرونـا مـورد تحسـین و تمجیـد سـازمان 
جهانـی بهداشـت WHO، قـرار گرفته اسـت و مقامات 
این سـازمان اخیرا و بعد از سـفر تیم های آنها به ایران 
ضمن سـتایش نظام بهداشـتی کشـورمان، گفته اند که 
ایـران قـوی ترین نظام بهداشـتی را در منطقـه و جهان 
دارد.از هموطنـان و همشـهریان تقاضـا می کنـم حـرف 
رسـانه هـای معاند فارسـی زبـان گوش نکنیـد که فقط 

جنبـه هـای منفـی را پیـدا و بزرگ مـی کنند.
بـه پزشـکان و پرسـتاران ایرانی و نظام بهداشـتی ایران 

افتخـار و از آنهـا حمایت کنید.
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صاعقه در قلعه گنج جان یک نفر را گرفت
سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان قلعـه گنـج گفت: 
چهار کشـاورز در قلعه گنج دچار صاعقه زدگی شـدند 
متاسـفانه یـک نفـر از آن ها در این سـانحه جان خود 

را ازدسـت داد.
باشـگاه  بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای 
مهـدی شهسـواری   ، کرمـان  از  جـوان  خبرنـگاران 
سرپرسـت فرمانـداری قلعـه گنـج گفت: ظهـر امروز 
چهار کشـاورز در روسـتای آهوان چاه مازگی قلعه گنج 

مشـغول کار بودنـد که دچـار صاعقه زدگی می شـوند.
او افـزود: در ایـن سـانحه یـک جـوان 32 سـاله بـه 
علـت سـوختگی و شـدت جراحـات در دم فـوت 

می کنـد.
سرپرسـت فرمانـداری قلعـه گنـج تصریح کرد: سـه 
کشـاورز دیگـر کـه بـر اثر شـدت صـدای رعـد و برق، 
کمـی گیـج شـده بودنـد از ایـن سـانحه جان سـالم 

بـه در می برنـد.

12 تا 1323 تا 23

آگهي استعالم عمومي                         
شماره 98/16/س

شـركت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد" انجام آزمایشـات 31 گانه هیدروشـیمی نمونه های 
منابـع آب گل گهـر" را از طریـق برگـزاری اسـتعالم عمومـی به آزمایشـگاه واجد شـرایط واگـذار نمایـد. لذا كلیه 
متقاضیـان می تواننـد جهت اخذ اسـناد اسـتعالم  بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد 
مذکـور و دسـتورالعمل ارزیابـی كیفـی و فنـی  را به همراه فـرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسـمت - 
مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز سـه شـنبه مـــورخ 98/12/27 در 
محـــل دفتركمیسیون معــامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد.  الزم به ذكر است شركت 

مدیریت قراردادها و معامالت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در رد یا قبول پیشـنهادات مختار می باشـد .
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت اول

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98.12.20 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 تاریخ 99.01.06 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 تاریخ 99.01.20 
تاریخ تحویل پاکت الف به دبیرخانه شرکت ساعت 14 مورخ 99.01.20

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10:30 روز شنبه تاریخ 99.01.23
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه پاکت های الف:

آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن: 03433222282
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضوریت در سامانه : مرکز تماس 02141934

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 88/ب/12-98 م

شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی اجــرای خــط بــرق مخــزن و چاههــای زرنــد را با بــرآورد 
8.479.465.585 ریــال و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه 423.980.000 ریــال و بــا حداقــل تعــداد شــرکت کننــدگان1 نفــر و بــه 
شــماره 2098005963000091 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد 
مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.کلیــه 
مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق ســامانه تــدارکات 
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.

2۳ واحد صنفی قلعه گنج در طرح 
پیشگیری از شیوع کرونا پلمپ شد

هفت نفر از کارکنان علوم پزشکی استان  
به کرونا مبتال شدند

خسـرو چمنی مدیر شـبکه بهداشـت و درمـان قلعه گنج 
روز دوشـنبه اظهـار داشـت: بـه منظـور ارتقـاء بهداشـت 
عمومـی در سـطح اماکـن، فروشـگاه ها، رسـتوران ها و 
بـروز تخلفـات و  پاکسـازی مکان هـای  از  جلوگیـری 
مسـتعد آلودگی، طرح هـای افزایش کنتـرل و نظارت بر 
واحدهای صنفی به صورت مسـتمر از سـوی کارشناسان 
بهداشـتی بـا جدیت در حال اجراسـت.وی ادامـه داد: به 
همیـن منظـور کارشناسـان بهداشـت محیـط بـه صورت 
محسـوس و نامحسـوس در حال بازرسی هستند  و 23 
واحدصنفـی بـه علت رعایـت نکـردن دسـتورالعمل های 
بهداشـتی مبـارزه بـا کرونـا و تخلف هـای محـرز، اِعمال 
قانـون شـدند.چمنی افـزود: پنـج واحـد صنفـی عرضـه 
دخانیـات، سـه نانوایـی، 3 واحـد میوه فروشـی، یـک 
آرایشـگاه مردانـه، 6 قنـادی و کارگاه تولیـد شـیرینی، 2 
واحـد صنفـی تهیه غذا و سـه کبابی بر اسـاس مقررات و 

بـا دسـتور مقـام قضایی پلمب شـد.

 مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان قلعه گنـج تصریـح 
کـرد: ایسـتگاه آموزشـی اصول بهداشـتی و پیشـگیری 
از ویـروس کرونـا در ورودی ایـن شـهر راه انـدازی شـده 
اسـت.وی گفـت : کارشناسـان بهداشـتی مـا بـه صورت 
مراکـز  و  روسـتاها  صنـوف  و  بازارهـا  حتـی  مسـتمر 
دهسـتان ها و در بخـش چـاه دادخـدا و بـازار رمشـک 
را پایـش و بررسـی می کنند.بـه گـزارش خبرنـگار ایرنا، 
مرکـز قلعه گنـج دارای سـه داروخانـه اسـت کـه هیـچ 
یـک از آنهـا مـواد ضدعفونی کننـده، الکل، دسـتکش و 
ماسـک بـرای عرضه به مـردم در اختیار ندارنـد و اهالی 
ایـن منطقـه بـدون ماسـک در خیابان هـا و مکان هـای 

عمومـی حاضـر می شـوند.
 تنها یکی دو فروشـگاه معروف مواد آرایشـی و بهداشتی 
طـی دو روز در هفتـه کـه توانسـته بودنـد تعـدادی ژل 
ضدعفونـی دسـت از تهران و سـایر شـهرها تهیـه کنند به 

قیمـت 50 هـزار تومـان به مـردم عرضـه کردند.

واگیــر  هــای  بیمــاری  بــا  مبــارزه  مدیرگــروه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: بطــور کلــی 
از کارکنــان بخــش درمانــی و اداری ایــن دانشــگاه 

ــد. ــده ان ــا ش ــا مبت ــروس کرون ــه وی ــر ب 7 نف
مهــدی شــفیعی در حاشــیه نشســت خبــری کرونــا 
ــی  ــو« گفــت: از کادر درمان ــه »کرمــان ن ویــروس ب
ــا در  ــه کرون ــا ب ــاران مبت ــا بیم ــتقیما ب ــه مس ک
ارتبــاط هســتند تاکنــون 2 نفــر از همــکاران بــه ایــن 

ــد. بیمــاری دچــار شــده ان
وی افــزود: همچنیــن پنــج مــورد مبتــا نیــز از بیــن 

همــکاران بخــش اداری داشــته ایــم.
شــفیعی در رابطــه بــا اینکــه برخــی مســوولین 
گفتــه انــد حــدود 40 درصــد مبتایــان از کادر 
درمانــی هســتند، عنــوان کــرد: ایــن موضــوع کامــا 

ــم. ــی کن ــد نم ــت و تایی ــتباه اس اش
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه ویــروس کرونــا 
ــه  ــت هم ــن اس ــود دارد، ممک ــز وج ــه نی در جامع
ــا  ــه آن مبت ــود ب ــل کار خ ــرون از مح ــراد در بی اف

شــوند.
مدیــر گــروه مبــارزه بــا بیمــاری هــای واگیــر 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان اضافــه کــرد: ایــن 
درســت نیســت کــه بگوییــم کادر درمانــی بــه دلیــل 
ــد  ــا شــده ان ــات دچــار بیمــاری کرون ــود امکان کمب
ــاط  ــه در ارتب ــا بقی ــز ب ــرون نی ــای بی ــا در فض آنه

ــتند. هس
شــفیعی بیــان کــرد: همکارانــی کــه تاکنــون مبتــا 
شــده انــد در حــال حاضــر وضعیــت خوبــی دارنــد و 

در خانــه ایزولــه شــده انــد.
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ایسـنا/کرمان مدیـرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمان گفت: 
3 میلیـارد و 600 میلیـون تومـان سـرانه مـواد بهداشـتی بـه 
حسـاب مـدارس واریـز کـرده ایـم و مـدارس ضدعفونـی می 
شـود و قبـل از بازگشـائی مـدارس امـور را انجـام مـی دهیم.

"احمـد اسکندری نسـب" امـروز دوشـنبه در جلسـه شـورای 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان اظهـار کرد: اهتمـام  ویژه ای 
در جهـت پیشـگیری از بیماری کرونا در مـدارس صورت گرفته 
و بـا توجـه بـه اینکه مـدارس تعطیل شـدند اما رونـد آموزش 

دانش آمـوزان همچنـان دنبـال می شـود.
وی بـا اشـاره بـه لغو شـدن اعـزام دانش آمـوزان بـه اردوهای 
راهیـان نـور بـا توجه به مسـئله کرونا، افـزود: 3 میلیـارد و 600 
میلیون تومان سـرانه مواد بهداشـتی به حسـاب مدارس واریز 
کـرده ایـم و مـدارس ضدعفونی می شـود و قبل از بازگشـائی 
مـدارس امـور را انجـام مـی دهیم.اسـکندری نسـب در ادامـه 
تصریـح کـرد: 32 میلیـارد تومـان تعهـد خیـران آمـوزش و 
پـرورش در سـال گذشـته بوده کـه تقریبا 70 درصـد آن محقق 
شـده و امسـال تقریبا مشـارکت خیران آموزش و پرورش دو 
برابـر شـده و 60 میلیـارد تومـان تعهـد داشـته اند که بـه دنبال 
تحقـق آن هسـتیم.مدیرکل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان 
بیـان کـرد: حـدود 364 ملـک بـا موقعیـت تجاری در اسـتان 
داریـم کـه برای تغییـر کاربری و فـروش آنها می تـوان اقدام و 
آنهـا را تبدیل به احسـن کـرد.وی افزود: 18 مـورد از این اماک 
در شهرسـتان های زرنـد و راور تغییـر کاربری پیدا کرده و سـند 
دارنـد کـه تا شـش ماه سـاختمان آنهـا احـداث و اجـاره داده 
می شـوند. ضمـن اینکه 264 ملک باقی مانـده در کرمان و 82 
مـورد در جنـوب داریم که پرونده های آنها تنظیم شـده و آماده 
بررسـی هستند.اسکندری نسـب اظهار کرد: 30 مـورد از اماک 
آمـوزش و پـرورش نیـز در اختیـار سـایر دسـتگاه های اجرایی 
از جملـه میـراث فرهنگـی، فنـی و حرفـه ای، سـپاه، نیـروی 
انتظامـی و ... اسـت کـه طـی جلسـاتی در معاونـت عمرانـی 
اسـتانداری، مقـرر شـد 20 مـورد آنهـا تـا پایان سـال برگشـت 
داده و 10 مـورد نیـز بررسـی شـوند.مدیرکل آمـوزش و پرورش 
اسـتان کرمـان در ادامه با اشـاره به ارائـه آموزش های مرتبط با 
کرونـا ویـروس برای فرهنگیـان و دانش آموزان گفـت: در حال 
حاضـر 305 نفـر مراقـب سـامت در مـدارس اسـتان کرمـان 
فعالیـت دارنـد کـه باتوجه بـه حجـم مـدارس و دانش آموزان 
اصا همخوانی ندارد و از طرفی هنوز 1432 چشـمه سـرویس 
بهداشـتی و 1362 آبخـوری در مـدارس نیـاز داریـم و 3000 

سـرویس بهداشـتی و آبخوری نیز باید بازسـازی شـوند.
وی افزود: 80 سـرویس بهداشـتی در سال گذشته با همکاری 
دانشـگاه علوم پزشـکی و بیناد برکت در اسـتان ساخته شده، 
امـا کفایـت نمی کند و مشـکل عمده ما در مورد مـدارس بدون 
حصـار در جنـوب و شـرق اسـتان اسـت کـه در نگهـداری آنهـا 
بـا مشـکل مواجه هسـتیم و 30 درصـد فضاهای آموزشـی ما 

تخریبـی هسـتند و نیاز به بازسـازی دارند.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان در ادامـه بیان کرد: 
با توجه به تعطیلی مدارس، شـبکه آموزش و شـبکه چهار کار 
آمـوزش دروس دانـش آمـوزان را انجام می دهند و در اسـتان 
نیـز از سـه منبع رسـانه ملـی، الکترونیک و فضای مجـازی از 

طریـق پیام رسـان هـای داخلی انجام می شـود.
وی افـزود: گرچـه مـدارس تعطیل شـده، اما آمـوزش تعطیل 
نیسـت و هـر خانه تبدیل به کاس شـده و معلمـان و مدیران 
مـدارس بـه جـد دنبال این هسـتند کـه آموزش جـدی گرفته 
شـده و به هر شـیوه ای نیاز بوده، بسـتر آن مهیا شـده اسـت.

اسـکندری نسـب تصریح کرد: در صورتی که این روند)تعطیلی 
مـدارس( ادامـه داشـته باشـد، بـرای برگـزاری امتحانـات نیز 

برنامـه ریـزی و اطاع رسـانی می کنیم.

مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـا و سـخنگوی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان گفـت: یـک نفر هـم به دلیـل ابتا 
بـه کرونـا فوت کـرده و تمام مراقبت هـای الزم برای کفن و 

دفـن وی انجام شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از کرمـان ، دربـاره وضعیت موارد مثبـت کرونا اعام 
شـده در تاریـخ 19 اسـفند مـاه  مهـدی شـفیعی مدیـر 
گـروه مبـارزه بـا بیماری هـا و سـخنگوی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمـان گفـت: بـا مثبت شـدن تسـت کرونـای 9 
نفـر دیگـر، تعـداد موارد مثبـت کرونـا در اسـتان کرمان به 
36 نفـر رسـید و تـا به امـروز 6 نفر نیـز بهبود پیـدا کرده و 
از بیمارسـتان مرخـص شـده اند و در منـزل تحت مراقبت 
هسـتند و یـک نفر هـم به دلیل ابتـا به کرونا فـوت کرده 
اسـت و تمـام مراقبت هـای الزم بـرای کفـن و دفـن وی 

انجام شـده اسـت.
او افزود: از این 9 مورد جدید 7 مورد مربوط به شهرسـتان 
کرمـان و 2 مـورد مربـوط به شهرسـتان رفسـنجان اسـت 
و میانگیـن سـنی مـوارد جدیـد مبتـا بـه کرونـا 36 تا 80 
سـال است.شفیعی ادامه داد: از مجموع 36 مورد مبتای 
مثبت،5 مورد به دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان، یک 
مـورد مربـوط بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم و مابقـی 

مربـوط به دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان اسـت.
او گفـت: یـک نفـر در آی سـی یـو و یـک نفـر در ایزولـه 

تنفسـی بسـتری اسـت.
شـفیعی تصریح کـرد: ویـروس کرونا در مطالعـات انجام 
شـده در دمـای بـاالی 30 درجـه غیـر فعـال و در دمای 60 

کامـا از بیـن مـی رود مثا نـان را داغ مصـرف کنید.
شـفیعی بیـان داشـت: تـا اآلن مـوارد مثبت یا مشـکوک 
همه ایرانی هسـتند و از اتباع در استان موردی را نداشتیم.

او تصریـح کـرد: این بیماری 80 درصد بدون عامت اسـت 
و مـا 3 پایـگاه بهداشـت در کرمـان ویژه اتباع داریـم و  در 

حـال خدمات بهداشـت اولیه بـه آن ها انجام می شـود.

تخصیص 3 میلیارد و 
600 میلیون تومان به 

حساب مدارس استان 
برای ضد عفونی

36 نفر مبتال به کرونا 
ویروس در استان

ثبت اولین مورد فوتی

خبر

اختصاص 6 پایگاه فوریت های پزشکی 
برای بیماران احتمالی کرونا در جنوب

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در اعالم موارد 
مثبت بیماری کرونا پنهان کاری نداشته است

بیش از 84 درصد روستاهای باالی 20 
خانوار جنوب کرمان راه مناسب دارند

مادران باردار در بحران کرونا 
چه کنند؟

به زندانیان واجد شرایط تا 15 فروردین 
سال آینده مرخصی داده می شود

بــا توجــه بــه احتمــال وجــود 
ویــروس کرونــا در شهرســتان های 
جنوبــی اســتان کرمــان، 6 کــد 
ویــژه بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا 

در ایــن شهرســتان هاراه انــدازی شــد.
ابراهیــم محمــدی مدیــر حــوادث و فوریت هــای 
ــا توجــه  پزشــکی شهرســتان جیرفــت گفــت: ب
بــه شــیوع ویــروس کوویــد 19 )کرونــا( در 
ســطح کشــور و احتمــال وجــود ایــن ویــروس 
اســتان کرمــان،  در شهرســتان های جنوبــی 
ــا در  ــه کرون ــکوک ب ــاران مش ــژه بیم ــد وی 6 ک

شهرســتان های جنوبــی راه انــدازی شــد.
 او افــزود: پایگاه هــای ویــژه کوویــد 19 )کرونــا( 
در 7 شهرســتان جنوبــی راه انــدازی شــده اســت.

محمــدی بیــان داشــت: ایــن پایگاه هــا در 
ــت و  ــهری کش ــگاه ش ــت پای ــهر های جیرف ش

ــوج و  ــاد، کهن ــگاه جهادآب ــاد پای ــت، عنبرآب صنع
فاریــاب کــد شــماره 2 شــهری کهنــوج، منوجــان 
ــدا  ــاه داد خ ــد چ ــج ک ــه گن ــرراس، قلع ــد س ک
ــتند. ــن هس ــاه حس ــد چ ــار ک ــتان رودب وشهرس

مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی جیرفــت 
تصریــح کــرد: کد هایــی کــه بــه عنــوان کــد ویــژه 
ــده  ــی ش ــا معرف ــه کرون ــکوک ب ــاران مش بیم
اســت تــا زمــان اعــام وضعیــت ســفید از طــرف 
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی 
کشــور بــه عنــوان پایــگاه ویــژه کرونــا شــناخته 
شــده و فعالیــت آن هــا فقــط بــه ماموریت هــای 
مربــوط بــه بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا اســت.

ــکیل  ــتان تش ــت شهرس ــان از هف ــوب کرم جن
شــده و دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــوب کرمــان 
مســتقل از مرکــز اســتان در شهرســتان جیرفــت 

فعــال اســت.

روابـط  مدیـر  افتخـاری  خدابخـش 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  عمومـی 
در  اینکـه  بـه  نظـر  جیرفـت گفـت: 
ویـروس،  بیمـاری کرونـا  وضعیـت 
کشـور جمهـوری اسـامی و بیـش از صـد کشـور 
دنیـا درگیـر این بیمـاری می باشـند و مبـارزه با این 
بیمـاری مسـری نیـاز بـه همبسـتگی ملـی دارد و 
در ایـن راسـتا خادمیـن و مدافعین سـامت شـما 
در صـف اول مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا ویـروس بنا 
بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری در حال جهـاد فی 
ایزوالسـیون  سـبیل هللا می باشـند و بخش هـای 
بمنظـور بسـتری و درمـان بیمـاران در بیمارسـتان 
امـام )ره( و بیمارسـتان 12 فروردیـن کهنـوج پیش 
بینی شـده اسـت و کلیه تمهیدات الزم بـرای درمان 
بیمـاران آینده نگری شـده اسـت.او افـزود: بطوری 
کـه هیچکـدام از مسـئولین حـوزه این دانشـگاه در 
اعـام مـوارد مثبـت بیماری پنهـان کاری نداشـته و 
نخواهند داشـت، چـون مخفـی کاری و پنهان کاری 

هیچگونـه نفعـی بـرای مـردم و حـوزه سـامت نـدارد.
افتخـاری تصریح کرد: برای تشـخیص موارد مثبت 
بیماری کرونا ویروس 84 نمونه آزمایشـگاهی تهیه 
و تاکنون به آزمایشـگاه انستیتو پاستور تهران ارسال 
شـده اسـت کـه جـواب 76 نفـر منفـی و تعـداد 8 
نفـر منتظر جواب آزمایشـگاه می باشـیم و از طرفی 
ناظـران سـازمان جهانـی بهداشـت ناظـر بر دسـتور 
العمل هـا و پروتکل هـای وزارت بهداشـت و درمـان 
می باشـند بـه نوعی که در کشـور های منطقـه امروز 
از کشـور جمهـوری اسـامی در راسـتای برنامه های 
نظام شـبکه بهداشـت و درمان کشـورمان که درحال 
پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری می باشـد قدردانـی 
شـده اسـت.مدیر روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی جیرفـت گفت: تا ایـن لحظه آخریـن آمار 
بیمـاران مشـکوک به کرونا ویروس بسـتری شـده 
در بیمارسـتان های تابعه دانشـگاه 151 نفر )90 زن و 
61 مـرد( و تعـداد 86 نفر خدمات درمانی را دریافت 

و پـس از بهبـودی ترخیص شـده اند.

محمـد سـاردویی اظهار داشـت: طبق 
حمـل  و  راهـداری  سـازمان  اعـام 
شـاخص  کشـور  جـاده ای  نقـل  و 
برخورداری جمعیتی از راه آسفالته در 
حـوزه جنـوب کرمان بـرای راه هـای روسـتایی باالی 
20 خانـوار 84.6 درصـد بـوده کـه ایـن شـاخص در 
سـطح کشـور 92.7 درصد است.وی افزود: همچنین 
شـاخص برخـورداری جمعیتی روسـتاهای باالی 50 
خانـوار در جنـوب کرمـان 88.7 درصـد و در سـطح 
کشـور 95.03 درصـد اسـت.وی در تشـریح وضعیت 
راه هـای روسـتایی جنـوب کرمـان بیان داشـت: هم 
اکنـون عملیـات اجرایـی 430 کیلومتر جـاده در این 
منطقـه در حال اجرا است.سـاردویی ادامـه داد: برای 
اتمـام و بهره برداری از ایـن راه ها 2 هزار و 150 میلیارد 
ریـال و همچنیـن بـرای تکمیـل باقیمانـده راه هـای 
روسـتایی باالی 20 خانوار  9 هزار و 500 میلیارد ریال 

اعتبـار نیاز اسـت.
وی بابیـان اینکـه احداث راه روسـتایی با مشـکات 

و موانعـی روبـرو اسـت گفـت: از جملـه ایـن موانـع  
می تـوان بـه کمبـود اعتبـار و معارضان محلی اشـاره 
کـرد کـه باعـث کنـدی رونـد اجـرای پروژه هـا شـده 

است.
 رونق اقتصادی مردم با ساخت راه های روستایی

مدیـر کل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان همچنین 
در خصـوص ارتبـاط راه هـای روسـتایی بـا اقتصـاد و 
معیشـت مـردم اظهـار داشـت: در جنـوب کرمـان 
معـادن غنـی بسـیاری وجـود دارد که بیشـتر آنها در 
مسـیر روسـتاها قرار دارنـد، احداث ایـن راه ها  باعث 
بهره بـرداری از معـادن شـده کـه نتیجـه آن رونـق 
اقتصـادی ،کاهـش بیکاری و جلوگیـری از مهاجرت 
روسـتاییان به شـهر و کاهش حاشـیه نشینی است.
وی ادامـه داد: جنـوب اسـتان کرمـان بـا تولیـد انبوه 
محصوالت کشـاورزی یکـی از قطب های کشـاورزی 
کشـور به شـمار مـی رود و احداث راه های روسـتایی، 
کاهش هزینه های تمام شـده محصوالت کشـاورزان 
و  رونـق اقتصـادی منطقـه را بـه دنبـال خواهد داشـت.

مدیرگـروه  زاده،  صافـی  منصـوره 
سـامت جمعیت و خانواده دانشـگاه 
علوم پزشـکی کرمـان گفت: بـا توجه 
بـه شـیوع ویـروس کرونـای جدید و 
اهمیـت مراقبـت از مـادران بـاردار، نیـاز اسـت آن ها 
به نکاتی توجه داشـته باشـند.او افزود: مـادران باردار 
جـزو گروه های حسـاس جامعه هسـتند کـه باید به 

نـکات و توصیه هـای زیـر توجه داشـته باشـند:
1ـ مـادران بـاردار عائم خطر را که الزم اسـت در دوران 
بـارداری مـورد توجـه ویـژه قـرار گیرنـد را از مراقـب 
مامـا ی پایـگاه مجـاور محـل سـکونت خـود جویـا 
شـوند و از مراجعـه حضـوری بی مورد بـه مطب ها و 
مراکـز بهداشـتی خـودداری کرده و به صـورت تلفنی 

بـا مراقب مامـا در ارتباط باشـند.
2ـ توصیـه می شـود از رفتـن بـه اماکـن پـر ازدحـام 

عمومـی خـودداری کنند.
3ـ در صورت داشـتن تب، سـرفه و یا هر گونه عائم 

تنفسـی به پزشک مراجعه کنند.
4ـ توصیـه می شـود، موارد بهداشـتی مانند شسـت 
و شـوی مکـرر دسـت ها بـه مـدت 30 تـا 40 ثانیـه، 
خـوداری از لمـس صـورت با دسـت شسـته نشـده 

را رعایـت کنند.
5ـ   توصیـه می شـود مادرباردار تحرک کافی داشـته 

باشـد و مایعات فراوان بنوشد.
عائـم  کـه  افـرادی  بـا  نزدیـک  تمـاس  از  ـ   6
سـرماخوردگی دارنـد، خودداری شـود و حفظ فاصله 

حداقـل 2-1 متـر را داشـته باشـند.
7ـ  از روبوسـی، دسـت دادن به دیگـران و در آغوش 

گرفتن آنها خـودداری کنند.
صافـی زاده بیان داشـت: مادران بـاردار باید به نکات 
بهداشـت فردی، فاصله گـذاری اجتماعی، گند زدایی 
سـطوح و در خانـه مانـدن توجـه داشـته و آن هـا 
را رعایـت کننـد تـا درصـد ابتـا بـه ویـروس کرونـا را 

کاهـش دهند.

ایرنا - رئیس کل دادگسـتری استان 
کرمـان گفت: به منظور پیشـگیری از 
شـیوع ویـروس کرونا به چهـار هزار و 
256 مددجوی زندانی در این اسـتان 
مرخصـی داده شـد.به گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا، 
یـدهللا موحـد به تمهیـدات جدیـد قوه قضائیـه برای 
پیشـگیری از ورود و شـیوع ویروس کرونـا در زندان 
ها اشـاره کـرد و افزود: بر اسـاس تصمیمـات جدید 
رییـس قـوه قضائیـه از تاسیسـات ارفاقـی منـدرج 
در قانـون آئیـن دادرسـی کیفـری و قانـون مجـازات 
اسـامی از جملـه اعمـال مجـازات هـای جایگزیـن 
حبـس، تعویـق اجـرای مجـازات، تعلیـق تعقیـب و 
تعلیـق مجـازات در چارچـوب قوانیـن اسـتفاده می 
شـود تا کمترین ورودی جدید به زندان ها را داشـته 
باشـیم.وی ادامـه داد: بـر اسـاس بخشـنامه اباغی 
از سـوی رئیـس قـوه قضائیـه و بـا رویکـرد کاهـش 
ورودی افـراد بـه زنـدان هـا از صدور قرارهـای تامین 
منجـر بـه بازداشـت جـز در مـوارد ضـروری اجتناب 

مـی شـود.نماینده عالی دسـتگاه قضائی در اسـتان 
کرمـان خاطرنشـان کـرد: از معرفـی محکومانـی که 
آرای محکومیـت آنها قطعیت یافتـه و در حال حاضر 
بـا قـرار تامیـن آزاد هسـتند، جـز در مـوارد ضـروری 
از معرفـی آنهـا بـه زنـدان تـا پایـان فروردیـن مـاه 
خودداری خواهد شـد.رئیس شـورای قضایی استان 
کرمـان تصریـح کـرد: همچنین بـه تمـام محکومان 
بـه حبـس کـه واجد شـرایط قانونـی مرخصـی بوده 
و در زنـدان بـه سـر مـی برنـد و محکومان بـه جزای 
نقـدی، رد مـال، جبـران خسـارت، پرداخـت دیـه و 
سـایر محکومـان مالـی تـا 15 فروردیـن مـاه سـال 
آینـده مرخصی داده خواهد شـد. موحـد گفت: تمام 
محکومانـی کـه بـه دلیـل عجـز از پرداخـت جـزای 
نقـدی در بازداشـت هسـتند و همچنیـن دارنـدگان 
محکومیـت های مالـی از جمله دیه، مهریـه، رد مال 
و غیـره بـا ارائه وثیقه متناسـب با میـزان محکومیت 
و بر اسـاس تشـخیص قضات می توانند از مرخصی 

اسـتفاده کنند.

ویـــروس کرونـــا  حالـــی کـــه شـــیوع  در 
همچنـــان در اســـتان ادامـــه دارد و بســـیاری 
ــد  ــده انـ ــا دور کار شـ ــل یـ ــاغل تعطیـ از مشـ
امـــا مدیـــرکل تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی 
اســـتان کرمـــان می گویـــد: امـــکان تعطیلـــی 

ــدارد. ــود نـ ــنگ وجـ ــادن زغالسـ معـ
ـــازی شـــاهد  ـــد روزی اســـت در فضـــای مج چن
ـــادن  ذغالســـنگ  ـــران مع انتشـــار درد و دل کارگ
روزهـــای  ایـــن  در  کار  و  کوهبنـــان  و  راور 
ـــا  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــرایط ش ـــاس در ش حس

هســـتیم.
تاکنـــون در اســـتان تصمیـــم درســـتی بـــرای 

معـــادن گرفتـــه نشـــده اســـت.
ـــر  ـــان شـــغل اکث ـــه در راور و کوهبن ـــی ک از آنجای
مـــردم کار در معـــادن اســـت بنابرایـــن شـــاید 
ـــه طـــور  ـــا ب ـــن شهرســـتان ه ـــردم ای نیمـــی از م
ــند. ــاس باشـ ــران در تمـ ــا کارگـ ــتقیم بـ مسـ

ــی و  ــکات تنفسـ ــرا مشـ ــه اکثـ ــی کـ کارگرانـ
ــه  ــا بـ ــروس کرونـ ــر ویـ ــد و اگـ ــوی دارنـ ریـ
ـــه  ـــد ک ـــی ده ـــه ای رخ م ـــد فاجع ـــادن برس مع

شـــاید دیگـــر قابـــل کنتـــرل نباشـــد.
در حالـــی کـــه مـــدارس تعطیـــل و فرزنـــدان 
ــد،  ــده انـ ــه شـ ــه  قرنطینـ ــادران در خانـ و مـ
ــم  ــادن آن هـ ــوده معـ ــط آلـ ــدران در محیـ پـ
ـــت  ـــال فعالی ـــکل دار در ح ـــای مش ـــه ه ـــا ری ب

ــتند. هسـ
ــان  ــنگ کرمـ ــرکت ذغالسـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ

مـــی گویـــد: تصمیـــم تعطیلـــی کلـــی معـــادن 
ـــتان و وزارت  ـــن اس ـــواری تامی ـــط ش ـــد توس بای
کشـــور صـــورت گرفتـــه و در ایـــن رابطـــه دو 
جنبـــه موضـــوع بایـــد در نظـــر گرفتـــه شـــود.

مهنـــدس مرتـــاض ادامـــه داد: در صـــورت 
ــه ذوب  ــای کارخانـ ــوره هـ ــال کـ ــودن ذغـ نبـ
خـــارج  کار  چرخـــه  از  اصفهـــان  آهـــن 
هـــا  آن  مجـــدد  انـــدازی  راه  و  می شـــوند 
ـــه  ـــد ب ـــوره بای ـــی دارد و ک ـــیار باالی ـــه بس هزین

ــود. ــوض شـ ــی عـ کلـ
ــی  ــکان تعطیلـ ــدم امـ ــه عـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
کلـــی معـــادن افـــزود: ذخیـــره ذغـــال نیـــز 
ــد  ــدارد و تولیـ ــود نـ ــن کاری وجـ ــرای چنیـ بـ
ذغـــال بـــه صـــورت یـــک بـــه یـــک اســـت.

ــت  ــوان ظرفیـ ــی تـ ــا مـ ــت: امـ ــاض گفـ مرتـ
ــداد  ــش داد و تعـ ــدی کاهـ ــا حـ ــد را تـ تولیـ

ــود. ــر شـ ــم تـ ــادن کـ ــران در معـ کارگـ
وی در ایـــن مـــورد ادامـــه داد: بعـــد دیگـــر ایـــن 
ـــران  ـــورد پرداخـــت دســـتمزد کارگ موضـــوع در م
ـــد  ـــز اداره کار بای ـــورد نی ـــن م ـــه در ای ـــت ک اس
ــدت  ــن مـ ــه در ایـ ــد کـ ــری کنـ ــم گیـ تصمیـ
هزینـــه هـــای کارگـــران چگونـــه پرداخـــت 

شـــود.
ــان  ــنگ کرمـ ــرکت ذغالسـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
گفـــت: بـــه عنـــوان مثـــال بـــرای دســـتمزد از 
ـــد  ـــتفاده کنن ـــی اس ـــا مرخص ـــکاری ی ـــه بی بیم
ــم  ــه و تصمیـ ــکیل جلسـ ــه تشـ ــاز بـ ــه نیـ کـ

گیـــری اســـت.
مرتـــاض تصریـــح کـــرد: بخشـــی از ایـــن 
موضـــوع کـــه کاهـــش نیـــروی کار اســـت 
ــوده و   ــنگ بـ ــال سـ ــرکت ذغـ ــار شـ در اختیـ

مشـــکلی وجـــود نـــدارد.
ــان  ــنگ کرمـ ــرکت ذغالسـ ــل شـ ــر عامـ مدیـ
توضیـــح داد: در حـــال حاضـــر ضدعفونـــی 

معـــادن هـــر روزه انجـــام می شـــود.

پرداخت بیمه بیکاری زمان بر اســـت
اجتماعـــی  رفـــاه  و  تعـــاون، کار  مدیـــرکل 
چنیـــن  در  می گویـــد:  کرمـــان  اســـتان 
ـــر و  ـــن کارگ ـــق بی ـــه اول تواف شـــرایطی در مرحل
ـــت  ـــدم دریاف ـــا ع ـــت ی ـــورد دریاف ـــا در م کارفرم

ــت. ــتمزد اسـ دسـ
اســـماعیلی ادامـــه داد: در صـــورت عـــدم 
ـــری  ـــیون کارگ ـــد در کمیس ـــوع بای ـــق موض تواف
ـــرکت  ـــی ش ـــوان مال ـــا ت ـــرح و ب ـــتان مط شهرس

ـــورت  ـــزود: در ص ـــود.وی اف ـــری ش ـــم گی تصمی
تامیـــن  نشـــدن موضـــوع شـــورای  حـــل 
اســـتان بایـــد در مـــورد آن تصمیم گیـــری 
کند.اســـماعیلی گفـــت: یکـــی از راه هـــای 
ــت  ــکاری اسـ ــه بیـ ــتمزد بیمـ ــت دسـ پرداخـ
ـــا  ـــوده ام ـــت آن نب ـــرای پرداخ ـــکلی ب ـــه مش ک

رونـــد کار آن زمـــان بـــر اســـت.
وی ادامـــه داد: راه دیگـــر موضـــوع مرخصـــی 
ــا  ــی کارفرمـ ــا هماهنگـ ــد بـ ــه بایـ ــت کـ اسـ
برخـــی  تاکیـــد کـــرد:  شـــود.وی  انجـــام 
ـــتند  ـــل هس ـــی کام ـــل تعطیل ـــر قاب ـــاغل غی مش
ــروس  ــیوع ویـ ــگیری از شـ ــا پیشـ ــد بـ و بایـ
ـــد  ـــد دی ـــود.حال بای ـــت ش ـــران مدیری ـــن بح ای
ـــاس  ـــرایط حس ـــن ش ـــه در ای ـــوالن مربوط مس
بـــرای ایـــن قشـــر از جامعـــه کـــه خطـــر 
آســـیب پذیـــری بســـیار باالیـــی دارنـــد چـــه 

می اندیشـــند. تدبیـــری 
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ــت  ــال قدم ــزار س ــت 6 ه ــی جیرف ــتان شناس ــت باس دش
از  قدیــم جیرفــت  و شــهر  دارد،2 محوطــه کنارصنــدل 
ــینی  ــرغ و دوره شهرنش ــر مف ــای عص ــن محوطه ه بزرگتری
ــای  ــی ه ــج بررس ــوارد نتای ــن م ــد، ای ــمار می رون ــه ش ب
ــم  ــون تی ــت و اکن ــی اس ــق تاریخ ــن مناط ــین در ای پیش
ــوب اســتان مشــغول  ــدی از باســتان شناســان در جن جدی
میــراث  کل  مدیــر  فعالــی  فریــدون  کاووش هســتند، 
فصــل  ششــمین  مــورد  در  اســتان کرمــان  فرهنگــی 
پژوهش هــای  باســتان شناســی جیرفــت بــه کاغــذ وطــن 
ــتقر  ــا مس ــتان ه ــه در اس ــی ک ــای کاووش ــم ه ــت: تی گف
مــی شــوند بــا توجــه بــه مجــوزی کــه پژوهشــگاه باســتان 
شناســی مــی دهــد یــک سلســله مطالعاتــی را دنبــال مــی 
ــدا مســوول کاوش مشــخص مــی شــود و بعــد  ــد. ابت کنن
نماینــده اســتانی ایــن کاووش را مشــخص مــی کننــد . بعــد 
ــد و در محوطــه هــای  ــه بیاین ــن اســت ک ماموریتشــان، ای
تاریخــی کــه از قبــل مشــخص شــده اســت، کار کاووششــان 
را انجــام دهنــد  و در نهایــت متعهــد هســتند کــه بــر اســاس 
ــان را در  ــج مطالعاتش ــد، نتای ــام داده ان ــه انج ــی ک کاووش
ــب یــک  ــب تیــم کارشناســی کــه مســتقر شــد و درقال قال
ــات  ــن هی ــراه ای ــه هم ــد. ک ــر کنن ــتند، منتش ــات هس هی
ــن  ــم درای ــی دادی ه ــر عل ــتان، دکت ــده اس ــی، نماین آلمان
گــروه  اســت و ایــن تیــم را همراهــی مــی کننــد بعــد ایــن 
تیــم موظــف اســت، کار کاووش و نتایــج بررســی را در 
ــد کــه یــک  ــه  و منتشــر کن ــی کــه تهی ــال های ــب ژورن قال
ــه پژوهشــگاه باســتان شناســی  نســخه اش هــم حتمــا ب

ارائــه مــی شــود و در داخــل اســتان هــم بــه همیــن شــکل 
مطالعاتشــان را گــزارش مــی دهند.فریــدون فعالــی یــادآور 
شــد، عــاوه بــر تیــم آلمانــی کــه بــه تازگــی  وارد جیرفــت 
ــوب  ــم در جن ــر ه ــی دیگ ــم پژوهش ــک تی ــد، ی ــده ان ش
اســتان در حــال فعالیــت هســتند. بــه گفتــه فعالــی، ایــن 
مــراودات علمــی همیشــه بیــن دانشــگاه هــای مختلــف در 
جهــان وجــود دارد و نفراتــی کــه  در ایــن هیــات هــا فعــال 
هســتند، مــورد تاییــد پژوهــش هــای باســتان شناســی قرار 
مــی گیرنــد. مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه آیــا ایــن پژوهــش هــا بــه طــور کلــی 

ــر دارد،  ــد تاثی ــد درص ــت: ص ــر دارد، گف ــگری تاثی در گردش
مــا چــه دلیلــی مــی گوییــم تاریــخ و پیشــینه کشــور مــا، 
تاریــخ هفــت هــزار ســاله اســت چــون ایــن مــدل پژوهــش 
هــا مشــخص کــرده اســت، خیلــی از مــواردی کــه کشــف 
ــد،  ــو مــی کن ــا را بازگ ــخ کشــور م مــی شــود تمــدن و تاری

مثــا اگــر در کاووش شــهر سیســتان یــک چشــم مصنوعــی 
کشــف مــی شــود و نشــان مــی دهــد کــه در هفــت هــزار 
ــران چــه پیشــرفت  ــوژی پزشــکی در ای ســال پیــش تکنول
زیــادی داشــته اســت یــا نقوشــی کــه پیــدا و کشــف مــی 
ــاورش  ــد ب ــی ده ــا م ــه م ــی را ب ــی از اطاعات ــوند خیل ش
ســخت اســت  کــه چندیــن هــزار ســال پیــش  چــه 
تمدنــی در ایــن کشــور رایــج بــوده اســت و ایــن در شــناخته 
ــت،  ــذار اس ــر گ ــیار تاثی ــان بس ــه در جه ــک منطق ــدن ی ش
بــه عنــوان مثــال منطقــه کنــار صنــدل کــه بــه عنــوان یــک 
ــل  ــه دلی ــد اســت  ب ــان مــورد تاکی ــگاه تاریخــی در جه پای
ایــن پژوهــش هــا اســت و همیــن اطاعــات وارد ســمینارها 
و مجــات مــی شــود و بــه واســطه همیــن تحقیقــات یــک 
ــا  ــر دنی ــود و از آن س ــی ش ــگری م ــه گردش ــه جاذب منطق
ــه وارد  ــی ک ــه ای را ببینند.کس ــک منطق ــه ی ــد ک ــی آین م
کشــور مــی شــود بــا آگاهــی دنبــال دیــدن ایــن شــهر مــی 
ــدل  ــار صن ــه کن ــد ک ــی ندانن ــای معمول ــاید آدم ه ــد، ش آی
کجــا اســت امــا یــک باســتان شــناس، یــک گردشــگری 
ــه  ــد ک ــی آی ــا آدرس م ــد ب ــی آی ــورها م ــایر کش ــه از س ک
ــن  ــای ای ــه ه ــورد هزین ــی در م ــه را ببیند.فعال ــن منطق ای
کاوش هــا گفــت: ایــن یــک پــروژه مشــترک وهزینــه هــا 
هــم مشــترک تامیــن مــی شــود و بــه طــور کلــی بســتگی 
بــه نــوع قــراردادی اســت کــه پژوهشــگاه باســتان شناســی 
ــف  ــات هــا و دانشــگاه هــای مختل ــا هی ــی ب در ســطح مل
دنیــا مــی بنــدد ومیــراث فرهنگــی در اصــل فقــط مجــری 
ــر  ــا ب ــر شــیوع کرون ــورد تاثی ــی در م ــدون فعال اســت. فری
ایــن پژوهــش هــا گفــت: پژوهــش هــای باســتان شناســی 
ــری از  ــرای جلوگی ــتی ب ــول بهداش ــت اص ــا رعای ــون ب اکن
ــت. ــده اس ــع نش ــا قط ــد و کاره ــام ان ــال انج ــا، در ح ابت
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ــو  ــی، در گفتگ ــتان شناس ــت باس ــی هیئ ــت ایران سرپرس
ــا گفــت: هیــات مشــترک باســتان شناســی ایــران  ــا ایرن ب
و آلمــان در ششــمین فصــل از پژوهش هــای باســتان 
شناســی جنــوب اســتان کرمــان بــه مســتند نــگاری تپه هــا 
ــته  ــل گذش ــج فص ــده در پن ــایی ش ــای شناس و محوطه ه
مــی پردازند.نــادر علیــداد ســلیمانی گفــت: در پنــج فصــل 
ــه بخــش  پژوهــش هــای باســتان شناســی صــورت گرفت
عظیمــی از ایــن حــوزه مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

ــی  ــی و آلمان ــان ایران ــتان شناس ــت باس ــل فعالی او حاص
ــام  ــی اع ــه تاریخ ــه و ابنی ــه، محوط ــایی 274تپ را شناس
ــاهده  ــای مش ــتقرار ه ــن اس ــی تری ــزود : قدیم ــرد و اف ک
ــف  ــا ادوار مختل ــه ت ــق دارد ک ــه دوره نوســنگی تعل شــده ب
ــداوم دارد.ایــن باســتان شــناس تصریــح کــرد:  اســامی ت

حــوزه مــورد مطالعــه ایــن هیئــت در برگیرنــده 7شهرســتان 
ــاد،  ــوج، عنبرآب ــی اســتان کرمــان شــامل جیرفت،کهن جنوب
فاریــاب، رودبــار، قلعــه گنــج و منوجــان اســت.علیداد 
ــع در حــوزه هــای  ــاد شــده را واق ســلیمانی شــهر هــای ی
فرهنگــی هلیــل رود دانســت و گفــت: ایــن بخش از اســتان 

کرمــان از غنــای فرهنگــی تاریخــی قابــل توجهــی برخــوردار 
اســت.وی در پایــان بــا بیــان اینکــه مجــوز ششــمین فصــل 
ــان توســط  ــوب اســتان کرم بررســی باســتان شناســی جن
ریاســت پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری صــادر 
شــده اســت تصریــح کــرد: ایــن پــروژه بــا همــکاری 

باســتان  هیئــت  آلمانــی  سرپرســت  فرتزنــر  پرفســور 
شناســی از دانشــگاه توبینگــن در حــال انجــام اســت.  

 راه اندازی آزمایشگاه تشخیص و پایگاه 
باستان شناسی در جیرفت 

ــی  ــه تاریخ ــک محوط ــا  ی ــش ه ــل پژوه ــن  فص در همی

جدیــد در شهرســتان جیرفــت کشــف شــد، فرمانــدار 
جیرفــت ابــوذر عطاپــور وزیــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــن  ــی و که ــهر تاریخ ــب ش ــگران در قل ــزود: کاوش ــا اف ایرن
جیرفــت یــک محوطــه تاریخــی در منطقــه تــم گاوان ایــن 
ــق گزارشــات  ــه داد: طب ــد.وی ادام شهرســتان کشــف کردن
اولیــه یــک ســازه بســیار مهــم از دوره هخامنشــی در 
جیرفــت  در  تــم گاوان  باســتانی  و  تاریخــی  محوطــه 
ــه 6 هــزار و  ــوط ب ــه مرب ــن تپ کشــف شــده کــه قدمــت ای
ــت.  ــاد اس ــش از می ــوم پی ــزاره س ــش و ه ــال پی 500 س
رییــس شــورای تامیــن جیرفــت گفــت: یــک گــروه 
رونــد  ادامــه  بــرای  محوطــه  ایــن  در  باستان شناســی 
کاوش هــا مســتقر شــده اســت.وی از راه انــدازی آزمایشــگاه 
تشــخیص و پایــگاه باســتان شناســی در جیرفــت خبــر داد 
و افــزود: داده هــا و اشــیاء برداشــت شــده از محوطه هــای 
محــل  بــه  بیشــتر  تحقیقــات  بــرای  باستان شناســی 
می شــوند. منتقــل  جیرفــت  باستان شناســی  پایــگاه 

سیستم اداری 6 هزار ساله
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
ــت:  ــا گف ــن کاووش ه ــاره ای ــان در ب ــتان کرم ــتی اس دس
ــه  ــی ب ــار مل ــت آث ــه در فهرس ــم گاوان ک ــتانی ت ــۀ باس تپ
ــون  ــی همچ ــم فرهنگ ــه دورۀ مه ــت س ــیده اس ــت رس ثب
ــی  ــای تاریخ ــرغ و دوره ه ــر مف ــنگی، عص ــس س دوره م
هخامنشــی و اشــکانی را در خــود جــای داده اســت.

فعالــی در ادامــه تصریــح کــرد: ایــن ویژگــی در کمتــر تپــۀ 
ــده می شــود و  ــل رود دی باســتانی در حــوزۀ فرهنگــی هلی
ــان  ــن محوطــه اســت.او بی ــدان ای ــت دوچن نشــانگر اهمی
داشــت: کاوش هــای باســتان شناســی تــم گاوان اطاعــات 
ارزنــده و جدیــدی از رونــد تکاملــی فرهنگ هــای جیرفــت 
در اختیــار باســتان شناســان قــرار داده اســت کــه مربــوط 
بــه دوران پیــش از شــکل گیــری تمــدن و شهرنشــینی در 
ایــن منطقــه اســت.فعالی بــا بیــان اینکــه مــدارک بدســت 
ــه  ــن محوط ــه ای ــد ک ــان می دهن ــم گاوان نش ــده از ت آم
ــم  ــز مه ــک مرک ــش ی ــال پی ــزار س ــش ه ــدود ش در ح
ــزود:  ــت، اف ــوده اس ــل رود ب ــوزه هلی ــفال در ح ــد س تولی
ــر  ــده نظی ــه دســت آم ــدارک و شــواهد ب ــه م ــه ب ــا توج ب
ــم  ــت ک ــت دس ــوان گف ــوفه می ت ــار مکش ــر آث ــر و دیگ مه
ــت  ــتم مدیری ــک سیس ــش ی ــال پی ــزار س ــدود 6 ه در ح
اداری در ایــن منطقــه از ایــران وجــود داشــته اســت.

سرپرست ایرانی هیئت باستان شناسی، در 
گفتگو با ایرنا گفت: هیات مشترک باستان 
شناسی ایران و آلمان در ششمین فصل از 
پژوهش های باستان شناسی جنوب استان 
کرمان به مستند نگاری تپه ها و محوطه های 

شناسایی شده در پنج فصل گذشته می 
پردازند.نادر علیداد سلیمانی گفت: در پنج 

فصل پژوهش های باستان شناسی صورت 
گرفته بخش عظیمی از این حوزه مورد 

مطالعه قرار گرفته است.او حاصل فعالیت 
باستان شناسان ایرانی و آلمانی را شناسایی 
274تپه، محوطه و ابنیه تاریخی اعالم کرد و 

افزود : قدیمی ترین استقرار های مشاهده 
شده به دوره نوسنگی تعلق دارد که تا ادوار 

مختلف اسالمی تداوم دارد.این باستان 
شناس تصریح کرد: حوزه مورد مطالعه این 

هیئت در برگیرنده 7شهرستان جنوبی استان 
کرمان شامل جیرفت،کهنوج، عنبرآباد، 

فاریاب، رودبار، قلعه گنج و منوجان است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان: پژوهش های باستان شناسی مناطق تاریخی، جنوب را تبدیل به جاذبه گردشگری کرده است

جهان به دنبال شناخت تمدن هلیل

صحبـت ازباسـتان شناسـی وتاریـخ که می شـود، ذهـن به سـمت تمدن چند هـزار سـاله هلیل می 
رود، تمـدن و تاریخـی کـه هـر سـاله تیـم هـای زیـادی از باسـتان شناسـان و پژوهـش گـران را به 
سـمت خـود جـذب مـی کنـد و بعد از هـر دوره پژوهـش، شـگفتی جدیدی را بـه نمایش مـی گذارد، 
شـگفتی ای کـه جهـان را متعجـب و شـیفته کرده اسـت، تمدن جیرفـت از قدیمی تریـن تمدن های 
تاریـخ بشـری اسـت و کاوش هـای باسـتان شناسـی در ایـن منطقـه نشـان می دهـد، تاریـخ ناحیه 
هلیـل رود بـه هـزاره سـوم ماقبـل میـالد بر می گـردد و از تمـدن بیـن النهرین نیـز قدیمی تر اسـت. 

و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان در بـاره ایـن 
کاووش هـا گفـت: تپـۀ باسـتانی تـم گاوان 
کـه در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت رسـیده 
همچـون  فرهنگـی  مهـم  دورۀ  سـه  اسـت 
دوره مـس سـنگی، عصـر مفـرغ و دوره های 
خـود  در  را  اشـکانی  و  هخامنشـی  تاریخـی 
تصریـح  ادامـه  در  اسـت.فعالی  داده  جـای 
کـرد: ایـن ویژگـی در کمتـر تپۀ باسـتانی در 
حـوزۀ فرهنگـی هلیـل رود دیـده می شـود 
ایـن محوطـه  اهمیـت دوچنـدان  نشـانگر  و 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
برابـر رای شـماره  فاقـد سـند رسـمی  اراضـی و سـاختمان هـای  و  ثبتـی 
139860319008002506 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای رمضان 
تهامـی پـور زرنـدی فرزنـد اکبـر بـه شـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرنـد در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت366/22مترمربع از پـاک 7561 اصلـی واقـع 
در زرنـد خیابـان فاضـل کوچـه 5 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجتبـی 
حکمـت محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد 

شـد. م/الف 254
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/6

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/20
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی
بسمه تعالی

 9800973437101078 شـماره  دادنامـه  اجـرای  در 
مـورخ98/10/7 موضـوع طـاق بـه آقـای محمدرضـا منصـوری بیدخوانی 
فرزنـد پنجعلـی بـا کـد ملـی 3091159991 متولـد1365/1/1 ابـاغ مـی 

گـردد کـه یـک هفتـه پـس از نشـر آگهـی جهـت اجـرا و ثبـت طـاق بـه 
آدرس زرنـد - بلـوار جمهـوری اسـامی روبـروی کمیتـه امـداد خمینـی 
دفتـر طـاق 66 مراجعـه نمائیـد در غیـر ایـن صـورت طبق مقـررات اقدام 

خواهـد شـد. م الـف 345
سردفتر ازدواج و طالق155/66 زرند - مختار محمدزاده بهاءآبادی

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9801084 
بدینوســیله بــه متعهــد: حســین تشــکری - متعهدلــه صديقــه پیــام بدهکار 
ــزارش1398/12/08  ــر گ ــه براب ــده کاســه139804019067000594/1 ک پرون
شــناخته نگردیــده ایــد ابــاغ مــی گــردد کــه برابــر کاســه فــوق بیــن شــما و صديقــه 
پیــام مبلــغ 21840000000 ریــال بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه 
ــه  ــی اجرائی ــریفات قانون ــس از تش ــوده پ ــه نم ــدور اجرائی ــت ص ــتانکار درخواس بس
صــادر و بکاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده18/19 آئیــن 
ــن  ــخ انتشــار ای ــردد از تاری ــی گ ــاغ م ــاد اســناد رســمی بشــما اب ــی مف ــه اجرائ نام
اگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کثیــر 
ــه پرداخــت  انتشــار چــاپ و درج ومنتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت ب
ــات  ــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملی ــن صــورت ب ــر ای ــدام و در غی بدهــی خــود اق

اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی - سیرجان صالح آزادی م الف 683

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 386/84مترمربـع  دارای 
پـاک369- فرعـی از496- اصلـی واقـع درشـهرقلعه گنـج  قطعـه چهـار 
بخـش 46 کرمـان مـورد تقاضـای اسـفندیار رئیسـی فرزنـد دادمحمـد بـه شناسـنامه 
شـماره 319نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک  مـورخ 
98/12/14آگهـی تحدیدحدوداختصاصـی پـاک فـوق  منتشـر وعملیـات تحدیـد آن از 
سـاعت 8صبـح روزچهارشـنبه مورخـه 1399/02/17در محـل شـروع وبـه عمـل خواهد 
آمـد، لـذا بـه مالـک ومالکیـن مجـاور رقبه مذبـور اخطار میشـود کـه در موعـد مقرر در 
ایـن آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچـه کسـی بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی 
آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلس تحدیـدی لغایت 
30روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامـاک کهنـوج تسـلیم تـا بـه دادگاه 
صالحـه ارسـال شـود ،در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور هرگونـه 

ادعایـی مسـموع نیسـت .
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف 3390

حصر وراثت 
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان اسـفندیار رسـتمی فرزند امین 
هللا بـه خواسـته حصروراثـت توضیح داده شـادروان امین هللا رسـتمی بیـژن اباد 
فرزنـد یوسـف بـه شـماره  ملـی5369375631در تاریـخ 67/10/1فـوت نمـوده ووارث حین 

فـوق عبارتند از :
1-اسفندیار رستمی فرزندامین هللا  به ش م 5369379092)پسر متوفی (   

2-اله یار رستمی بیژن اباد فرزندامین هللا  به ش م 5369379092)پسر متوفی (                              
3-مهدی  رستمی بیژن اباد فرزندامین هللا  به ش م 5369381658)پسر متوفی (   

4-رضا رستمی بیژن اباد فرزندامین هللا  به ش م 5369382875)پسر متوفی (
5-رخساره رستمی بیژن اباد فرزندامین هللا  به ش م 3160050920)دختر  متوفی (

6-افضل نساءرستمی بیژن اباد فرزندامین هللا  به ش م 5369871094)دختر  متوفی (
7-زهرارستمی بیژن اباد فرزندامین هللا  به ش م 5369382336)دختر  متوفی (

8-شهری رستمی بیژن اباد فرزندامین هللا  به ش م 5369384886)دختر  متوفی (
9-اسیه رستمی بیژن اباد فرزندامین هللا  به ش م 5369936293)دختر  متوفی (

10-حلیمه رستمی بیژن اباد فرزندامین هللا  به ش م 5369936285)دختر  متوفی (
11-صفورا مختاری نیا فرزندجان اله به ش م 3030464199)همسر   متوفی (

12-صدیقه رستمی بیژن اباد فرزندامین هللا  به ش م 3160050912)دختر  متوفی (
لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهـی صادر خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :840

در اجـرای بنـد 2 مـاده 1 قانـون الحاق مـوادی به قانون 
سـاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسـکن بدینوسیله به اطاع 
مـی رسـاند در اجـرای قانـون فوق الذکر 1- اقای حسـین قاسـمی 
نـژاد رائینـی فرزند یـا ر قلی به شناسـنامه 1 کد ملـی 3071560400 
صـادره از ح 3 سـیرجان درخواسـت صـدور سـند ششـدانگ زمین 
محصـور پـاک 94 فرعی از 1210 اصلی به مسـاحت 250 متر مربع 
واقي دربلورد سـیرجان بخش 39 کرمان رای هیئت بشـماره 9042 

مـورخ95/12/16 مبنـی بر صدور سـند ملـک واگذاری
 2- خانـم پـوران محبـی رائینـی فرزنـد زیـاد بـه شناسـنامه 7 کد 
ملـی 3131053356 صـادره ازح 2 بافـت درخواسـت صـدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 68 فرعـی از 1210 اصلـی به مسـاحت 300 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـيرجان بخـش 39 کرمـان رای هیئت 
بشـماره 9055 مـورخ 95/12/16مبنـی بـر صدور سـند ملـک واگذاری 
3- اقـای سـید حسـن پورسـیدیحیی فرزنـد سـید حسـین بـه 
شناسـنامه 850 کـد ملـی 3071104431 صـادره از ح 1 سـیرجان 
درخواسـت صدور سـند ششـدانگ خانه پـاک 309 فرعـی از 1210 
اصلی به مسـاحت303/6 متر مربع واقع در بلورد سـیرجان بخش 
39 کرمان رای هيئت شـماره 9062 مـورخ95/12/16 مبنی بر صدور 

سـند ملـک واگذاری
 4- اقـای مهـدی بلـوردی فرزنـد حسـن بـه شناسـنامه 362 کـد 
ملی 3071972326 صادره از ح3 سـیرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ خانـه پاک 217فرعـی از 1210 اصلی به مسـاحت 273 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمـان رای هيئت 
بشـماره 9146مـورخ95/12/24 مبنـی بـر صدور سـند ملـک واگذاری
 5- اقـای کرامـت سـاالری فرزند قارداش به شناسـنامه 1 کد ملی 
3071562985 صـادره از ح3 سـیرجان درخواسـت صـدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 25 فرعـی از 1210 اصلـی به مسـاحت 300 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمـان رای هیئت 
بشـماره 9134مورخ95/12/24مبنـی بـر صـدور سـند ملـک واگذاری

 6- اقـای رضـا بسـتان فرزنـد علـی بـه شناسـنامه 453 کـد ملی 
3071973233 صـادره ازح 3 سـیرجان درخواسـت صـدور سـند 
ششـدانگ خانـه پاک 244فرعـی از 1210 اصلی به مسـاحت 250 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمـان رای هیئت 

بشـماره 9149مـورخ95/12/24 بـر صـدور سـند ملـک واگذاری
 7- اقای حسـن حیدری نسـب فرزند اسـد به شناسـنامه 2330 
کـد ملـی 3070432761 صـادره از ح2 سـیرجان درخواسـت صدور 
سـند ششـدانگ خانه پاک 317 فرعی از  1210 اصلی به مسـاحت 
250 متـر مربـع واقع در بلورد سـیرجان بخش 39کرمان رای هیئت 
بشـماره 9139 مورخ95/12/24مبنی بر صدور سـند ملـک واگذاری
8- اقـای احمـد سـاالری فرزنـد غامرضا بـه شناسـنامه 365 کد 
ملـی بـده 3071972350صادره از ح 3 سـیرجان درخواسـت صدور 
سـند ششـدانگ خانه پـاک 93 فرعـی از1210 اصلی به مسـاحت 
250 متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمـان رأی 
هیئـت بشـماره 9073 مـورخ95/12/24 مبنی بر صدور سـند ملک 

واگذاری 

9- اقـای سـبز علـی مرادپـور فرزندمحمدبـه شناسـنامه 550 کـد 
ملـی 3071019955صـادره از ح1 سـيرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ خانـه پاک 143 فرعـی از 1210 اصلی به مسـاحت 300 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمـان رای هیئت 
شـماره 9138مـورخ95/12/24 مبنـی بـر صـدور سـند ملـک واگذاری 
10- آقـای محسـن بلـوردی فرزنـد غامرضـا بـه شناسـنامه 2164 
کـد ملـی 3070479693صادره ازح 3 سـیرجان درخواسـت صدور 
سـند ششـدانگ خانه پاک 275فرعی از 1210 اصلی به مسـاحت 
265 متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمـان رای 
هیئـت بشـماره 9141 مـورخ 95/12/24 مبنـی بر صدور سـند ملک 

واگذاری
 11- آقـای روح الـه بلـوردی فرزنـد یدالـه بـه شناسـنامه 15381 
کـد ملـی 3070155006. صادره از سـیرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 245 فرعی از 1210 اصلی به مسـاحت 250 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمـان رای هیئت 
بشـماره 9147مورخ95/12/24مبنـی بـر صدور سـند ملـک واگذاری
 12- آقـای مصطفـی دریانـی بلـوردی فرزند ابراهیم به شناسـنامه 
2394 کد ملی 3071174225صادره از سـیرجان درخواسـت صدور 
سـند ششـدانگ خانه پاک 256 فرعی از 1210 اصلی به مسـاحت 
250 متر مربع واقع در بلورد سـیرجان بخش 39 کرمان رای هیئت 
بشـماره 9045مورخ95/12/16 مبنی بر صدور سـند ملـک واگذاری

 13- اقـای جـواد عباسـلو فرزنـد غامعبـاس بـه شناسـنامه 278 
درخواسـت  سـیرجان   5 ازح  صـادره   3178820248 ملـی  کـد 
صـدور سـند ششـدانگ خانـه پـاک 250 فرعـی از 1210 اصلـی به 
مسـاحت311/30متر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 
کرمـان رای هیـت بشـماره 9048 مورخ95/12/16مبنـی بـر صـدور 

ملک  سـند 
 14-اقـای مصطفی غامحسـین زاده فرزند محمود به شناسـنامه 
23 کدملـی 3071578733 صـادره از ح3 سـیرجان درخواسـت 
صـدور سـند ششـدانگ خانـه پـاک 189 فرعـی از 1210 اصلـی به 
مسـاحت 279 متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 
کرمـان رای شـماره 9049 مورخ95/12/16هيئـت بـه صـدور سـند 

واگـذاری ملک 
 15- آقـای حسـن سـاالری فرزنـد ملـک بـه شناسـنامه 357 
کـد ملـی 179216514 صـادره از سـیرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 216 فرعـی از 1210 اصلی به مسـاحت 250 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخش 39کرمـان رای شـماره 
9140 مـورخ95/12/24 هیئـت بـه صـدور سـند ملـی واگـذاری - 

16-آقـای شـهباز عباسـلو فرزند علی شـیر بـه شناسـنامه 2017 کد 
ملـی 3070478212 صـادره از ح 3سـیرجان درخواسـت صـدور 
سـند ششـدانگ خانه پـاک 88فرعـی از 1210 اصلی به مسـاحت 
298متر مربع واقع در بلورد سـیرجان بخش 39 کرمان رای شـماره 

9057 مـورخ 95/12/16 هیئـت بـه صدور سـند ملـک واگذاری 
17- آقـای زهـرا بلـوردی فرزنـد حسـن بـه شناسـنامه 18 کـد 
ملـی 3071517653 صـادره از سـیرجان درخواسـت صـدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 106 فرعـي از 1210 اصلی به مسـاحت 250 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 

9050مـورخ95/12/16 هیئـت بـه صـدور سـند ملـک واگـذاری
 18- اقـای احمدرضـا مرزنگی نژاد فرزند يداله به شناسـنامه 748 
کـد ملی 3071157738صادره از سـیرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 284 فرعی از 1210 اصلی به مسـاحت 250 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 

9052 مـورخ95/12/16 هیئـت به صدور سـند ملـک واگذاری 
 19- آقای محمد حیدری نسـب فرزند اسـد به شناسـنامه 12918 
کـد ملـی 3070129005 صـادره از سـیرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 70 فرعـی از 1210 اصلـی به مسـاحت 300 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 

9051 مـورخ 95/12/16 هیئـت بـه صدور سـند ملـک واگذاری
 20- اقـای اکبـر شهسـواری پور فرزنـد خداداد به شناسـنامه 255 
کد ملی 1210 صادره از سـیرجان درخواسـت صدور سـند ششـدانگ 
خانـه پـاک 255 فرعـی از 1210 اصلـی بـه مسـاحت 250 متـر 
مربـع واقـع در بلورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 9053 

مـورخ95/12/16 هیئـت بـه صدور سـند ملـک واگذاری
 21- خانـم تـوران سـاردوئی فرزنـد حبیـب هللا بـه شناسـنامه 1 کد 
ملی 3071556012 صادره از ح3 سـیرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 96 فرعـی از 1210 اصلـی به مسـاحت 300 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 

9059 مـورخ 95/12/16 بـه صـدور سـند ملـک واگذاری 
 22- آقای حسـین سـاالری فرزند قارداش به شناسـنامه 231 کد 
ملـی 3070540872 صـادره از حوزه 3 سـیرجان درخواسـت صدور 
سـند ششـدانگ خانه پـاک 65 فرعـی از 1210 اصلی به مسـاحت 
300 متر مربع واقع در بلورد سـیرجان بخش 39 کرمان رای شـماره 

9058 مـورخ95/12/16  هيئـت به صدور سـند ملـک واگذاری 
23. اقـای مصطفـی بلـوردی فرزنـد غامرضـا به شناسـنامه 2607 
کد ملی 3071777647 صادره از سـیرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 87 فرعـی از 1210 اصلی به مسـاحت 250 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 

9056 مـورخ95/12/16 هیئـت بـه صدور سـند ملـک واگذاری
 24- آقـای محمدرضـا یزدانـی فر فرزند سـهراب به شناسـنامه 21 
کـد ملـی 3179771054 صادره از بردسـیر درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 58 فرعـی از 1210 اصلی به مسـاحت 298 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 

9043مـورخ95/11/16 هیئـت بـه صدور سـند ملـک واگذاری
25. اقـای علـی بلـوردی فرزنـد کرقلـی بـه شناسـنامه 337 کـد 
بردسـير درخواسـت صـدور سـند  از  ملـی 3179107596 صـادره 
ششـدانگ خانـه پـاک 258فرعـی از 1210اصلی  به مسـاحت 300 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 

9061مـورخ95/12/16 هیئـت  صـدور سـند ملـک واگـذاری 
26- آقای منصور بلوردی  فرزند احمد به شناسـنامه 3005 کد ملی 
3070488102 صادره از سـیرجان درخواسـت صدور سند ششدانگ 
خانـه پـاک 263 فرعـی از 1210 اصلـی بـه مسـاحت304/4 متـر 
مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخش 39 کرمـان رای شـماره 9060 

مورخ95/12/16هیئـت به صدور سـند ملـک واگذاری
27- آقـای محمـد مهدی بلوردی فرزند غامرضا به شناسـنامه 39 

کـد ملـی 3071569130 صادره از سـیرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 213فرعـي از 1210 اصلی به مسـاحت 250 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 

9145 مـورخ95/12/24  هیئـت بـه صدور سـند ملـک واگذاری
28- اقای حسـین سـاالری فرزند کاکاخان به شناسـنامه 13168 
کدملـی 3070131506 صـادره ازح 1 سـیرجان درخواسـت صـدور 
سـند ششـدانگ خانه پاک 212 فرعی از 1210 اصلی به مسـاحت 
250 متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمـان رای 
بـه صـدور سـند ملـک  شـماره 9074 مـورخ95/12/24 هیئـت 

واگذاری
 29- آقـای حسـن خواجویـی نـژاد فرزنـد علـی بـه شناسـنامه 8 
کـد ملی 3071565951 صادره از سـیرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 219 فرعـی از 1210 اصلـی بـه مسـاحت 
300 متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمـان رای 
شـماره9143 مـورخ95/12/24 هيئـت بـه صدورسـند ملـک واگذاری

 30- آقـای امیـر بلـوردی فرزنـد عـوض بـه شناسـنامه 51 کد ملی 
3071569254 صـادره از ح3 سـیرجان درخواسـت صـدور سـند 
ششـدانگ خانه پـاک 235 فرعی از 1210 اصلی به مسـاحت 250 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 

9150 مورخ95/12/24هيئـت بـه صـدور سـند ملـک واگذاری
 31. اقـای محمـد عباسـلو فرزند آهنعلی به شناسـنامه 9و کد ملی 
3179614153 صادره از سـیرجان درخواست صدور سند ششدانگ 
زمین محصور پاک 77 فرعی از 1210 اصلی به مسـاحت 298 متر 
مربـع واقـع در بلورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 9054 

مـورخ 95/12/16هیئت به صدور سـند ملـک واگذاری
 32. اقـای مجیـد آذرطـوس فرزند حسـن بـه شناسـنامه 621 کد 
ملـی 3070562035 صـادره از سـیرجان درخواسـت صـدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 236 فرعی از 1210 اصلی به مسـاحت 250 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 

9131 مـورخ95/12/24 هيئـت بـه صـدور سـند ملـک واگذاری
 33- آقـای غامرضـا یزدانـی فـر فرزنـد سـهراب بـه شناسـنامه 
30 کدملـی 3071564376 صـادره ازح 3 سـیرجان درخواسـت 
صـدور سـند ششـدانگ خانـه پـاک 241 فرعـی از 1210 اصلـی 
بـه مسـاحت 250 متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 
کرمـان رای شـماره 9144مـورخ95/12/24 هیئـت بـه صدور سـند 

ملـک واگـذاری.
34- آقـای علیرضـا سـاالری فرزنـد احمـد بـه شناسـنامه11501 
کـد ملـی 3070115209 صـادره از سـیرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ خانـه پـاک 24 فرعـی از 1210اصلـی به مسـاحت 300 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 

9142 مـورخ95/12/24 هیئـت بـه صـدور سـند ملـک واگـذاری
 35. اقـای جـال بلـوردی فرزنـد نعمـت اله به شناسـنامه 3036 
درخواسـت  سـیرجان   3 ازح  صـادره   3070488412 ملـی  کـد 
صـدور سـند ششـدانگ خانـه پـاک 285 فرعـی از 1210 اصلـی 
بـه مسـاحت 250 متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخش 39 
کرمـان رای شـماره 9148 مـورخ95/12/24 هيئـت به صدور سـند 

واگـذاری ملک 

 36- آقـای محمـد مهـدی طا پـور فرزند علی به شناسـنامه 1 کد 
ملی 3071598432 صادره از ح3 سـیرجان درخواسـت صدور سند 
ششـدانگ خانـه پـاک 247 فرعی از 1210 اصلی به مسـاحت 250 
متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمان رای شـماره 

9136 مـورخ95/12/24 هیئـت به صدور سـند ملـک واگذاری 
37-اقـای عوض قاسـمی نژاد راینی فرزند امیدعلی به شناسـنامه 
8 کـد ملـی 3071526792 صـادره از سـيرجان درخواسـت صـدور 
سـند ششـدانگ خانه پـاک 31 فرعـی از 1210 اصلی به مسـاحت 
298 متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 کرمـان رای 
ملـک  سـند  صـدور  بـه  هیئـت  مـورخ95/12/24  شـماره 9132 

واگذاری
 38- آقـای رضـا خراسـانی پـور فرزنـد ماشـاءاله بـه شناسـنامه 
2173 کـد ملـی 3070479782 صـادره از سـیرجان درخواسـت 
صـدور سـند ششـدانگ زمیـن محصـور پـاک 66 فرعـی از 1210 
اصلـی بـه مسـاحت 300 متـر مربع واقـع در بلورد سـيرجان بخش 
39 کرمان رای شـماره 9130 مورخ95/12/24 هيئت به صدور سـند 

واگـذاری ملک 
 39- اقـای اسـفندیار پورگھـردی فرزنـد رمضـان بـه شناسـنامه 
4334 کـد ملـی 3479244076 صـادره از حاجی آباد درخواسـت 
صـدور سـند ششـدانگ خانـه پـاک 240 فرعـی از 1210 اصلـی به 
مسـاحت 250 متـر مربع واقع در بلورد سـیرجان بخـش 39 کرمان 
رای شـماره 9133 مـورخ 95/12/24 هیئـت بـه صـدور سـند ملک 

واگذاری
بـه  غامرضـا  فرزنـد  سـلیمی  دریابیگـی  مجتبـی  اقـای   -40
شناسـنامه 764 کـد ملـی 3071976348 صـادره از سـیرجان 
درخواسـت صدور سـند ششـدانگ خانـه پاک 69 فرعـی از 1210 
اصلـی به مسـاحت 300 متـر مربع واقع در بلورد سـیرجان بخش 
39 کرمـان رای شـماره 9044 مـورخ95/12/16 هيئـت بـه صدور 

سـند ملک واگـذاری
 41- آقـای حمیـد افـزول فرزنـد هدایـت الـه بـه شناسـنامه 231 
درخواسـت  سـیرجان   3 ازح  صـادره  ملـی 3071442432  کـد 
صـدور سـند ششـدانگ خانـه پـاک 306 فرعـی از 1210 اصلـی به 
مسـاحت259/6 متـر مربـع واقـع در بلـورد سـیرجان بخـش 39 
کرمـان رای شـماره 9137 مـورخ95/12/24 هيئـت بـه صدور سـند 

واگـذاری ملک 
بدینوسـیله بـه اطاع عموم می رسـاند ظـرف مـدت 20 روز از تاریخ 

انتشـار این اگهی
 چنانچه کسـی به تقاضای نامبرده معترض اسـت اعتـراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسـناد سـيرجان تسـلیم و از تاريخ تسـليم ظرف 
مـدت یـک مـاه دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت بـه مرجـع صالـح 
قضایـی تسـلیم و گواهـی مربوطـه را به ادراه ثبت اسـناد سـیرجان 
ارائـه نماییـد چنانچـه ظرف مـدت 20 روز از انتشـار آگهـی اعتراض 

نرسـد و یـا معترض
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ اعتـراض گواهی تنظیم دادخواسـت 
بـه مرجـع صالـح قضایـی را ارائـه ننمایـد سـند مالکیـت بـه نـام 

متقاضـی صـادر و تسـلیم مـی گـردد. م الـف 681
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139860319008002481 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانـم فاطمه 
کـردی کریـم آبـادی فرزنـد درویـش بـه شـماره شناسـنامه 3 در یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت 221/68مترمربـع از پـاک 2417 اصلـی واقـع در زرنـد 
مهـدی آباد کوچه شـهدای دانشـجو 9 خریـداری از مالک رسـمی آقای اکبر 
محمـودزاده محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 
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چهار دستگاه پایش کیفی هوا 
در کرمان نصب می شود 

اقدامات پیشگیرانه شرکت آبفا  استان 
کرمان برای جلوگیری از ابتال به کرونا

ایرنـا - مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه مصوبـات هیـات دولـت بـه منظـور رفـع 
آالیندگـی کارخانه هـای مس سرچشـمه و خاتون آباد از 
نصـب و راه انـدازی چهار دسـتگاه پایش کیفـی هوا در 

این اسـتان خبـر داد .
مرجـان شـاکری روز دوشـنبه در گفت و گـو با خبرنگار 
ایرنـا افـزود: طبق مصوبه رفـع آالیندگی ایـن 2 کارخانه 
توسـط هیـات دولـت مقـرر شـد شـرکت ملـی مـس 
اقـدام بـه نصب و نگهـداری چهار دسـتگاه پایش کیفی 
هـوا در شـهرهای رفسـنجان، شـهربابک و خاتـون آبـاد 
کنـد.وی ادامه داد: همچنین طبـق مصوبه هیات دولت 
در مورد رفع آالیندگی کارخانه مس سرچشـمه و خاتون 
آبـاد، شـرکت ملـی مس عـاوه بر نصب دسـتگاه های 
پایـش کیفـی هوا، نسـبت به نگهـداری از این دسـتگاه 

هـا نیـز موظف شـد کـه اقدامـی قابل تقدیر اسـت.
شـاکری  بـه طرح های احـداث کارخانه اسـید و روش 
هـای کنترلـی بـرای کاهـش آالیندگـی توسـط کارخانه 
مـس سرچشـمه و خاتـون آبـاد اشـاره کـرد و اظهـار 
داشـت: کارخانه بازیابی اسـید کارخانه مس سرچشـمه 
تـا پایـان سـال 97 احـداث و عملیـات اجرایـی کارخانه 

اسـید خاتـون آبـاد تا سـال جـاری طول کشـید.
مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمـان تاکید 
کـرد: کارخانـه مـس سرچشـمه موظف بـه راه انـدازی 
دسـتگاه پایش کیفی هوا در قالب 2 ایسـتگاه در حوزه 
شهرسـتان رفسـنجان و همچنیـن مقـرر شـد کارخانـه 
مـس خاتـون آبـاد در شـهر خاتـون آبـاد و شهرسـتان 

شـهربابک ایـن دسـتگاه هـا را نصـب و نگهـداری کند.
وی گفـت: اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
کرمـان هـم اکنـون در حـال رایزنـی و مشـخص کردن 
مـکان مناسـب بـرای اسـتقرار ایسـتگاه هـای پایـش 
کیفـی هـوا در مناطـق رفسـنجان، شـهربابک و خاتـون 
آبـاد است.شـاکری بـا بیـان اینکـه هر دسـتگاه پایش 
کیفـی هـوا حـدود 2 میلیـارد تومـان هزینـه دارد گفت: 
نگهـداری از ایـن دسـتگاه ها نیز بر عهده شـرکت مس 

و ایـن اتفاقـی بـی نظیر در کشـور اسـت.
 وی ادامـه داد: در ایـن طـرح بخـش خصوصـی در 
راسـتای ایفـای مسـئولیت اجتماعـی، متولـی پایـش 
کیفیـت هـوا بـا نظـارت مسـتقیم سـازمان حفاظـت 

محیـط زیسـت شـده اسـت.
مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمـان تاکید 
کـرد: دسـتگاه پایش کیفـی آنایـن هـوا در کارخانه ها 
وجـود دارد امـا ایـن دسـتگاه هـا در مـکان هایی نصب 
می شـوند که شـعاع آالیندگی کارخانه را مشـخص و با 
نصـب تلویزیـون های شـهری، مـردم را از سـامت هوا 

آگاه مـی کند.
وی اخـذ مصوبـات نصـب دسـتگاه پایـش کیفـی هوا 
در اسـتان کرمـان را توسـط بخـش خصوصـی مدیـون 
حمایت هایی در سـطح ملی و اسـتانی دانست و تاکید 
کـرد: اخـذ ایـن مصوبات مدیـون حمایت هـای معاون 
رئیـس جمهـوری و رئیـس سـازمان محیط زیسـت و  
همراهـی اسـتاندار کرمان با مجموعـه اداره کل حفاظت 

محیط زیسـت اسـت.

شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان بـه منظـور 
اقدامـات  کرونـا  بیمـاری  شـیوع  از  جلوگیـری 

داد.  قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  را  پیشـگیرانه 
در همیـن راسـتا پایش سـامت کارکنـان به صورت 
روزانـه انجـام مـی شـود، ضمـن اینکه چای کیسـه 
ای، لیـوان یکبـار مصـرف، قنـد بسـته بندی شـده، 
ماسـک و دسـتکش یکبار مصرف نیز بین کارمندان 

توزیع شـده اسـت. 
همچنیـن به تمامی واحدهای این شـرکت الکل به 
منظور ضدعفونی کردن اجسـام و وسـایل داده شد؛ 
ضمن اینکه در طول روز نیز سـطوح مختلف توسـط 

نیروهای خدماتی ضدعفونی می شـود. 
عـاوه بـر آن تمامـی وسـایل اداری از جمله صندلی 
هـا، میـز، کامپیوتـر و کلیه سـطوح وسـایل شـرکت 
روز  هـر  پایـان  در  و  سـاعت کاری  آغـاز  از  قبـل 

ضدعفونـی مـی شـود. 
ارائـه خدمـات بـه صـورت الکترونیکـی و اطـاع 
هـای  نصـب گـزاره  خصـوص،  ایـن  در  رسـانی 
صحیـح شسـتن  نحـوه  بـا  رابطـه  در  تصویـری 
دسـت هـا در سـرویس هـای بهداشـتی شـرکت 
آب و فاضـاب اسـتان و امـور مشـترکین، نصـب 
بنر در سـطح شـهر درخصوص رعایت بهداشت در 
عیـن مدیریت مصـرف و صرفه جویـی آب را می 
تـوان از دیگـر اقدامـات شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان کرمـان در زمینـه پیشـگیری از ابتـا بـه 

کرونـا برشـمرد. 
الزم به ذکر اسـت براسـاس مصوبه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشـکی و اباغیه سـتاد اقامه نماز 
کشـور، نمـاز جماعـت نیـز تـا اطـاع ثانـوی در این 

شـرکت برگزار نمی شـود

س
فار

س: 
عک

تجدید آگهی مناقصه
به اسـتناد مجوز شـورای اسـالمی شهر به شـماره صورتجلسـه 11 مورخ 98/5/5 شـهرداری ماهان در نظر دارد 

فـاز یـک عملیـات عمرانـی اجرای سـاماندهی پـارک تیگـران را از طریق مناقصـه عمومی انجـام دهد لـذا از کلیه 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی دارای تاییـد صالحیت و رتبـه بندی معتبر با رعایـت ظرفیت خالی )مجـاز( از مراجع 

ذیصـالح بـا در نظـر گرفتن شـریط ذیل جهـت شـرکت در مناقصه دعوت مـی گردد.

مبلغ برآورد اعتبار 7/760/000/000 ریال )که از محل فروش زمین تامین می گردد(
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 388/000/000 ریال 

تاریخ دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ 98/12/25 لغایت دوشنبه 99/1/11 در ساعت اداری با ارائه درخواست کتبی
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه 99/1/16 تا پایان وقت اداری

محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری ماهان
تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات در محل شهرداری ماهان روز یک شنبه مورخ 99/1/17

برندگان اول و دوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط می گردد
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
هزینه درج اگهی بعهده برنده مناقصه می باشد

عبدالمهدی رنجبر- شهرداری ماهان

نوبت اول

متن آگهی رای هیات
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آوای محلی           

شب شده ارابه ای از مرگ جوالن میدهد
بر  دل  ارواح خسته حس سوهان میدهد
یک پدال و پای امیدی که لمسش  میکند
در هوای لحظه ای که مزه ی نان میدهد
آرزویی گُر گرفت و زجه میزد     مادری

در سکوت داغ آهن ناله ای   جان میدهد
آتشی آغشته  با سودای در  سر   سوخته
الشه آینده ای بیجان که تاوان  میدهد
یک تب سنگین بر جان  مزارستان شب

این غروب سرد رنُگ وبوی مهمان میدهد
شاعر : مهدی جاللی

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم کنعان
مینا  به مرتضی: بذار بهت بگم… من صبح که پا 

می شم، دلم می خواد کسی باهام حرف نزنه… 

می خوام از خونه که برم بیرون، کسی منتظرم 

نباشه که برگردم.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 

به دالیل عدم استقبال 

از بیمه دام در جنوب پرداخت.
سال گشتدیالوگ

عکس نوشت

چه سرنوشت غم انگیزی، که کرم کوچک ابریشم
تمام عمر قفس می بافت، ولی به فکر  پریدن بود

حسین منزوی

عکس: 
محمد خضری مقدم

صنایع

خوس دوزی

کتاب

عزاداران َبَیل

جاذبه 
چشمه آب گرم مسکون بم

خـوس دوزی یکـی از رودوزی هـای سـنتی ایـران اسـت کـه 
توسـط نوارهـای پاسـتیکی باریـک و در رنـگ هـای مختلف 
دوختـه مـی شـود اما رنـگ هـای طایـی و نقـره ای در رأس 
توجـه خـوس دوزان قـرار دارد.نـخ مـورد اسـتفاده ی خـوس 

دوزی در گذشـته از فلـز نقـره بـوده اسـت.

عـزاداران َبَیـل مجموعه هشـت داسـتان پیوسـته دربـاره فاکتهای مـدام مردمان 
روسـتایی به نام َبَیل اسـت. این کتاب را غامحسـین ساعدی نگاشـته است و در 
سـال 1343 چاپ شـده اسـت. این مجموعه از داسـتانهای روستایی غامحسین 

سـاعدی محسـوب می شود.

ایـن چشـمه در حوالـی بـم قـرار دارد. در 28 کیلومتـری 
جـاده بـم - کرمـان یـک جـاده فرعی منشـعب می شـود 
کـه پـس از حـدود 40 کیلومتر به سـنگ های آتشفشـانی 
آندزیتـی مـی رسـیم کـه ایـن چشـمه از آنهـا خـارج مـی 

شـود و از نـوع گسـلی اسـت.

معرفی 

معرفی 

معرفی  خیران جنوبی پا به   پای کادر درمان 
خیران در هفت شهرستان جنوبی از تولید ماسک تا توزیع اقالم بهداشتی در مناطق محروم

 برای مبارزه با کرونا، مسووالن را یاری می دهند

تاریـخ ایـران گواهـی می دهد خیـران همواره در مواقع حسـاس 
و آشـفتگی ها بـه کمـک هموطنـان خـود آمده انـد و امـروز نیـز 
حضـور پررنـگ آنها بـا رنگ و بـوی دیگری در پشـتیبانی جبهه 

سـامت و مقابلـه بـا ویروس کرونا مشـهود اسـت.
 خیـران و انسـان های نیکـوکار، امـروز در ُحکـم یـار دوازدهـم 
تیـم سـامت ایفـای نقش می کنند تا شـاهد غلبه بـر ویروس 
کرونـا باشـیم و قطعـا در شـرایط حسـاس کنونـی بایـد زمینه 
مشـارکت خیـران فراهـم شـود.وقتی کـه نـام خیران بـه میان 
می آیـد برخـی آنها را افـرادی میلیـاردر تصور می کننـد درحالی 
کـه ایـن نـوع نگـرش بـا اصـل خیـر بـودن منافـات دارد چون 
خیـر بـودن بـه ِدل آدم هاسـت نه به پولـدار بودن آنها، چه بسـا 
بعضـی افـراد بـا ثروت بسـیار زیـاد هیـچ کمکی بـه همنوعان 
خـود نمی کننـد و در نقطـه مقابـل، برخـی افـراد کـه از بضاعت 
مالـی آنچنانی برخوردار نیسـتند تنها اندوخته خـود را برای امور 
خیرخواهانـه اهـدا می کنند و ایـن دریادلی نشـان از بزرگی آن 

افراد اسـت.
امروز کشـور در شـرایط خاصی قرار گرفته که نیازمند مشـارکت 
همـه مردم اسـت تـا با هم کرونا را شکسـت دهیـم در این بین 
عـده ای بـا کمک های مالـی، برخی بـا کار خود، عده ای بـا رفتار، 
تعـدای از مـردم بـا علـم خـود و بعضـی هم بـا بیـرون نیامدن 
و رعایـت نـکات بهداشـتی در مقابلـه بـا کرونـا نقـش آفرینـی 
می کننـد و ایـن موضـوع، قابل تحسـین اسـت.کرونا را می توان 
بـا حضـور پررنـگ خیران و مشـارکت آحـاد مردم شکسـت داد 
و ایـن موضـوع نیازمنـد عـزم و اراده ای ملی اسـت تا شـاهد کم 
رنـگ شـدن ایـن بیمـاری در کشـور باشـیم، نقطـه مقابـل این 
موضوع بی تفاوتی مردم اسـت که نتیجه آن جز انتشـار بیشـتر 
ویـروس و تلفـات بیشـتر نخواهد بود پس می طلبـد همه برای 

ایرانـی عـاری از کرونـا تاش و مشـارکت کنند.
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت آماده دریافت کمک های مردمی

معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت از آمادگـی 
دریافـت کمک هـای مردمـی خبـر داد و گفت: خیـران می توانند 
بـه ایـن معاونـت مراجعـه کننـد. علـی سـاالری مقدم از توزیـع 
بیـن  بهداشـت  وزارت  توسـط  لبـاس  و  دسـتکش  ماسـک، 
بیمارسـتان ها خبـر داد و افـزود: بـا وجـود توزیـع ایـن اقـام 
نیازمنـد لبـاس، ماسـک و دسـتکش بـرای همراهـان بیمـاران 
مشـکوک بـه کرونـا در بیمارسـتان های جنوب کرمان هسـتیم.
وی تصریح کرد: 2 بخش در بیمارسـتان های امام خمینی )ره( 
جیرفـت و 12 فروردیـن کهنوج برای مراقبت از بیمـاران کرونایی 
تجهیز شـده که در صورت مشـاهده موارد مشـکوک، افـراد برای 

مراقبـت ویـژه بـه ایـن بخش هـا ارجـاع داده می شـوند.
لزوم استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای مقابله با 

ویروس کرونا
رییـس شـورای تامیـن جیرفـت نیـز گفـت: بایـد از ظرفیـت 
سـازمان های مردم نهـاد در راسـتای مقابلـه بـا ویـروس کرونـا 
عطاپـور  کنیم.ابـوذر  را کمتـر  مـردم  نگرانی هـای  و  اسـتفاده 
وزیـری افـزود: ایـن روزها با مشـارک سـازمان های مـردم نهاد 
شـاهد ضدعفونـی عابربانک هـا هسـتیم و ایـن مسـاله جـای 
خوشـحالی دارد.فرمانـدار جیرفـت افـزود: سـازمان های مـردم 
نهـاد )سـمن ها( و انجمن هـای غیردولتی در کنار دسـتگاه های 
اجرایـی بـرای جلوگیـری از شـیوع احتمالـی ویـروس کرونـا 
فعالیـت می کننـد.وی ادامـه داد: ایـن سـازمان ها می تواننـد 
بخشـی از اقدامـات مربـوط بـه پیشـگیری از شـیوع احتمالـی 
ویـروس کرونا از جمله آموزش، اطاع رسـانی، فرهنگ سـازی و 
جمـع آوری و توزیـع کمک هـای مردمی در تهیه اقام بهداشـتی 

را بـر عهـده بگیرند.

طالب حوزه علمیه یکهزار ماسک بهداشتی تولید کردند
رییـس سـازمان تبلیغـات اسـامی شهرسـتان های جیرفـت و 
عنبرآبـاد هـم از تولید ماسـک توسـط طـاب حوزه هـای علمیه 
ایـن دو شهرسـتان خبـر داد و گفـت: طـی سـه روز گذشـته در 
جیرفـت 400 ماسـک و در عنبرآبـاد نیـز 600 ماسـک تولیـد و 
توزیـع شد.حجت االسـام حسـین محمـدی افزود: هـم اکنون 
تیـم شهرسـتان جیرفت بـا 10 طلبه در 2 شـیفت و تیم عنبرآباد 
نیز با پنج نفر در قالب سـه شـیفت کاری در حال تولید ماسـک 
بهداشـتی هسـتند.وی اظهـار داشـت: بـا کمبـود پارچـه و ِکش 
بـرای تولیـد ماسـک و لبـاس مواجـه هسـتیم لـذا امیدواریـم 

خیـران سـامت در ایـن زمینـه مشـارکت کنند.
اهمیت خدمت به مردم از منظر اسالم

مـدرس حـوزه علمیـه گفت: کار بـرای به مردم، به ویـژه خدمت به 
مومنـان و صالحـان یکی از مسـائلی اسـت کـه دین اسـام برای 
آن اهمیـت ویژه ای قائل اسـت. حجت االسـام حسـین محمدی 
افـزود:  از رسـول خـدا )ص( سـوال کردنـد، محبوب تریـن مـردم 
کیسـت و ایشـان فرمودنـد آن کـس کـه وجـودش بـرای مـردم 
سـودمندتر باشـد.وی ادامـه داد: در حدیثـی دیگـر پیامبـر اکـرم 
فرمودنـد، مـردم جیره خـواران خداونـد هسـتند و محبوب تریـن 
آنهـا نـزد خداوند کسـی اسـت که سـودش بـه عائله خدا برسـد و 
خانـواده ای را خوشـحال کنـد از ایـن رو امروز، روز کمـک به مردم 

بـوده ولـی به شـکل مواجهه بـا ویـروس کرونا. 
طالفروشان جیرفتی همچون گذشته پای کار

مدیـر یکی از طافروشـی های معـروف جیرفـت از آمادگی این 
مجموعـه بـرای امـور خیرخواهانه خبـر داد و گفـت: مجموعه ما 
مثـل همیشـه پـای کار اسـت.علی برزگر افـزود: ایـن مجموعه 
از همـان ابتـدا حمایت هـای مالـی و فعالیت هـای خیرخواهانه 

بـرای مقابلـه با کرونـا را در دسـتور کار قرار داده اسـت.
وی کـه نخواسـت مبلـغ کمـک مالـی بـه امورخیرخواهانـه در 
زمینـه مقابلـه بـا ویـروس کرونـا را اعـام کنـد، تصریح کـرد: تا 
کنـون مبالغـی را بـرای ضدعفونـی عابربانک ها، تولید ماسـک، 
دسـتکش و لبـاس و مـواد ضدعفونـی هزینه کـرده و در صورت 
نیـاز آمـاده خریـد سـایر اقـام مـورد نیاز حوزه سـامت اسـت.

 اتاق اصناف جیرفت برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا از 
بازاریان دعوت کرد

رییـس اتاق اصنـاف جیرفت نیز از بازاریان این شهرسـتان برای 
مشـارکت در امـور خیرخواهانـه مربوط به پیشـگیری از انتشـار 
ویـروس کرونـا دعـوت کـرد و گفـت: بـازار همیشـه در شـرایط 
حسـاس پـای کار بـوده و امـروز هـم بر اسـاس شـرایط کشـور 

حضـور پیـدا می کند.
علـی میرکهنـوج بـا بیـان اینکه بیـش از 15 هـزار واحـد صنفی 

در هفـت شهرسـتان جنوبـی کرمـان وجـود دارد، بیان کـرد: بازار 
می توانـد نقـش مهمـی در امـور پیشـگیرانه از ویـروس کرونـا 
داشـته باشـد.وی به نشسـت خود بـا مجموعه خیران سـامت 
اشـاره کـرد و گفت: در این نشسـت مقرر شـد اتـاق اصناف برای 

تولیـد ماسـک، پارچه تامیـن کند.
توزیع اقالم بهداشتی در مناطق محروم توسط موسسه خیریه 

داراالکرام جیرفت
مدیـر موسسـه داراالکـرام جیرفت هـم از توزیع اقام بهداشـتی 
در مناطـق محـروم ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: ایـن اقام 
بهداشـتی برای پیشـگیری از ویـروس کرونا بین قشـر محروم 
و کم بضاعـت توزیع شد.محمدحسـین افشـار افـزود: این اقام 
شـامل 200 عـدد ماسـک، 400 دسـتکش پاسـتیکی، 50 عـدد 
مایـع دستشـویی و 400 َپـد الکلـی بـود کـه بیـن مـردم مناطق 
محـروم توزیـع شـد.وی ادامه داد: موسسـه داراالکـرام جیرفت 
این اقام را همراه با آموزش های بهداشـتی به ارائه کرده اسـت.

مدیـر موسسـه داراالکرام جیرفت بیان داشـت: بـرای جلوگیری 
از حضـور بیشـتر مـردم در خیابان هـا تعـداد قابل توجهـی بازی 
فکـری، دفتر نقاشـی و مداد رنگی بیـن خانواده های پرجمعیت 
این شهرسـتان توزیع شـده اسـت.وی از آمادگی هشـت اکیپ 
مردم نهـاد بـرای امـور پیشـگیری از انتشـار ویـروس کرونـا در 
شهرسـتان جیرفـت خبـر داد و گفـت: ایـن اکیپ هـا طـی سـه 
اتوبـوس و  ایسـتگاه های تاکسـی،  روز گذشـته عابربانک هـا، 
بیـن شـهری، پایانه هـای حمل و نقـل، پارک ها و وسـایل بازی، 
ترمینـال مسـافربری و مکان هـای پرتـردد را ضدعفونـی کردند.

افشـار اظهـار داشـت: موسسـه داراالکـرام بـا همـکاری مرکـز 
نیکـوکاری ُمحـب نیـک اقـدام بـه خریـد لبـاس محافـظ و 
مـواد ضدعفونـی کننـده بـرای اکیپ هـای مـردم نهـاد در زمینـه 

پاکسـازی، مشـارکت کـرده اسـت کـه جـای تقدیـر دارد.
جنـوب اسـتان کرمـان از هفـت شهرسـتان بـا جمعیـت یـک 
میلیـون نفـر یـک سـوم پهناورتریـن اسـتان کشـور را بـه خـود 
اختصـاص داده کـه پراکندگـی جمعیت در این منطقه از اسـتان 
موجـب ایجـاد برخـی محرومیت هـا شـده و نبـود شـرکت های 
قـوی صنعتی و معدنی در این منطقه بسـیار محسـوس اسـت 
از ایـن رو در شـرایط حساسـی همچـون مبارزه بـا کرونا نیازمند 
حضـور پرشـور خیـران هسـتیم.بنا بـه گفتـه مسـووالن وزارت 
بهداشـت، این روزها با کمبود ماسـک، لبـاس و مواد ضدعفونی 
کننده مواجه هسـتیم و البته این مسـاله تنها گریبانگیر کشـور 
مـا نبـوده و بـه وضـوح در تمامـی کشـورهای درگیـر بـا کرونـا 
مشـاهده می شـود لـذا بیمارسـتان های جنـوب کرمـان از ایـن 
امر مسـتثنی نبوده و از کمبود ماسـک، دسـتکش و لباس رنج 

می برنـد از ایـن رو نیازمنـد مشـارکت خیران هسـتیم.
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         در توییتر چه می گویند؟


