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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اســفند   26 دوشــنبه         703 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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ماموران برق 

در خط کرونا

خدیشی 
یادداشت مدیرمسئول

اعـام  کشـور  در  کرونـا  مرکـزی  سـتاد 
بـرق  قبـض  نگـران  مـردم  کـه  می کنـد 
نباشـند و سـال بعد بپردازنـد. این موضوع 

می شـود. اعـام  رسـانه ها  همـه  از 
امـا مامـور بـرق زنـگ در خانـه را می زنـد 
نگفتـه  چیـزی  مـا  بـه  اداره  می گویـد  و 
اسـت. در اداره  بـرق هـم می گویند: تاکنون 
بخشـنامه ای بـرای نفرسـتادن مامـور بـرق 
بدهـی  و مـردم می تواننـد  اسـت  نیامـده 
هـای  بدهـی  امـا  نپردازنـد.  را  مـاه  ایـن 

گذشـته را کـه بایـد بپردازنـد!
باعـث شـده،  از بخشـنامه  برداشـت  ایـن 
مامـوران بـرق در شـمال و جنـوب کرمـان 
همچنـان راهـی منازل شـوند. مامـوری که 
در ایـن شـرایط کرونایـی، نـه ماسـک دارد 
و نـه دسـتکش و فرآینـد پرداخـت بدهـی 
و قرائـت کنتـور هـم با مشـارکت مشـترک 
کـه  مشـترکینی  شـود  مـی  انجـام  بـرق 

سـامت آنهـا هـم مشـخص نیسـت.
یـک مامـور در روز چندین کنتـور را می بیند 
چندیـن بـار رسـید را تحویل مشـترک می 
دهـد و ایـن همـان زنجیـره ارتباطی اسـت 
کـه بـه دلیـل یـک تصمیـم اشـتباه ادامـه 
پیـدا کـرده اسـت. ایـن مامـوران بـرق کـه 
ناقـل احتمالـی ویـروس مـی شـوند، هـم 
سـامتی خـود و هم مشـترکین را به خطر 

اندازند. مـی 
هـم  بـرق  شـرکت های  مدیـران  البتـه 
حقیقـت را می گوینـد، بخشـنامه ای نیامده 
امسـال،  کاری  آخـر  روز  در  احتمـاال  و 

می رسـد. اسـتان ها  بـه  بخشـنامه 
در  مدیـر  کـه  اسـت  بحـران  شـرایط  در 
موقعیـت تصمیـم گیـری هـای مهـم قـرار 
مـی گیـرد کـه بیـن سـامت همـکاران و 
بـاال  احتمالـی  توبیـخ  و  شـهرش  مـردم 
قـرار  اگـر  انتخـاب کنـد.  را  یکـی  دسـت 
اسـت همـه مدیـران مـا منتظر دسـتور باال 
باشـند و نتواننـد دل به دریـا بزنند، به قول 
سـهراب سـپهری جـای مـردان سیاسـت 

بنشـانیم درخـت تـا هـوا تـازه شـود.

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
12 تا 1323 تا 23

رشد 4۰ درصدی مصرف آب در استان/مصرف تغییر نکند، آب قطع می شود

تعویق دوباره بازی های مس کرمان و مس نوینسرپیچی بانک ها از مصوبه شورای پول و اعتبار

۶ راهکار برای ورزشکاران در مقابله با کرونا

مسابقات آنالین شطرنج در جیرفت برگزار می شود

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان گفت: 
اکنـون در وضعیـت سـر بـه سـر می باشـیم و اگـر ایـن 
وضعیـت مصـرف آب از سـوی مـردم ادامـه پیـدا کنـد، 
دچـار افـت فشـار یـا قطعـی آب در روز های پایانی سـال 

شـد. خواهیم 
بـه گزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 

جـوان از کرمـان ،محمـد طاهـری، مدیرعامـل شـرکت 
آب و فاضـاب اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه شـیوع کرونا 
و تاثیـر آن بـر مصـرف آب شـهری گفت: میـزان مصرف 
آب اسـتان کرمـان از اول اسـفندماه سـال جـاری تاکنون 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل ۴0 درصـد افزایش 

است. داشـته 

او بـا بیـان اینکـه مصـرف آب شـهر کرمان نیـز در این 
بـازه زمانـی ۴0 درصـد افزایـش یافتـه، تصریـح کـرد: 
باوجـود آنکـه همـه چاه هـای آب اسـتان کرمـان زیـر 
پیـک فشـار هسـتند، متاسـفانه بـا کمبـود آب روبـرو 
شـده ایـم بـه طـوری کـه اکنـون در وضعیـت سـر بـه 
سـر قـرار داریـم و اگـر این وضعیـت ادامه یابـد، دچار 
افـت فشـار یـا قطعـی آب در روز هـای پایانـی سـال 

شـد. خواهیم 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان تبلیغات 
محیطـی و رسـانه ای بـرای درسـت مصـرف کـردن آب، را 
یکی از اقدامات شـرکت آبفای اسـتان برشمرد و تصریح 
کـرد: کلیـه چاه هـا را به صـورت فعـال روشـن کردیـم و 
پیش بینـی الزم بـرای خاموشـی موتور هـا بـه دلیل قطع 

بـرق و یـا خرابـی آن ها نیـز صورت گرفته اسـت.
طاهـری بیـان کـرد: با وجود آنکه شـیوع کرونا در اسـتان 
در حـال افزایـش پیـدا کـردن اسـت، امـا همـه نیرو های 
بخش های تولید و تعمیر شـرکت آب و فاضاب اسـتان 

کرمـان حالـت در آماده باش کامل هسـتند.
او بـه مـردم توصیـه کـرد: ضمـن رعایت بهداشـت فردی 
از مـردم می خواهیـم در مصـرف آب نهایـت صرفه جویی 
را انجـام دهنـد و در بحـث خانـه تکانی نیـز حتی االمکان 
ایـن فرآینـد را بـه بعـد از سـال  موکول کننـد ضمن آنکه 
تاکیـد می شـود در این روز ها از شسـتن قالـی، اتومبیل، 

حیـاط منـزل و ... جدا خـودداری کنند.

و  اعتبـار  و  پـول  تشـکیل شـورای  بـا  پیـش  چنـدی 
پیشـنهادات بانـک مرکـزی بـرای حمایـت از کسـب و 
کارهـا و همچنیـن اشـخاصی کـه در جریـان شـیوع 
ویروس کرونا کسـب درآمد و اشـتغال آنها آسـیب دیده 
اسـت، مصوب شـد که اقسـاط وام ها تحت شـرایطی به 
مـدت سـه مـاه به تعویـق بیفتـد. از جملـه تصمیم های 
گرفته شـده این بود که اقسـاط وام قرض الحسـنه کلیه 
اشـخاص بدون قید و شـرط به مدت سـه ماه به تعویق 
بیفتـد و بانک هـا موظـف بـه اجـرای آن باشـند.بر ایـن 
اسـاس، کلیـه اشـخاص اعـم از افـراد بـا درآمـد ثابت یا 

کسـانی کـه درآمـد ثابتی ندارنـد می توانند به مدت سـه 
مـاه، یعنی از اسـفند تا پایان اردیبهشـت اقسـاط خود را 
پرداخـت نکننـد و بـه پایـان دوره موکـول شـود.اما آنچه 
اکنون و در روزهای پایان اسـفند اتفاق افتاده این اسـت 
کـه با وجود مصوبه شـورای پول و اعتبار بانک ها نسـبت 
به دریافت اقسـاط قرض الحسـنه اقـدام کردند؛ بطوریکه 
یا از حسـاب اشـخاص این اقسـاط برداشـت شـده یا با 
ارسـال پیامک به مشـتریان خواهان واریز قسـط شدند.
پـرس و جـو از شـعب از ایـن حکایـت دارد کـه ظاهـرا 
اباغـی در ایـن رابطـه بـه آنهـا نشـده و تـا ایـن موضوع 

صـورت نگیـرد، اقسـاط را دریافـت خواهنـد کـرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه مصوبـه شـورای پـول و اعتبـار 
بـرای بـه تعویق انداختن اقسـاط بـرای تمامـی روزهای 
مـاه اسـفند بـوده و اینگونـه نیسـت کـه اگـر قسـطی 
مربـوط بـه روزهـای ابتدایـی ایـن مـاه و قبـل از مصوبه 
باشـد را شـامل نشـود.اما دیگـر مصوبـه شـورای پـول و 
اعتبـار مربـوط بـه صاحبان کسـب و کارها به ویژه کسـب 
و کارهـای کوچـک کـه به دلیل شـرایط ناشـی از شـیوع 
ویـروس کرونـا متضـرر و دچـار مشـکات مالـی شـده 
بودنـد را در بـر می گیـرد کـه مجموعـه ای از اشـخاص 
حقیقی و حقوقی هسـتند.طبق بخشـنامه  بانک مرکزی 
10 گـروه کسـب و کاری کـه شـامل بـه تعویـق انداختـن 
تسـهیات می شـوند عبارتنـد از »مراکـز تولیـد و توزیـع 
غذاهـای آمـاده«، »مراکز مربوط به گردشـگری«، »حمل 
و نقـل عمومـی مسـافر درون شـهری و بـرون شـهری 
اعـم از هوایـی، جـاده ای، ریلـی دریایی«،»دفاتر خدمات 
مسـافرتی و گردشـگری«، »تولیـد و توزیـع پوشـاک«، 
توزیـع  »مراکـز  و کفـش«،  توزیـع کیـف  و  »تولیـد 
آجیـل، خشـکبار، قنـادی، بسـتنی و آبمیـوه«، »مراکز و 
و مجتمـع  تفریحی«،»مـرکاز  و  ورزشـی  مجتمع هـای 
هـای فرهنگـی و آموزشـی« و همچنیـن »مراکـز تولیـد 
و توزیـع و فـروش صنایـع دسـتی«.بانک مرکزی تاکید 
کـرده بـود کـه تمامـی واحدهـای بانک هـا و موسسـات 
اعتبـاری غیربانکـی موظف به اجرای سـریع این مصوبه 
هسـتند و بایـد بـر اجرای آن نظـارت دقیق شـود. از این 
رو انتظـار مـی رود مجموعـه نظارتـی بانـک مرکـزی بـر 
بانک هـا موضـوع دریافـت اقسـاط وام هـا بـه ویـژه وام 

قرض الحسـنه را حـل و فصـل کنـد.

از ایـن اعـام شـده بـود، تیم هـای مـس کرمـان و مـس باشـگاه خبرنـگاران جـوان گـزارش داده؛ در حالی که پیش 

نویـن بازی هـای خـود را در لیـگ یـک و دو کشـور در 
روز هـای نوزدهـم و بیسـت فروردیـن سـال 99 از سـر می 

گیرنـد، امـا ایـن برنامـه بـاز هم بـه تعویـق افتاد.
برنامـه رقابت هـای لیـگ یـک و دو بـرای فروردیـن مـاه 
اعـام شـده بـود، اما با دسـتور سـتاد ملی مقابله بـا کرونا 

در ورزش، ایـن بازی هـا بازهـم بـه تعویـق افتـاد.
در جلسـه دسـتور سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا در ورزش، 
پس از بررسـی و شـنیدن نظر هـای کارشناسـان و مدیران 
سـتاد عالـی پیشـگیری و مقابله با ویـروس کرونا مصوب 
شـد:تمام مسـابقات و لیگ هـای مختلف ورزشـی تمامی 
رشـته ها در سـطح لیـگ برتر، لیگ هـای دسـته اول، دو و 

سـه تمـام فعـاً تا پایـان فروردیـن ماه لغو شـود.
همچنیـن مقرر شـد تمام باشـگاه های ورزشـی خصوصی 

نیـز تـا 15 فروردین ماه تعطیل باشـند.
بـر اسـاس ایـن اطاعیـه، پـس از تاریخ هـای اعام شـده 
و بـه دنبـال بررسـی شـرایط روز و وضعیت شـیوع بیماری 

کرونـا در کشـور، تصمیمـات مقتضـی اعام می شـود.

ورزشـکاران بـرای مقابلـه بـا ویـروس کرونـا بایـد 6 راهکار 
پزشـکیـ  ورزشـی را در دسـتور کار خـود قـرار دهنـد.

در زمینـه بهداشـت مـواد غذایـی از ورزشـکاران خواسـته 
می شـود، ضمـن مصـرف نکـردن سـبزیجات خـام، غذای 
پختـه و میوه هـای شسـته شـده را مـورد اسـتفاده قـرار 

دهند.

در دسـتورالعمل بهداشـت تنفسـی نیـز حاضـر نشـدن در 
اماکـن عمومـی، اسـتفاده از دسـتمال یـا آرنـج در هنـگام 

عطسـه و سـرفه مـورد تاکیـد قـرار دارد.
نبایـد در پارک هـا حاضـر شـد، ولـی در صـورت حضـور، 
رعایت فاصله مناسـب بین یک و نیم تا 2 متر و اسـتفاده 
از دسـتکش هنـگام ورزش بـا تجهیـزات ورزشـی مهـم و 

اسـت. ضروری 
هـر چند دسـتور بـه تعطیلی باشـگاه ها صادر شـده، اما در 
صورتی که تصمیم به بازگشـایی شـد، عـاوه بر ضدعفونی 
کـردن وسـایل و محیط، تهویه هوا نیز بسـیار مهم اسـت.

ورزشـکاران بایـد به افزایش ایمنی خـود توجه کنند، خواب 
کافی، حفظ آرامش، فعالیت ورزشـی منظم، تعذیه سـالم 

و مانـدن در منـزل در این زمینه توصیه می شـود.
ایـن 6 راهـکار مبارزه در مقابل ویروس کرونا اسـت که باید 

تمامی ورزشـکاران در دسـتور کار خود قرار دهند.

عمار انجم روز، رئیس هیئت شـطرنج شهرسـتان جیرفت 
بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران بـا بحـران بزرگـی بـه نـام کرونا 
بـرای  اسـت همدالنـه  اسـت، گفـت: الزم  روبـه رو شـده 
سـامتی خـود و عزیزان مـان نکاتـی را عـاوه بـر رعایـت 

بهداشـت فـردی رعایـت کنیـم.
او افـزود: بدیـن منظـور خودمـان را 1۴ روز قرنطینـه کنیـم 
چـرا کـه تجربـه ی کشـور پرجمعیـت چیـن نشـان داده که 
ایـن روش موفقیت آمیـز اسـت .انجم روز تصریـح کـرد: بر 
این اسـاس، برای گسـترش زنجیره ی شـادی در این ایام 
و ایجـاد فضـای مفـرح و شـاد در منـزل، هئیـت شـطرنج 
جیرفـت بـا همکاری خیریه محب نیک، مسـابقات آناین 

شـطرنج را بـا جوایـز نقـدی برگـزار می کند.
او بیـان داشـت: رقابـت هـا از 25 اسـفندماه 98 بـه مـدت 

1۴ روز راس سـاعت 21 روزهای یکشـنبه، سـه شنبه ، پنج 
شـنبه هر هفتـه برگزار می شـود.

رئیس هیئت شـطرنج شهرسـتان جیرفت، مدت مسـابقه 
برای هر فرد را 5 دقیقه بدون فیشـر و زمان کل مسـابقات 

را 90 دقیقه دانست.
او افـزود: مسـابقات از روز یکشـنبه 25 اسـفندماه راس 
سـاعت 21 در سـایت جهانی و اپلیکیشـن Lichess برگزار 
مـی شـود.انجم روز تصریـح کـرد: لینـک مسـابقات و رمز 
ورودی نیـم سـاعت قبـل از شـروع مسـابقات بـه شـماره 

تمـاس افـراد ارسـال می شـود.
او بیـان داشـت: عاقـه منـدان مـی تواننـد بـرای کسـب 
اطاعـات بیشـتر با شـماره تمـاس 09131۴89518 تماس 

حاصـل کنند.
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آگهی فروش
تعــداد 4۰ عــدد گوســفند بــه صــورت یکجــا 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــت ب در جیرف
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ایسـنا/کرمان مدیـرکل انتقـال خـون اسـتان کرمان گفـت: پایگاه 
هـای انتقـال خـون روزانـه چنـد نوبـت ضدعفونـی مـی شـوند و 

اسـتانداردهای خـون گیـری کامـا رعایـت مـی شـود.
دکتـر"روح هللا میرزائـی" در گفـت و گـو بـا ایسـنا دربـاره وضعیت 
ذخایـر خونـی اسـتان کرمـان در پی شـیوع ویـروس کرونـا اظهار 
کـرد: در پـی شـیوع این بیمـاری و توصیـه های به جـا و منطقی 
مسـووالن بهداشـت و درمـان مبنی بر عـدم خروج مـردم از منزل 
و حضـور نیافتـن در تجمعـات، متاسـفانه با کاهش اهـدای خون 
مواجـه شـده ایـم.وی افـزود: ۴0 تـا 50 درصـد کاهـش مراجعـه 
کننـده بـرای اهـدای خون و ذخایر خونی در اسـتان کرمان را داریم 

در حالـی کـه نیـاز بیمار به خون، همیشـگی اسـت.
میرزائـی تصریـح کـرد: کرمـان جزء اسـتان های پرمصـرف خون 
و فـرآورده هـای خونی اسـت زیرا هشـت درصد بیماران تاالسـمی 
وابسـته بـه تزریـق خون کشـور در اسـتان کرمان هسـتند و حدود 
۴0 درصـد خـون تولیـدِی اسـتان به ایـن بیماران تزریق می شـود 
و هـر بیمـار تاالسـمی ماهیانـه بـه یک تـا دو واحد خون نیـاز دارد 
تـا زنده بماند.مدیرکل انتقال خون اسـتان کرمـان بیان کرد: کرمان 
همچنین جزو معدود اسـتان هایی اسـت که پیوند سـلول بنیادی 
را انجـام مـی دهـد و ایـن اقـدام مصـرف خـون را افزایـش مـی 
دهـد و از سـوی دیگـر کرمـان از اسـتان های حادثه خیـز از جمله 
تصادفـات جـاده ای، حـوادث طبیعی و غیرطبیعی اسـت و انجام 
اعمـال جراحـی تخصصـی، بخـش هـای زنـان و زایمان، نـوزادان 
و ... از بخـش هـای پرمصـرف خـون هسـتند.وی افـزود: کاهش 
اهداکننـده و ذخایـر خـون، خدمـت رسـانی مـا را نیـز بـا مشـکل 
مواجـه و بیمـاران نیازمنـد خون را نگران مـی کند.میرزائی تصریح 
کـرد: از مـردم عاجزانـه درخواسـت داریـم کـه کرونا موجب نشـود 
بیمـاران نیازمنـد خون و اهدای خون را فراموش کنند و درخواسـت 
داریـم بـا مراجعـه بـه پایـگاه هـای انتقـال خـون نگرانی بیمـاران 
نیازمند را رفع نمایند.مدیرکل انتقال خون اسـتان کرمان در بخش 
دیگـری از سـخنانش بیـان کـرد: پایگاه هـای انتقال خـون روزانه 
چنـد نوبـت ضدعفونـی مـی شـوند و اسـتانداردهای خـون گیری 
کامـا رعایـت مـی شـود.وی افـزود: فردی که بـرای اهـدای خون 
مراجعـه مـی کنـد، در ابتدا توسـط پزشـک معاینه می شـود و در 
صورتـی کـه کوچـک تریـن عامتـی از بیمـاری و به ویـژه بیماری 
فصلـی داشـته باشـد، اصـا وارد سـالن خـون گیری نمی شـود و 
تنهـا از کسـانی خـون گرفتـه مـی شـود کـه شـرایط اهـدای خون 
را داشـته و بیمـاری نداشـته باشـند.میرزائی بـا تاکید بـر اینکه از 
همـه مـردم درخواسـت داریـم نیـاز بیمـاران بـه خـون را ببیننـد و 
بـرای اهـدای خـون مراجعه کننـد اظهار کرد: وسـایل خـون گیری 
نیـز اسـتریل و یـک بار مصرف اسـت و امـکان انتقال بیمـاری از 
کیسـه هـای خـون وجـود نـدارد و بیمـاران گیرنده خون هـم باید 
مطمئن باشـند زیـرا تاکنون مرجع علمی مبنی بـر انتقال ویروس 
از طریق خون مشـاهده نشـده اسـت.مدیرکل انتقال خون اسـتان 
کرمـان دربـاره راهکارهـای رفـع نگرانـی اهداکنندگان خـون افزود: 
بـرای جلوگیـری از تجمـع در پایـگاه هـای انتقـال خـون و رفـع 
نگرانـی مـردم از قـرار گرفتـن در تجمـع، اهداکننـدگان خـون می 
Nobatdehi.ibto. :تواننـد از طریـق اینترنتی )مراجعـه بـه آدرس

ir( نوبـت گرفتـه و راس سـاعت نوبـت، در پایـگاه حضـور یابند که 
بـدون معطلـی پذیـرش شـده و کار خون گیـری انجام می شـود.

تعـداد مبتایـان بـه کرونـا در اسـتان کرمـان بـه 8۴ نفـر افزایش 
یافت و 10 نفر هم تاکنون جان باخته اند.سـخنگوی علوم پزشـکی 
کرمـان گفـت: با شناسـایی 7 مورد جدید مبتا بـه کرونا در کرمان 
تعـداد مبتایان از 77 به 8۴ نفر رسـید.مهدی شـفیعی افـزود: از 
مـوارد جدیـد، ۴ مـورد و آقـا 3 مـورد خانم بـوده اسـت.وی اضافه 
کـرد: 6 نفـر مربـوط بـه کرمان هسـتند و یک 1 مورد در شـهربابک 
اسـت.به گفتـه او میانگین سـن فوتی هـای جدید 70 سـال بوده، 
هـر چهـار نفر هم بیماری زمینه ای داشتند.شـفیعی افـزود: در 2۴ 
سـاعت گذشـته چهـار نفـر دیگـر در اسـتان کرمـان بـر اثـر ابتا به 
کرونـا فـوت کردنـد.او اضافـه کرد: سـه نفـر در شهرسـتان کرمان و 

یـک نفر در رفسـنجان گزارش شـده.

 زنگ خطر برای 
بیماران تاالسمی 

ثبت ۸۴ بیمار مبتال به کرونا
۱۰ قربانی تا دیروز

خبر

باز باشید؛ 
پلمب خواهیم کرد!

کمالی پور:قانون اجازه برخورد قاطع 
مدعی العموم با محتکران را داده است

فروش مرغ های منجمد وارداتی 
فاسد در جیرفت 

کشف محموله قاچاق 
احشام در جیرفت

ایجاد بیمه اجتماعی برای 1۴0۷ 
خانوار روستایی در جنوب کرمان

ــت  ــدار جیرف ــنا/کرمان فرمان ایس
گفــت: بــا اصنافــی کــه از مصوبــه 
ســتاد اســتانی مدیریــت بیمــاری 
کرونــا ســرپیچی کننــد، عــاوه 
بــر برخــورد قضایــی مغــازه آنهــا پلمــب خواهــد 

شــد.
ــات  ــان مصوب ــا بی ــری" ب ــور وزی ــوذر عطاپ "اب
ــا  ــاری کرون ــگیری از بیم ــارزه و پیش ــتاد مب س
ــزء 12  ــه ج ــاف ب ــه اصن ــزود: کلی ــروس اف وی
صنــف عرضــه کننــده خدمــات ضــروری در 
جیرفــت بــرای حفــظ ســامت مــردم تــا اطــاع 

ــتند. ــل هس ــوی  تعطی ثان
ــت  ــتان جیرف ــن شهرس ــورای تامی ــس ش ریی
گفــت: در ســتاد مبــارزه و پیشــگیری بیمــاری 
کرونــا شهرســتان جیرفــت و پیرو مصوبه ســتاد 
ــتان،  ــا اس ــاری کرون ــگیری بیم ــارزه و پیش مب

تعطیلــی کلیــه اصنــاف شهرســتان جیرفــت بــه 
جــزء 12 مــورد  از امــروز یکشــنبه 25 اســفندماه 

تــا عــادی شــدن اوضــاع ادامــه دارد.  
فرمانــدار جیرفــت ضمــن هشــدار بــه اصنافی که 
از مصوبــه ســتاد مبــارزه و پیشــگیری از بیماری 
کرونــا ســرپیچی کننــد، اظهــار کــرد: در راســتای 
ــروس  ــا وی ــه ب ــتاد مقابل ــتانی س ــه اس مصوب
ــه  ــف ضــروری از جمل ــه جــزء 12 صن ــا ب کرون
نانوایــی، بنکــداران و عمــده فروشــان مــواد 
غذایــی، خواربارفروشــان، لــوازم و تجهیــزات 
پزشــکی، قصابــی هــا، لبنیــات و مــواد غذایــی، 
لــوازم آرایشــی و بهداشــتی، مــرغ و ماهــی 
ــوه و  ــن می ــان، ، میادی ــوه فروش ــان، می فروش
ــن و کارواش  ــض روغ ــی، تعوی ــار،آ پارات ــره ب ت
همــه اصنــاف از امــروز 25 اســفندماه تــا اطــاع 

ثانــوی تعطیــل هســتند.

و  قضایـی  رئیـس کمیسـیون  نایـب 
در موضـوع  حقوقـی مجلـس گفـت: 
احتـکار اقـام بهداشـتی و مـواد ضـد 
عفونـی کننـده، قانـون اجـازه برخـورد 
قاطـع به محتکـران را به دسـتگاه قضا 
داده اسـت.یحیی کمالـی پـور در گفت وگـو با خبرنگار 
خبرگـزاری خانـه ملـت بـا تأکیـد بـر اینکـه یکـی از 
مـواردی کـه قانـون اجـازه می دهـد، مدعـی العمـوم با 
مجـرم برخـورد کنـد، موضـوع احتـکار به ویـژه احتکار 
اقـام دارویـی و لـوازم بهداشـتی اسـت، اظهـار کـرد: 
در مقطـع کنونـی کـه مـواد ضد عفونـی کننـده یکی از 
نیازهـای مبـرم مردم اسـت، احتـکار مواد ضـد عفونی 
کننـده جـرم سـنگینی بـه شـمار می آیـد چراکـه بـا 
سـامت و جـان مـردم سـر و کار دارد.نماینـده مـردم 
جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس دهم با بیـان اینکه در 
چنیـن شـرایط خاصی بایـد تمام ارکان کشـور از جمله 
مـردم، حاکمیـت و دولـت بایـد در کنـار هـم باشـند، 
افـزود: در صورت اسـتفاده از تمام ظرفیت های کشـور 
می توانیـم ایـن بحران جهانی را به خوبی در کشـورمان 

ایـن شـرایط  در  مدیریـت کنیـم.وی تصریـح کـرد: 
حسـاس هرگونـه اقدامـی اعـم از احتـکار، انبـار کردن 
و گـران فروشـی که منجـر به افزایش شـیوع ویروس 
کرونا و شـدت بحران در کشـور شـود، از منظر حقوقی 
و قانونـی جـرم تلقـی می شـود و به هیچ عنـوان قابل 
پذیـرش نیسـت. حتـی می توان بـه پرونده ایـن افراد 
سـودجو خـارج از نوبـت رسـیدگی کـرد. کمالـی پـور با 
یـادآوری اینکـه تشـدید بحران در کشـور جـرم بزرگی 
اسـت کـه مجـازات آن می توانـد حتـی اعـدام باشـد، 
گفـت: در چنیـن شـرایطی دسـت قاضـی باز اسـت و 
می توانـد بـرای محاکمه محتکرانی که سـامت و جان 
مـردم را بـه خطـر می اندازنـد و به نوعـی جنایت علیه 
بشـریت مرتکـب می شـوند، سـنگین ترین مجازات  ها 
را در نظـر گیرند.نایـب رئیـس کمیسـیون قضایـی و 
حقوقـی مجلس با بیان اینکه تمام دسـتگاه های ذی 
ربـط نظارتـی و قضایـی باید برای تشـدید نظارت ها بر 
شـبکه توزیـع و فـروش اقام بهداشـتی و ضد عفونی 
نظـارت داشـته باشـند، گفـت: نبایـد در برخـورد با این 

سـودجویان کوتاهی شـود.

هـای  مـرغ  برخـوری گفـت:  فرزانـه 
وارداتی تاریخ مصرف گذشـته و فاسد 
کـه از کشـور ترکیـه وارد شـده انـد در 
سـطح شـهر جیرفت در حـال فروش 
بنابرایـن همشـهریان در خریـد مـرغ  باشـند  مـی 
منجمـد دقـت کنند.بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، »فرزانـه برخـوری« از 
پلمـپ و تعطیلـی یـک واحد سـوپر مارکـت متخلف 
در شـهر جیرفـت خبـر داد و گفـت: یک واحد سـوپر 
مارکـت بـزرگ به علـت فروش مـرغ منجمـد تاریخ 
مصرف گذشـته به شـهروندان و عـدم رعایت موازین 
بهداشـتی تعطیل و پلمپ شد. رئیس مرکز بهداشت 
جیرفـت افزود: این واحـد صنفی متخلف مبادرت به 
عرضـه و نگهداری بسـیاری مـواد غذایی، بهداشـتی، 
فسـفودها و شـیرین جـات بـی نـام و نشـان کـرده 
بـود کـه به وسـیله بازرسـان بهداشـت محیط تعطیل 
شـد و پرونـده تخلفـات آن بـه مراجع قضایـی ارجاع 
داده مـی شـود. وی بیـان کـرد: مـرغ هـای فاسـد و 
تاریخ مصرف گذشـته واردات کشـور ترکیه هسـتند و 

در سـطح شـهر در حـال فـروش می باشـند بنابراین 
همشـهریان در خریـد مـرغ منجمـد دقـت کنند.

 برخـوری اظهـار کـرد: مواد غذایـی بایـد دارای تاریخ 
انقضا و تولید باشـند در غیر این صورت همشـهریان 

از خریـد آن خـودداری کنند.
رئیـس مرکـز بهداشـت یادآور شـد و افزود: بازرسـان 
بهداشـت محیـط بـه طـور مسـتمر، کلیـه فروشـگاه  
هـای  فروشـگاه  و  سـوپرمارکت  هـا  بـزرگ،  هـای 
زنجیره ای را بازرسـی می کنند و در صورت مشـاهده 
تخلـف بهداشـتی نظیـر تقلب در مـواد غذایـی، عدم 
تاریـخ تولیـد و انقضای اجناس، عـدم رعایت ضوابط 
بهداشـت فردی و سـاختمانی با متخلفان طبق قانون 

برخـورد جـدی خواهد شـد.
وی در پایـان ضمن توصیه به همشـهریان، بیان کرد: 
از همشـهریان تقاضا می شـود به تاریخ مصرف مرغ 
هـای منجمـد توجـه کـرده و در صورت مشـاهده این 
مـوارد از طریـق سـامانه 190 یا شـماره 0۴۴3218512 
بـه مرکز بهداشـت اطـاع دهند، تا جهت جمـع آوری 

آنهـا فوری اقدام شـود.

حسـین سـامی گفـت: ماموریـن 
گـردان امـام علـی)ع( شهرسـتان 
خـودرو  دسـتگاه  یـک  جیرفـت 
حامـل احشـام قاچـاق را در محور 

جیرفـت - بـم شناسـایی و توقیـف کردنـد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبسـتان از کرمان 
جنـوب، »حسـین سـامی« دادسـتان جیرفت 
گفـت: در قالـب اجـرای طـرح مبـارزه بـا قاچاق 
احشـام مامورین گـردان امام علی علیه السـام 
شهرسـتان جیرفـت، بـه دنبـال کسـب اطـاع از 
تردد یک دسـتگاه خودرو حامل احشـام قاچاق 
در محور جیرفت - بم شناسـایی شـده بود، این 
وانت نیسـان را متوقف کردند. دادسـتان عمومی 
و انقـاب اسـامی جیرفـت افـزود: در بازرسـی 
از ایـن وانـت نیسـان، 2۴ راس گوسـفند قاچاق 
کشـف، ضبط و راننده آن دسـتگیر و برای سـیر 
مراحـل قانونـی به مراجـع قضایی تحویـل داده 

شـد.وی بیـان کـرد: قیمت کارشناسـی احشـام 
کشـف شـده بیش از یک میلیارد و 500 میلیون 
ریال برآورد شـده اسـت. سـامی ابراز کرد: شب 
گذشـته نیـز بیـش از 2 هزار و ۴00 لیتر سـوخت 
قاچـاق نیـز از یـک خودرو کشـف و ضبط گردید.

ودر این خصوص یک متهم دسـتگیر،و ماشـین 
حامل سـوخت قاچـاق نیز توقیف شـد.

 دادسـتان عمومـی و انقـاب اسـامی جیرفـت 
اضافـه کـرد: مبارزه با قاچاق دام زنده و سـوخت 
یکـی از برنامـه های اولویت دار دسـتگاه قضایی 
اسـت و با کسـانی که بخواهند با نیازمندی های 
اصلـی مـردم بـازی کننـد برخـورد قاطـع و بدون 
مسـامحه خواهـد شـد.وی در پایان عنـوان کرد: 
از مـردم فهیـم شهرسـتان جیرفـت مـی خواهم 
که در صورت مشـاهده هرگونه فعالیت از سـوی 
سـود جویـان از طریـق سـامانه تلفـن 110 بـه 

پلیـس اطـاع دهند.

کیومـرث لطفـی گفـت: از سـوی 
اتحادیـه تعاونـی تولید روسـتایی، 
هامـون بـرای یکهـزار و ۴07 خانوار 
روسـتایی در جنـوب کرمـان، بیمه 

اجتماعـی ایجاد شـد.
بـه گزارش خبرگزاری شبسـتان از کرمان جنوب، 
»کیومـرث لطفـی« امـروز در گفتگو بـا خبرنگار 
ما در جیرفت گفت: در کنار وظایف و مسـئولیت 
هـای اتحادیـه هـای تعاونـی تولیـد روسـتایی 
هامـون، تهیـه نهاده هـای مـورد نیاز کشـاورزان، 

کـود، بـذر نیـز از دیگـر ایـن وظایف می باشـد.
کرمـان  جنـوب  روسـتایی  تعـاون  سرپرسـت 
افـزود: بـا توجـه بـه اهمیـت بیمـه اجتماعـی 
روسـتاییان و کشـاورزان که در نقش بسـزایی در 
کاهش فقر و ماندگاری روسـتائیان دارد بنابراین 
اتحادیـه تعاونـی تولید روسـتایی هامـون تمام 

تـاش خـود را به منظـور تحقق این مهـم به کار 
بسـته است.

وی بیـان کـرد: ایـن اتحادیـه تعاونـی در همین 
راسـتا موفـق بـه ایجـاد بیمـه اجتماعـی بـرای 
یکهـزار و ۴07 بیمـه گـذار روسـتایی در جنـوب 

کرمـان شـده اسـت.
لطفـی اظهـار کرد: بیمـه اجتماعی روسـتائیان با 
هـدف عبـور از کمک هـای حمایتی بـه خدمات 
بیمـه ای بـرای حفظ عـزت خانواده هـا و تأمین 

معیشـت روستاییان تشکیل شـده است.
سرپرسـت تعـاون روسـتایی جیرفـت و کهنـوج 
ابـراز کـرد: اطـاع رسـانی خدمـات و مزایـای 
رسـالت  یـک  روسـتایی  جامعـه  بـه  صنـدوق 
خداپسـندانه اسـت و ما این نوع خدمت را برای 
امور روسـتاییان منطقه جیرفـت و کهنوج توفیق 

الهـی مـی دانیم

هرچنـــد در مســـئوالن  و متولیـــان گردشـــگری بـــرای 
ـــای  ـــه ه ـــوروزی و اجـــرای برنام ـــان ن ـــی از میهمان پذیرای
متفـــاوت برنامـــه ریـــزی کـــرده و تمهیـــدات الزم را پیـــش 
بینـــی کـــرده بودنـــد، امـــا ورود میهمـــان ناخوانـــده ای 
بـــه نـــام ویـــروس کرونـــا بـــه کشـــور و شـــیوع آن در 
ـــرای  ـــرد ب ـــور ک ـــئوالن را  مجب ـــا، مس ـــتان ه ـــر اس سراس
حفـــظ ســـامت شـــهروندان و افـــراد تمامـــی فعالیـــت 
ـــد. ـــل کنن ـــگری را تعطی ـــی و گردش ـــن اقامت ـــا و اماک ه
ـــه اســـتان کرمـــان و  ـــن کســـانی کـــه قصـــد ســـفر ب بنایرای
اســـتفاده از جاذبـــه هـــای آن را دارنـــد، بایـــد تـــا فروکـــش 
ـــه  ـــفر ب ـــب از س ـــان مناس ـــا زم ـــا ت ـــاری کرون ـــردن بیم ک
ـــه اســـتان وارد نشـــوند. ایـــن خطـــه خـــودداری کـــرده و ب

اســـتان کرمان پذیرای میهمانان نوروزی 
نیست

مصوبـــات  بـــه  اشـــاره  بـــا  کرمـــان  اســـتاندار 
بـــه کرونـــا  ابتـــا  از  اســـتانی پیشـــگیری  ســـتاد 
گردشـــگری  مناطـــق  بـــه  گردشـــگر  ورود  گفـــت: 
ممنوعیـــت  ایـــن  و  ممنـــوع  اســـتان  ایـــن 
شـــد. خواهـــد  نیـــز  بومی هـــای کرمـــان  شـــامل 

ســـال  نـــوروز  افـــزود:  فدایـــی  جـــواد  محمـــد 
مهمانـــان  پذیـــرای  کرمـــان  اســـتان  جـــاری 
مهمانـــان  حضـــور  امـــکان  و  نیســـت  نـــوروزی 
نـــوروزی در ایـــن اســـتان کرمـــان وجـــود نـــدارد.
ــت  ــگیری و مدیریـ ــور پیشـ ــرد: بمنظـ ــح کـ وی تصریـ
کرونـــا ورود افـــراد غیربومـــی تـــا اطـــاع ثانـــوی 

از  همچنیـــن  و  ممنـــوع  کرمـــان  اســـتان  بـــه 
از  هایـــی  اســـتان  پـــاک  بـــا  خودروهـــای  ورود 
اســـتان  بـــه  گیـــان  و  قـــم  مازنـــدران،  جملـــه 
می شـــوند. داده  برگشـــت  و  شـــده  جلوگیـــری 

اســـتاندار کرمـــان تاکیـــد کـــرد: طبـــق مصوبـــات 
ســـتاد ورود افـــراد غیربومـــی تـــا اطـــاع ثانـــوی بـــه 
اســـتان کرمـــان ممنـــوع شـــد کـــه ایـــن موضـــوع در 
ـــود  ـــی ش ـــام م ـــاکارد اع ـــا پ ـــزد ب ـــتان ی ـــی اس خروج

ـــاک  ـــا پ ـــای ب ـــد از ورود خودروه ـــرار ش ـــن ق و همچنی
ـــان  ـــم و گی ـــدران، ق ـــه مازن ـــوده از جمل ـــای آل اســـتان ه
بـــه اســـتان جلوگیـــری شـــده و برگشـــت داده شـــوند.

اماکـــن تاریخی و اقامتی کرمان تعطیل 
است

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع 
ـــاغ  ـــا، ب ـــی موزه ه ـــت: تمام ـــان گف ـــتان کرم ـــتی اس دس
ـــگاه  ـــگری و اقامت ـــی و گردش ـــن تاریخ ـــا، اماک ـــوزه ه م
ـــری از  ـــور جلوگی ـــتان بمنظ ـــن اس ـــردی ای ـــوم گ ـــای ب ه
شـــیوع ویـــورس کرونـــا تـــا اطـــاع ثانـــوی خبـــر داد.
فریـــدون فعالـــی افـــزود: بـــر ایـــن اســـاس بازدیـــد 
از موزه هـــا، بـــاغ مـــوزه هـــا، اماکـــن تاریخـــی و 
شـــاهزاده  بـــاغ  بـــم،  ارگ  جملـــه  از  گردشـــگری 
ماهـــان، روســـتای دســـتکند میمنـــد، ارگ رایـــن، بـــاغ 
مـــوزه هرنـــدی کرمـــان، محوطـــه هـــای باســـتانی 
ــت  ــن اقامـ ــار و همچنیـ ــر آثـ ــتان و دیگـ ــوب اسـ جنـ
ـــوم گـــردی تحـــت پوشـــش اداره  ـــز ب گردشـــگران در مراک
کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
ــت. ــوع اسـ ــوی ممنـ ــاع ثانـ ــا اطـ ــان تـ ــتان کرمـ اسـ
راســـتای  در  تصمیـــم  ایـــن  کـــرد:  تاکیـــد  وی 
از  جلوگیـــری  و  عمـــوم  ســـامت  از  حفاظـــت 
شـــیوع ویـــروس کرونـــا در اماکـــن و تاسیســـات 
گردشـــگری اســـتان کرمـــان اتخـــاذ شـــده اســـت.
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع 
ـــال حاضـــر  ـــرد: در ح ـــح ک ـــان تصری دســـتی اســـتان کرم
برگـــزاری هرگونـــه مراســـم عروســـی، همایـــش و فعالیـــت 
هـــای جمعـــی در تاسیســـات گردشـــگری و همچنیـــن 
برپایـــی جشـــنواره هـــای نـــوروزی، نمایشـــگاه هـــای 
ـــوع  ـــدازی تورهـــای گروهـــی ممن صنایـــع دســـتی، و راه ان
اســـت و بـــا خاطیـــان برخـــورد قانونـــی مـــی شـــود.
ـــراها و  ـــی مهمانس ـــافر در تمام ـــرش مس ـــزود: پذی وی اف
ـــوع اســـت و  مراکـــز اقامتـــی دولتـــی اســـتان کرمـــان ممن
ـــا عـــادی شـــدن اوضـــاع تعطیـــل هســـتند. ایـــن مراکـــز ت
ــت  ــل ممنوعیـ ــتور العمـ ــه دسـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ فعالـ
و  بوم گـــردی  اقامتگاه هـــای  در  مهمـــان  پذیـــرش 
خانه هـــای مســـافر ایـــن اســـتان گفـــت: هرگونـــه 
ــب و  ــه پلمـ ــر بـ ــتورالعمل منجـ ــن دسـ ــی از ایـ تخطـ
لغـــو مجـــوز مراکـــز اقامتـــی متخلـــف می شـــود.

ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــنامه وزارت می ـــه بخش ـــاره ب ـــا اش وی ب
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی پیرامـــون لغـــو مراســـم 
ــگیری  ــور پیشـ ــه منظـ ــزود: بـ ــور افـ ــوروزگاه در کشـ نـ
و کنتـــرل ویـــروس کرونـــا و نظـــر بـــه لـــزوم انجـــام 
ـــن  ـــیوع ای ـــش ش ـــتای کاه ـــی در راس ـــات احتیاط اقدام

ــژه  ــای ویـ ــن هـ ــی جشـ ــاک، تمامـ ــروس خطرنـ ویـ
ــد. ــد شـ ــزار نخواهـ ــوروز 99 برگـ ــام نـ ــوروزگاه در ایـ نـ

فعالـــی اظهـــار داشـــت : در راســـتای اجـــرای دســـتورالعمل 
هـــای وزارت بهداشـــت، عملیـــات ضدعفونـــی و گندزدایـــی 
اماکـــن تاریخـــی، ریشـــه کنـــی ایـــن ویـــروس خطرنـــاک 

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــتورکار  ق ـــاوب در دس ـــور متن ـــه ط ب
وی تاکیـــد کـــرد: برگـــزاری هرگونـــه بازارچـــه صنایـــع 
دســـتی در ایـــام نـــوروز 1399 نیـــز در ســـطح اســـتان 
ــدف  ــا هـ ــم بـ ــن تصمیـ ــت و ایـ ــوع اسـ ــان ممنـ کرمـ
رعایـــت دســـتورالعمل هـــای مقابلـــه بـــا شـــیوع 

ــی  ــه فعالیتـ ــده و هرگونـ ــاذ شـ ــا اتخـ ــروس کرونـ ویـ
برخـــاف آن منجـــر بـــه برخـــورد قانونـــی مـــی شـــود.
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
ـــراث  ـــران ادارات می ـــام مدی ـــزود: تم ـــان اف ـــتان کرم اس
ــان  ــتان کرمـ ــه اسـ ــای تابعـ ــتان هـ ــی شهرسـ فرهنگـ

ــگیرانه  ــات پیشـ ــرل و رعایـــت اقدامـ ــه کنتـ مکلـــف بـ
بهداشـــتی در خصـــوص ویـــروس کرونـــا هســـتند.

ــر  ــتمر بـ ــارت مسـ ــد و نظـ ــرد: بازدیـ ــح کـ وی تصریـ
تاسیســـات گردشـــگری و رصـــد تخلفـــات احتمالـــی از 
دســـتورالعمل هـــای اباغـــی وزارت میـــراث فرهنگـــی، 
بـــا  مقابلـــه  اســـتانی  ســـتاد  و  بهداشـــت  وزارت 
بیمـــاری کرونـــا در دســـتور کار بازرســـان و ناظـــران 
اداره کل میـــراث فرهنگـــی اســـتان کرمـــان قـــرار دارد.

زائر ســـراهای کرمان پذیرش ندارند
 مدیـــرکل اوقـــاف و امـــور خیریـــه اســـتان کرمـــان گفـــت: 
ــروس  ــتر ویـ ــیوع بیشـ ــگیری از شـ ــور پیشـ ــه منظـ بـ
ـــی  ـــه پذیرش ـــرایط هیچگون ـــدن ش ـــادی ش ـــا ع ـــا ت کرون
نمی شـــود. انجـــام  اســـتان  ایـــن  زائرســـراهای  در 
حجـــت االســـام علـــی جالـــی افـــزود: داد: امســـال 
بـــه دلیـــل وجـــود آرامـــگاه ســـردار شـــهید ســـلیمانی 
ـــادی از  ـــداد زی ـــد تع ـــی ش ـــی م ـــش بین ـــان پی در کرم
مـــردم در ایـــام عیـــد بـــه ایـــن اســـتان ســـفر کننـــد 
و آمادگـــی بـــرای پذیـــرش زائـــران در بقـــاع متبرکـــه 
ـــه دلیـــل شـــیوع ایـــن ویـــروس  ـــود امـــا ب ایجـــاد شـــده ب
ـــد.   ـــوع ش ـــم ممن ـــن مه ـــرایط ای ـــدن ش ـــادی ش ـــا ع و ت
و  امکانـــات  کار،   مقدمـــات  داشـــت:  اظهـــار  وی 
تجهیـــزات در زائرســـراهای بقـــاع متبرکـــه اســـتان 
کرمـــان فراهـــم شـــده امـــا ایـــن وضعیـــت تـــا 
عـــادی شـــدن شـــرایط ادامـــه خواهـــد داشـــت.  
مدیـــرکل اوقـــاف و امـــور خیریـــه اســـتان کرمـــان 
تصمیمـــات  تابـــع  زمینـــه  ایـــن  در  داد:  ادامـــه 
و  هســـتیم  کرونـــا  بـــا  مقابلـــه  ملـــی  ســـتاد 
بـــرای  متبرکـــه  بقـــاع  در  بهداشـــتی  اقدامـــات 
جلوگیـــری از شـــیوع کرونـــا انجـــام شـــده اســـت.  
ــتان  ــگری اسـ ــش گردشـ ــه بخـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــای  ــارت هـ ــار خسـ ــته دچـ ــی ناخواسـ ــن تعطیلـ از ایـ
زیـــادی مـــی شـــود، الزم اســـت پـــس از مهـــار 
کامـــل ویـــروس و رفـــع آلودگـــی مســـئوالن امـــر 
هایـــی  مشـــوق  و  تســـهیات  ارائـــه  بـــه  نســـبت 
بـــرای ایـــن صنعـــت درآمـــد زا و مهـــم اقـــدام کننـــد.

اســـتان کرمـــان بـــا داشـــتن هفـــت اثـــر جهانـــی، 700 
ـــی  ـــی و طبیع ـــه تاریخ ـــزاران جاذب ـــی و ه ـــت مل ـــر ثب اث
از مقاصـــد مهـــم گردشـــگری کشـــور بشـــمار مـــی رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان گفت: تمامی موزه ها، باغ موزه ها، اماکن 

تاریخی و گردشگری و اقامتگاه های بوم گردی این 
استان بمنظور جلوگیری از شیوع ویورس کرونا تا 

اطالع ثانوی خبر داد.
فریدون فعالی افزود: بر این اساس بازدید از موزه ها، 
باغ موزه ها، اماکن تاریخی و گردشگری از جمله ارگ 

بم، باغ شاهزاده ماهان، روستای دستکند میمند، ارگ 
راین، باغ موزه هرندی کرمان، محوطه های باستانی 

جنوب استان و دیگر آثار و همچنین اقامت گردشگران 
در مراکز بوم گردی تحت پوشش اداره کل میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان تا 
اطالع ثانوی ممنوع است.

وی تاکید کرد: این تصمیم در راستای حفاظت از 
سالمت عموم و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در 

اماکن و تاسیسات گردشگری استان کرمان اتخاذ 
شده است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر 
برگزاری هرگونه مراسم عروسی، همایش و فعالیت 

های جمعی در تاسیسات گردشگری و همچنین 
برپایی جشنواره های نوروزی، نمایشگاه های صنایع 
دستی، و راه اندازی تورهای گروهی ممنوع است و با 

خاطیان برخورد قانونی می شود.

 امسال با شیوع ویروس کرونا، بزرگترین مهمان خانه ایران تعطیل و آمادگی پذیرایی از مهمانان را ندارد

کرمان ، مهمانخانه بزرگ ایران تعطیل است

میهمـان نـوازی مـردم دیار کریمان شـهره عالم اسـت و مـردم کرمان در طول سـال بویژه 
در ایـام تعطیـالت نـوروزی میزبـان گردشـگران و مسـافران زیادی هسـتند، اما امسـال با 
شـیوع ویـروس کرونـا، بزرگتریـن میهمانخانه ایـران تعطیـل و آمادگی پذیـرای میهمانان 
را ندارد.اسـتان کرمـان بـا برخـورداری از فرهنـگ غنـی، آثار تاریخـی جهانی و ملـی و اقلیم 
متفـاوت و چهـار فصل، مقصد مهمی برای گردشـگران داخلی و خارجی محسـوب می شـود 

و جزو پنج اسـتان تاریخی کشـور قـرار دارد.

اسـتان  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  مدیـرکل 
کرمـان گفت: بـه منظور پیشـگیری از شـیوع 
شـدن  عـادی  تـا  کرونـا  ویـروس  بیشـتر 
زائرسـراهای  در  پذیرشـی  هیچگونـه  شـرایط 

نمی شـود. انجـام  اسـتان  ایـن 
داد:  افـزود:  جاللـی  علـی  االسـالم  حجـت 
سـردار  آرامـگاه  وجـود  دلیـل  بـه  امسـال 
شـهید سـلیمانی در کرمـان پیـش بینـی می 
ایـام عیـد  از مـردم در  شـد تعـداد زیـادی 
بـه ایـن اسـتان سـفر کننـد و آمادگـی بـرای 
پذیـرش زائـران در بقـاع متبرکه ایجاد شـده 
بـود امـا بـه دلیل شـیوع ایـن ویـروس و تا 
عـادی شـدن شـرایط ایـن مهم ممنوع شـد.  
وی اظهـار داشـت: مقدمـات کار،  امکانـات 
متبرکـه  بقـاع  زائرسـراهای  در  تجهیـزات  و 
ایـن  امـا  شـده  فراهـم  کرمـان  اسـتان 
ادامـه  شـرایط  شـدن  عـادی  تـا  وضعیـت 

داشـت.   خواهـد 

گزارش
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319008002۴87 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای محمد موجـزی زرندی فرزنـد احمد به 
شـماره شناسـنامه 33۴ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 251 مترمربع از پـاک 2390 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابان قره نی خریداری از مالک رسـمی آقای ابوجعفـر ایرانمنش محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م/الـف 263-تاریخ انتشـار نوبت اول: 1398/12/12- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 1398/12/26
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بدیـن وسـیله به آقـای محمد بهاءالدینی گوغـری فرزند عزیز  به شـماره ملی 
3070598897 بـه نشـانی زرنـد - خیابـان چمـران جنـب بانک کشـاورزی کوچه شـماره 
9 اخطـار مـی گـردد در خصـوص پرونـده اجرایـی کاسـه 9600225 لـه بانـک کشـاورزی 
مرکـزی زرنـد علیـه شـما بعنـوان )وام گیرنده( و حسـن نجف پـور زرنـدی )راهن( طبق 
گزارش شـماره 98/5/31 کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی پاک ثبتی ۴ فرعی از 
5700 اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمان - شـهر زرند جمعـا به مبلـغ1/668/175/000 ریال 
ارزیابـی گردیـده. لـذا چنانچه بـه مبلغ ارزیابی پـاک مذکور معترض می باشـید اعتراض 
کتبـی خـود را ظـرف مـدت پنج روز از تاریخ انتشـار این اخطاریـه به ضمیمه فیش بانکی 
دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظر علی الحسـاب به مبلـغ5/000/000 ریال به دفتر ایـن اداره 
تسـلیم نماییـد. ضمنـا بـه اعتراضـی کـه خـارج از موعـد یـا فاقد فیـش بانکی دسـتمزد 

کارشـناس تجدیدنظـر باشـد ترتیب اثـر داده نخواهد شـد . م الف 270
حسین توحیدی نیا- رییس واحد اجرای اسناد رسمی زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره 139860319012002517 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای کاظـم اصفهانـی زاده 
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 7683صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 125/17 مترمربـع پـاک 758 اصلـی واقـع در خیابـان امـام کوچـه شـهید 
حیـدری بخـش 35 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای احمـد اصفهانـی زاده 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 657
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/11-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/26

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
13986031901200299۴هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رضا صمدی فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 
130صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 255/95 متر مربع پـاک ۴881 
اصلـی واقـع در انتهـای خیابـان ایـت اله بروجـردی بخش 36کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی اقـای موسـی ویسـقلی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف 656
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/26

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

گواهی انحصار وراثت
خانم محبوبه افژونه  بشـماره شناسـنامه 30800۴265۴ باسـتناد 
شـهادتنامه و گواهـی فوت و فتوکپی شناسـنامه ورثه درخواسـتی 
بشـماره208/۴/98 تقدیـم این دادگاه نموده چنین اشـعار داشـته 
اسـت کـه شـادروان مرحوم حسـین محسـن نسـب طغرالجـردی به شـماره 
شناسـنامه 5۴7 در تاریـخ 1398/12/11 در اقامتـگاه دائمـی خود درگذشـته و 

ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتند از:
1. خانـم محبوبـه افژونـه فرزنـد عبـاس به شـماره شناسـنامه 30800۴265۴ 

متولـد 1368 محـل صـدور حـوزه مرکـزی زرند همسـر متوفی
2. خانـم نازنیـن محسـن نسـب طغرالجـردی فرزنـد حسـین بـه شـماره 
شناسـنامه 535006۴053 متولـد 1388 محـل صـدور کوهبنـان فرزنـد متوفـی

3. آقـای علـی اکبـر محسـن نسـب طغرالجردی فرزند حسـین به شـماره 
شناسـنامه 35007061۴ متولـد 1390 محـل صـدور کوهبنـان فرزند متوفی

۴. علیرضا محسـن نسـب طغرالجردی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 

3080723831 5 متولـد 139۴ محـل صـدور حـوزه مرکـزی زرنـد فرزند متوفی
پـس از تشـریفات قانونـی و ماحظـه گواهینامـه مالیـات بر ارث بشـماره 
پرونـده 208 مورخـه98/12/23 در وقت فوق العاده شـعبه ۴ شـورای حل 
اختـاف کیانشـهر و طغرالجـرد بـه تصـدی امضـا کننـدگان زیر تشـکیل و 
پـس از ماحظـه پرونـده کار و باسـتناد ،مـاده 907_ 9۴6 و 9۴5 قانـون 
آییـن دادرسـی مدنـی گواهـی مـی نمایـد کـه ورثـه درگذشـته منحصـر 
بـه اشـخاص یـاد شـده در بـاال بـوده و وارث دیگـری نـدارد و دارایـی ان 
شـادروان پـس از پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکـه بر ترکـه تعلق می 

گیـرد.م الف 38
) از کل مـا تـرک منقـول و غیـر منقول متوفی یک هشـم به همسـر و هر 

پسـز دوبرابر هـر دختر ارث تعلـق می گیرد.(
)ایـن گواهینامـه بـرای مبلـغ بیـش از سـی میلیـون ریـال دارای ارزش 

قانونـی اسـت.(
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319091002321-98/11/30هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک شـهرعنبر آباد تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی خانم سـکینه انـدی فرزند مرید 
بشـماره شناسـنامه ۴09صـادره ازعنبـر اباد درششـدانگ یک باب خانـه به مسـاحت 239/05متر مربع 
پـاک - فرعـی از۴3- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک ۴3-اصلی قطعه یـک بخش ۴5کرمان 
واقـع در اراضـی خضـر ابـاد خریـداری از مالک رسـمی اقای خدامراد کشـیتی محرز گردیده اسـت .لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:2۴25-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/12/12 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/12/26
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13986031901۴009335-
95/08/10هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای غامرضـا اکبـری راینـی فرزند ماشـاءهللا بشـماره شناسـنامه 87صـادره ازدریک بـاب خانه به 
مسـاحت 293/50متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴9- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک –فرعی 
از ۴9- اصلـی قطعـه یـک واقـع درعنبرآباد محمـد آباد بی بی شـهری بخش۴5کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی اقـای محمودکنـت محرز گردیده اسـت لـذا به اطاع عمـوم مراتب در نوبـت به فاصله  
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2۴22-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/12/12 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/12/26
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

جنوب به پویش 
»در خانه بمانیم« پیوست

بـرای جلوگیری از شـیوع بیشـتر ویـروس کرونا در 
جامعـه و مانـدن مـردم در خانـه، بسـیاری از ارگان 
هـا اقدامـات ویـژه ای را در دسـتور کار خـود قـرار 
دادنـد،  تهیـه محتـوا بـرای فضـای مجـازی یکی از 
ایـن اقدامـات اسـت که در جنوب اسـتان  بـا تولی 
گری اداره ارشـاد اسـامی به آن توجه خاصی شـده 
اسـت. اسـحاقی مدیر کل ارشـاد جنوب اسـتان در 
ایـن بـاره به کاغذ وطن گفت:  ما در ارشـاد اسـامی 
برنامـه هـای ویژه ای بـرای تولید محتـوا در فضای 
مجـازی و دعـوت از مـردم به در خانه مانـدن داریم 
و جلسـه  اخیـر کمیته رسـانه و فضـای مجازی نیز 
بـه همیـن منظـور برگـزار شـده کـه  نماینـده همـه 
اعضـا  کمیتـه مبـارزه بـا کرونـا نیـز  در آن حضـور 
داشـتند.   در ایـن جلسـه مقـرر شـد کـه از همـه 
ظرفیـت هـا، برای  جلوگیـری از انتشـار ویروس در 
سـطح جنـوب اسـتفاده کـرده و پویـش »در خانـه 
بمانیم«  را گسـترش دهیم  و یکی از این اقدامات 
تولیـد محتـوا بـرای فضای مجازی اسـت تـا انگیزه 
ای شـود کـه مـردم در خانـه هایشـان بماننـد. بـه 
گفته اسـحاقی یـا توجه بـه همکاری وزارت ارشـاد، 
کانـون پـرورش فکـری، خانـه کتـاب ومرکـز اسـناد 
ملـی، تولیـدات قابـل قبولی، شـامل  تولید فیلم در 
شـبکه هـای خانگـی، اپلیکیشـن های کتـاب  تهیه 
شـده اسـت. هم چنین در جنوب استان بیش از 10  
تئاتر آموزشـی و طنز تولید شـده اسـت و در همین 
راسـتا با بسـیاری از چهره هـای فرهنگی هنری نیز 
مصاحبـه شـده کـه قـرار اسـت در فضـای مجـازی 
منتشـر شـود.  در نتیجه محتوای کافـی برای اینکه 
مردم بتوانند در خانه هایشـان سـرگرم شوند، وجود 
دارد. از طرفـی هم وزیر ارتباطـات اینترنت رایگان را  
در اختیـار مـردم قـرار داده و افـراد در هر سـنی می 

تواننـد از ایـن طریـق زمانـی کـه در خانـه هایشـان 
هسـتند را مدیریـت کنند. اسـحاقی در مـورد برخی 
از مصوبـات ایـن کارگـروه گفـت:  یکـی از مصوبـات 
ایـن جلسـه تشـویق هنرمنـدان اسـت  تـا  آثـار و 
محتـوا هـای آموزشـی تولید کـرده  و با اسـتفاده از 
چهـره های شـاخص فرهنگی و هنـری برای آگاهی 
بخشـی بـه مـردم  قـدم بردارنـد. اکنـون در هـر 
شهرسـتانی یـک اتاق فکـری از هنرمندان تشـکیل 
شـده اسـت  تـا بـرای تولیـد اقـدام کنند.  بـه گفته 
مدیـر کل ارشـاد جنـوب اسـتان فراخوانـی  بـرای 
دعـوت از هنرمنـدان تهیـه شـده اسـت تـا در همـه 
رشـته هـا تولیـدات خـود را فرسـتاده تـا در فضـای 
مجـازی انتشـار یابـد. یـک فراخـوان مسـابقه ای 
دیگـری هـم تهیه کرده ایـم که مـردم در خانه فیلم 
هـای کوتـاه موبایلـی گرفتـه و در مسـابقه شـرکت 
کـرده و جایـزه دریافـت کننـد  بـا موضوعیـت اینکه 
اوقـات فراغتشـان را چگونـه می گذرانند .اسـحاقی 
در مـورد انتشـار تولیـدات هنرمندان و مـردم  گفت:  
در بیـن گـروه هـای واتـس آپی جنوب اسـتان 196 
گـروه شناسـایی شـده اسـت و قـرار اسـت مدیران 
ایـن گـروه هـا را عضـو گروهـی کـرده و تولیـدات را 
در اختیار آنها قرار دهیم که در گروهایشـان منتشـر 
کننـد  همچنیـن مـا بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه 
کلیـپ و تولیـدات هنرمندان را شـبکه اسـتانی صدا 
و سـیما هم پخـش کنیم.به گفته اسـحاقی توافقی 
بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت صـورت گرفته 
اسـت که  یک اسـتودیو در دانشـگاه علوم پزشـکی 
تجهیـز  شـود تـا همـه روزه دکتـر مـکارم رییـس 
دانشـگاه  اخبـار مربـوط بـه کرونـا را به صـورت الیو 
اینسـتا گرام در اختیار مردم قرار دهد. اسـحاقی در 
پایـان یادآور شـد: ما در ارشـاد تـاش می کنیم  که 
در ایـن شـرایط بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی جنوب 
اسـتان کمـک کنیم کـه  بتواند این بحـران به وجود 
آمـده را بـه خوبـی مدیریـت کنـد، آن هم به شـیوه 

دعـوت در خانـه ماندن اسـت.

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضي و 
سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي

)) آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامـه قانـون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند 

 )) رسمي 
در اجرای  مواد مذکور بدینوسـيله  امالکی  که برابر اراء هياتهای  
حـل اختالف  موضوع قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتي اراضي 
و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي  ناحيه  
دو شهرسـتان کرمـان  تقاضای ثبت انها پذیرفتـه و ادامه عمليات 
ثبتـی انهـا مطابق قانـون مذکور تجویـز گردیده اسـت  به ترتيب 
شـماره پـالک فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و 
مشـخصات مالک یا مالكين ) متقاضيان ثبت ( واقعدر بخشـهای  
)2و3(  ثبتی شهرسـتان کرمان  بشـرح ذیل اگهی  ميشـود تا  در 
صورتي که  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيـان اعتراضي داشـته باشـند بتوانند از تاریخ انتشـار اولين 
آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و 
پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 
مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شد.شـایان ذکر اسـت صدور 

و تسـليم سـند مالكيت بر اسـاس قانون مذکور مانع 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

2 فرعـی از  3042 اصلـی-  اقـای محمـد مهدی عليـزاده  فرزند  
علی   به شناسـنامه شـماره 162  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  
یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 89/42 متر مربـع  بـه ادرس کرمان  
خيابـان شـهيد محمـود اخالقـی کوچـه 11خریـداری از محـل 

مالكيـت محمـد مهدی عليـزاده  - ردیـف  148
14 فرعـی مجـزی از 2فرعـی از  3216 اصلـی-  اقای اميرعلی اقا 
محمـدی  فرزنـد  ابراهيـم   به شناسـنامه شـماره 3217  صادره 
از  کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه به  مسـاحت 306/1 متر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان  خيابان مـدرس کوچه 14 خریـداری از 

محـل مالكيـت اميرعلی اقـا محمدی  - ردیـف  469
148 فرعـی مجـزی از 4 فرعـی  از  3315 اصلـی-  اقـای ميثـم 
گنجعلـی خانـی پـور  فرزنـد  غالمشـاه   بـه شناسـنامه شـماره 
3434  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 
259/41 متر مربع  به ادرس کرمان  خيابان سـربازکوچه29چهار 
کوچه اول سـمت چپ خریداری از محل مالكيت ماشـااهلل و حاج 

بـی بی گنجعلی خانـی پور - ردیـف  540
106  فرعی  مجزی شـده از  30  فرعی از  3501  اصلی -  خانم 
بتـول سـنجری  فرزنـد علی به شناسـنامه شـماره 1035  صادره 
از  کرمـان در ششـدانگ  یكبـاب خانه به  مسـاحت 286/59 متر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان خيابان 17شـهریور چهـارراه بهار کوچه 

پيرانشـهر کوچه9 بن بسـت دوم سـمت چپ    خریداری از محل 
مالكيت حسـن معين الدینـی  - ردیف  503

15343  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی از  
3968  اصلـی -  اقـای احمـد صدیـق فرزنـد علی به شناسـنامه 
شـماره 135  صـادره از  گلبـاف در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  
مسـاحت 201/53 متـر مربع  به ادرس کرمان خيابان دسـتغيب 
کوچـه 73 انتهـای کوچه   خریـداری از محل مالكيت رخشـنده 

اهورایـی - ردیـف  1109
15672  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  888  فرعـی از  
3968  اصلـی -  خانـم اختـر مهرابی زاده هنرمنـد  فرزند محمد 
بـه شناسـنامه شـماره 11992  صـادره از  کرمان  در ششـدانگ  
یكبـاب کارگاه بـه  مسـاحت 150/1 متـر مربع  بـه ادرس کرمان 
ابتـدای جـاده ماهـان جنـب پمـپ بنزیـن    خریـداری از محـل 

مالكيـت محمـد علی پور فرسـنگی - ردیـف  1658
15745 فرعـی از  3968 اصلـی-  اقـای علـی محمـدی پشـوئی  
فرزند  غالمحسـين  به شناسـنامه شـماره 127  صادره از  شهداد  
در ششـدانگ  یكبـاب خانـه به  مسـاحت 212/85 متـر مربع  به 
ادرس کرمـان سراسـياب  خيابان شـهيد مغفـوری انتهای کوچه 
اشـرف  گنجویـی خریـداری از محـل مالكيـت مصيـب شـریفی 

قناتغسـتانی - ردیف  173
15860 فرعـی مجـزی از 881فرعی  از  3968 اصلی-  اقای ابوذر 
خيـام راینـی  فرزند  عباس  به شناسـنامه شـماره 1148  صادره 
از  کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 374/25 
متـر مربـع  بـه ادرس کرمان جـاده  ماهان بلـوار امام صـادق )ع( 
کوچه باغ کسـری خریـداری از محل مالكيت علـی علی احمدی 

- ردیـف  1259
16072  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی 
از  3968  اصلـی -  اقـای هـادی شـهریارپناه فرزنـد غالمرضـا به 
شناسـنامه شـماره 2573  صادره از  کرمان  در ششدانگ  یكباب 
خانـه بـه  مسـاحت 230/59 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان بلوار 
شـهرک صنعتـی کوچـه 18    خریـداری از محـل مالكيـت باقر 

مقتـدر  - ردیـف  057
16096  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  498  فرعـی 
از  3968  اصلـی -  اقـای مجيـد ابيـار فرزند احمد به شناسـنامه 
شـماره 1853  صـادره از  بـم  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  
مسـاحت 159/2 متـر مربع  بـه ادرس کرمان سراسـياب خيابان 
شـهيد ابراهيمـی جنوبی ميدان ميرحسـين خانی   خریـداری از 

محـل مالكيـت عباس اشـرف گنجوئـی  - ردیـف  180
16104  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  893  فرعـی از  
3968  اصلـی -  خانـم زهـره عسـكری گجگينی فرزند حسـين 
بـه شناسـنامه شـماره 2980261165  صـادره از  کرمـان  در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 149/86 متـر مربـع  به 

ادرس کرمان خيابان سـرباز کوچـه26 غربی 5  خریداری از محل 
مالكيـت  رحيـم رنجبـر همقاوندی- ردیـف  479

16110  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  885  فرعـی 
از  3968  اصلـی -  اقـای حسـن اميـری فرزنـد عبدالحسـين به 
شناسـنامه شـماره 3070  صادره از  کرمان  در ششدانگ  یكباب 
خانـه بـه  مسـاحت 417/21 متر مربـع  بـه ادرس کرمان خيابان 
سـرباز کوچـه58 غربـی 15سـمت راسـت  خریـداری از محـل 

مالكيـت  ارسـطو کيان پـور - ردیـف  1235
16118  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  884  فرعـی 
از  3968  اصلـی -  اقـای اکبـر بـدر ابـادی فرزنـد  قدمعلـی بـه 
شناسـنامه شـماره 913  صـادره از ریـگان  در ششـدانگ  دو باب 
مغـازه بـه  مسـاحت 37/52 متر مربع  بـه ادرس کرمـان خيابان 
سـرباز نرسـيده به ميدان بيرم اباد سـمت چپ  خریداری از محل 

مالكيت حسـين اشـرف گنجوئی - ردیـف  764
16119  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی 
از  3968  اصلـی -  خانـم محبوبـه سـليمی پورفرسـنگی فرزنـد  
حسـين به شناسـنامه شـماره 2980219304  صـادره از کرمان   
در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 190/5 متـر مربع  به 
ادرس کرمـان شـهرک صنعتی انتهای خيابان اصلی سـمت چپ 
بن بسـت اخـر   خریداری از محل مالكيت جمشـيد عيش ابادی  

- ردیـف  157
16134  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  989  فرعـی 
اقـای مهریـار رسـتمی  فرزنـد مهـران  اصلـی -   از  3968  
بـه شناسـنامه شـماره 2980156655  صـادره از کرمـان   در 
ششـدانگ  یكبـاب کارگاه بـه  مسـاحت 828/81 متـر مربـع که 
مـوازی 41/44مترمربـع از ششـدانگ عرصـه ملـک مـورد تقاضا 
متعلـق به وقـف ودر اجاره مالک متن ميباشـد  بـه ادرس کرمان 
سـرباز کوچـه 18چهـارراه دوم  خریـداری از محل مالكيت قدرت 

خانـم چهـار پـری - ردیـف  115
16146  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  705  فرعـی 
از  3968  اصلـی -  خانـم نغمـه مـال محمـدی ماهانـی فرزنـد  
عبدالرضا به شناسـنامه شـماره 2980624497  صادره از کرمان  
در ششـدانگ  یكبـاب خانه به  مسـاحت 84 متر مربـع  به ادرس 
کرمـان خيابـان شـهيد ابراهيمی جنوبـی کوچه4    خریـداری از 

محـل مالكيت اکبـر احمدی نـژاد - ردیـف  375
260  فرعی از  3989 اصلی مجزی شـده از  17  فرعی از  3989  
اصلـی -  خانـم عهدیـه منتظـری  فرزند  ماشـااهلل به شناسـنامه 
شـماره 223  صـادره از حاجـی ابـاد   در ششـدانگ  یكباب خانه 
بـه  مسـاحت 241/72 متـر مربـع  بـه ادرس کرمان ميـدان علی 
ابـن ابيطالـب خيابان مـدرس کوچـه داورانی  خریـداری از محل 

مالكيـت  خود متقاضـی - ردیف  926
24  فرعـی از  4144 اصلـی مجـزی شـده از 1  فرعـی از  4144  
اصلـی -   اقـای ميثـم گنجعلـی خانـی پـور فرزنـد  غالمشـاه به 
شناسـنامه شـماره 3434  صادره از کرمان   در ششدانگ  یكباب 
مغـازه بـه  مسـاحت 45/5 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خيابان 
سـرباز روبـروی کوچـه 38 خریـداری از محـل مالكيت ماشـااهلل 

گنجعلی پـور  - ردیـف  539
273  فرعـی از  4221 اصلـی-  اقـای عيسـی اميـد  فرزنـد گل 
محمـد بـه شناسـنامه شـماره 5  صـادره از  زابل   در ششـدانگ  
یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 228/2 متر مربـع  بـه ادرس کرمان 
خيابـان شـهيد قدوسـی مقابـل داروخانـه خریـداری از محـل 

مالكيـت خـود متقاضـی - ردیـف 215
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

21319  فرعـی از  1783 اصلـی -  خانـم نصرت افضلی گروه  به 
شناسـه شـماره  176  در ششـدانگ  یكباب  خانه   به مسـاحت 
198  متـر مربـع بـا قيـد بـه اینكـه مـوازی  71/56متـر مربع از 
ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقف  ميباشـد  بـه ادرس 
کرمـان خيابـان 24 اذر خریداری از محل مالكيت سـيد حسـين 

ردیف844 طباطبایی- 
21342  فرعـی از  1783 اصلـی -  اقـای بهـرام سـپهری  فرزند 
بختيارصـادره از رابر به شناسـه شـماره  6  در ششـدانگ  یكباب  
خانـه   بـه مسـاحت 275  متـر مربـع بـا قيـد بـه اینكه مـوازی  
99/39 متـر مربـع از ششـدانگ  عرصه مـورد تقاضا متعلق بوقف  
ميباشـد  بـه ادرس کرمـان بلـوار ازادگان کوچـه 17 فرعـی دوم 
سـمت چپ  خریداری از محل مالكيت سـيد حسين طباطبایی- 

ردیف981
21379  فرعـی  مجـزی از 1323فرعـی از  1783 اصلی -  خانم 
فاطمه حسـين زاده   فرزند محمد صادره از بم به شناسـه شـماره  
819  در ششـدانگ  یكباب انباربه مسـاحت 240/32  متر مربع 
بـا قيـد به اینكـه مـوازی  86/85 متر مربـع از ششـدانگ  عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  ميباشـد  بـه ادرس کرمـان  ميدان 
ازادی  خيابـان شـهيد بهشـتی کوچـه شـماره یک  روبـرو پالک 
52 خریداری از محل مالكيت سـيد عيسـی دشـتی و سـيد امير 

دشـتی - ردیف890
21528  فرعـی از  1783 اصلـی -   اقـای حميـد محمـد رضائی 
فرزنـد مسـعود  بـه شناسـنامه شـماره  6 صـادره از جيرفـت در 
ششـدانگ  یكبـاب  خانه   به مسـاحت 453/2  متـر مربع با قيد 
بـه اینكـه مـوازی  163/79متـر مربع از ششـدانگ  عرصـه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف  ميباشـد  بـه ادرس کرمـان  بلـوار ازادگان 
نبـش خيابان علی ضيـا خریداری از محل مالكيت ماشـااهلل ثمره 

هدایـت زاده- ردیف06  
52  فرعـی از2216اصلـی-  اقـای حميـد کمالـی گوکـی   فرزند 
محمد حسـن به شناسـنامه شـماره 5456  صادره از  گلباف  در 
ششـدانگ  یكباب خانه مشـتمل بر طبقات فوقانی به  مسـاحت 
258/4 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خيابـان مصطفـی خمينی 
کوچـه 47  خریـداری از محـل مالكيـت کياندخت ثریـا  - ردیف  

                        1172
55  فرعـی از2216اصلـی-  خانم فاطمه شـهيدی  فرزند عبداهلل 
به شناسـنامه شـماره 89  صادره از  ماهان   در ششـدانگ  یكباب 
خانـه مشـتمل بـر طبقه فوقانـی بـه  مسـاحت 223/8 متر مربع  
بـه ادرس کرمـان خيابـان شـهاب کوچـه 47 نبـش جنوبـی 1  

خریـداری از محـل مالكيت کياندخـت ثریا  - ردیـف  445

17401  فرعی از  2787  اصلی-  اقای  جابرسـلطانی نژاد  فرزند 
محمد به  شناسنامه شماره  148  صادره از بافت    در ششدانگ  
یكبـاب  خانـه  به مسـاحت 113/34  متر مربع  بـه ادرس کرمان 
خيابـان ابـوذر شـمالی کوچـه 22پـالک40 خریـداری از محـل 

مالكيـت  محمود پورزاده حسـينی -ردیف 242
23064  فرعـی از 2787  اصلـی-  اقای منوچهر روناسـی   فرزند  
ماشـااهلل بـه  شناسـنامه شـماره  234  صـادره از کرمان  در  سـه 
دانگ مشـاع از ششـدانگ  یكباب  خانه  به مسـاحت 328/6  متر 
مربـع  بـه ادرس کرمان خيابان شـيخ احمد کافی شـمالی کوچه 
3 خریـداری از محـل مالكيـت  کيخسـرو سياوشـيان رشـيدی 

وغيـره -ردیف 626
23883  فرعـی از  2787  اصلـی-  خانـم سـميه کرمانی   فرزند  
ماشـااهلل بـه  شناسـنامه شـماره  596  صـادره از کرمـان  در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 174/53  متـر مربـع  به 
ادرس کرمـان ميدان رسـالت ابوذر جنوبی کوچـه40 بعد از چهار 
کوچـه سـوم  خریـداری از محل مالكيت  محمـد حائری کرمانی  

-ردیـف 1306
24005  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای ميـالد شـهداد نـژاد   
فرزند  محمد قربان به  شناسـنامه شـماره  3910  صادره از عنبر 
اباد   در ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 262/54  متر مربع  
بـه ادرس کرمـان  بلـوار رسـالت کوچـه شـماره 5 قبـل از چهـار 
کوچه سـمت چـپ  خریـداری از محل مالكيت  محمـود پورزاده 

حسـينی -ردیف 255
24042  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای ابوالفضـل خواجوئـی 
گوکـی   فرزنـد  علـی بـه  شناسـنامه شـماره  3180033185  
صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب  خانه مشـتمل بر مغازه  
بـه مسـاحت 203/28  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خيابـان 
گلدشـت خيابـان گلبـرگ اواسـط خيابـان  خریـداری از محـل 

مالكيـت  قهـری ابراهيـم بانـک توکلی-ردیـف 499
24060  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای نور اهلل اميری فر   فرزند  
موسـی به  شناسـنامه شـماره  325  صادره از رابر  در ششـدانگ  
یكبـاب  خانـه مشـتمل بـر فوقانـی  بـه مسـاحت 167/32  متر 
مربـع  به ادرس کرمان  خيابان شـيخ احمـد کافی جنوبی کوچه 
7 منـزل دوم سـمت راسـت   خریـداری از محل مالكيت  حسـن 

ودیعتـی -ردیف 314
15767  فرعـی  مجـزی از 2548 فرعـی  از  2788 اصلی -  اقای 
احد افصح   فرزند حسـين صادره از کرمان به شناسـنامه شـماره  
384  در ششدانگ  یكباب  مغازه   به مساحت 22/41  متر مربع 
بـه ادرس کرمان چهارراه خواجو بين کوچـه 17و19  خریداری از 

محل مالكيت نرگس نخعی نـژاد کرمانيان - ردیف585
182  فرعـی  مجـزی از 1فرعـی از  2833 اصلـی -  اقـای محمد 
علی جمشـيدی پور گوشـكی  فرزند غالم حسـن صادره از بافت 
به شناسـنامه شـماره  9  در ششـدانگ  یكباب  سـاختمان   به 
مسـاحت 260/4  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان شـهرک مطهری 
بلـوار ابوالفضـل خيابـان هجـرت کوچـه مهسـا 7کوچـه سـوم 
سـمت چـپ خریـداری از محل مالكيـت مصطفی فتـح اهلل زاده 

ردیف1333  -
2885فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای دادعبـاس ایالغـی زاده 
بردسـيری  فرزند  عنایت اهلل  به شناسـنامه شماره  1237  صادره 
از جيرفـت در ششـدانگ  یكبـاب خانه به مسـاحت 148/63 متر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان   خيابـان گلدشـت کوچـه شـماره 40   

خریـداری از محـل مالكيـت یحيـی هدایت -  ردیـف  281
2887 فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای علـی ابراهيمـی موحـد  
فرزنـد  عبـاس  بـه شناسـنامه شـماره  271  صـادره از ماهان در 
ششـدانگ  یكبـاب مغازه مشـتمل بـر طبقه فوقانی به مسـاحت 
141/8 متـر مربـع  بـه ادرس کرمان   خيابان ميـرزا اقا خان بين 
کوچـه 70و72  خریـداری از محـل مالكيـت یحيی هدایـت زاده 

-  ردیـف  1185
2894 فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای شـعبان ميرزائـی راینـی  
فرزنـد  غالمرضـا  بـه شناسـنامه شـماره  26  صـادره از رایـن در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت 
100 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان   بزرگـراه امـام کوچـه31 
خریـداری از محـل مالكيـت درخشـنده هدایـت -  ردیـف  1262

2897 فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای غالمرضـا محمـدی زاده 
تهرودی  فرزند  مراد  به شناسـنامه شـماره  697  صادره از راین 
در ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 162 متر مربع  به ادرس 
کرمـان  خيابـان گلدشـت کوچـه 28 خریـداری از محل مالكيت 

عبدالمجيـد هدایـت -  ردیف  820
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

2323 فرعـی از 20  اصلـی-  خانـم صدیقـه پـور زنگـی ابـادی   
فرزنـد  حسـين  بـه شناسـنامه شـماره  1031  صـادره از کرمان 
در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 225/5 متـر مربـع  به 
ادرس کرمان روسـتای  قائم اباد خيابـان حافظ خریداری از محل 

مالكيـت فاطمـه هرنـدی ربانی پـور -  ردیـف  3793

2 فرعـی از 75  اصلـی-  اقـای ابراهيم پور شـيخعلی اندوهجردی  
فرزند  ماشـااهلل  به شناسـنامه شـماره  1406  صادره از شهداد در 
ششـدانگ  یكباب خانه مشـتمل بر طبقات فوقانی  به مسـاحت 
298/8 متـر مربـع  بـه ادرس کرمان بزرگراه امـام بلوار صبا کوچه 
2 چهـار کوچـه اول سـمت چپ منزل چهارم  خریـداری از محل 

مالكيت جواد حسـينی گوهـری -  ردیف  412
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

7 فرعـی از 929  اصلـی-  اقـای محمـد ابراهيمـی نـژاد  فرزنـد  
ابراهيم  به شناسـنامه شـماره  18  صادره از راین  در ششـدانگ  
یكبـاب خانـه به مسـاحت 1028/5 متر مربـع  بـه ادرس کرمان 
رایـن خيابـان17 شـهریور خریـداری از محـل مالكيـت ماشـااهلل 

وفایـی -  ردیـف  836
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه1398/12/12

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه1398/12/26
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو شهرستان کرمان 
م الف:1721  

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي 
اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي

)) آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن 
نامـه قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتـي و اراضي و 

سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـيله  امالکـی  کـه 
برابـر اراء هياتهـای  حـل اختـالف  موضـوع قانـون 
تعيين تكليـف وضعيت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي  ناحيـه  
دو شهرسـتان کرمـان  تقاضـای ثبـت انهـا پذیرفته و 
ادامـه عمليـات ثبتی انهـا مطابق قانون مذکـور تجویز 
گردیده اسـت  به ترتيب شـماره پـالک فرعی از اصلی  
و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالـک یـا 
مالكيـن ) متقاضيـان ثبـت ( واقعدر بخشـهای  )2و3(  
ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بشـرح ذیل اگهی  ميشـود 
تـا  در صورتـي کـه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به 
صدور سـند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
بتواننـد از تاریـخ انتشـار اوليـن آگهي به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ 
رسـيد، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایي تقدیـم نمایند.
بدیهـي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صادر 
خواهـد شد.شـایان ذکـر اسـت صدور و تسـليم سـند 

مالكيـت بر اسـاس قانـون مذکـور مانع 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

از  3968  فرعـی   از 880  مجـزی  فرعـی   15807
اصلـی-  اقـای محمـد علی هـادی زاده گوکـی   فرزند  
علـی  بـه شناسـنامه شـماره 375  صـادره از  کرمـان  
در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 371/25 
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان جـاده  ماهـان روبـروی 
کشـتارگاه  خریـداری از محـل مالكيـت سـيد عباس 

عمرانـی - ردیـف  539
15961 فرعـی مجزی از 899 فرعی  از  3968 اصلی-  
اقـای محمـد کچمـی مالئـی  فرزند  سـياه خـان   به 
شناسـنامه شـماره 340  صادره از  راین  در ششـدانگ  
یكبـاب خانه به  مسـاحت 219/2 متر مربـع  به ادرس 
کرمـان ميـدان تره بـار قدیم بلـوار شـهيدان محمدی 
کوچـه 18  خریـداری از محـل مالكيـت شـاهپور و 

فریـدون فروهر - ردیـف  817
از   اصلـی مجـزی شـده  از  3968  فرعـی    16078
1146  فرعـی از  3968  اصلـی  -  خانم زهرا سـلمانی 

چهارفرسـخی فرزند قاسم به شناسـنامه شماره 2124  
صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  
مسـاحت 125 متر مربـع  به ادرس کرمان سراسـياب 
فرسـنگی کوچـه نمازیـان سـابق سـمت چـپ کوچه 
اول درب هشـتم    خریـداری از محـل مالكيـت کبری 

گنجعلـی خانـی زاده فرسـنگی   - ردیـف  1288
از   اصلـی مجـزی شـده  از  3968  فرعـی    16079
1146  فرعـی از  3968  اصلـی  -  خانم زهرا سـلمانی 
چهارفرسـخی فرزند قاسم به شناسـنامه شماره 2124  
صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  
مسـاحت 117 متر مربـع  به ادرس کرمان سراسـياب 
فرسـنگی کوچه نمازیان سابق سـمت چپ کوچه اول 
درب نهم    خریداری از محل مالكيت کبری گنجعلی 

خانـی زاده فرسـنگی   - ردیـف  1286
از   اصلـی مجـزی شـده  از  3968  فرعـی    16091
223  فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای سـيد ماشـااهلل 
روناسـی فرزنـد سـيد مهـدی  بـه شناسـنامه شـماره 
از  کرمـان  در ششـدانگ   2980344184  صـادره 
یكبـاب خانـه به  مسـاحت165/5 متر مربـع  به ادرس 
کرمـان سراسـياب  خيابـان شـهيد ابراهيمـی جنوبی 
کوچـه 7  خریـداری از محل مالكيت علی اکبر اشـرف 

پـور  - ردیـف  464
از   اصلـی مجـزی شـده  از  3968  فرعـی    16129
881  فرعـی از  3968  اصلـی  -  خانـم مـراد بـی بـی 
شـهریاری خالـص فرزنـد  ناصر به شناسـنامه شـماره 
از ریـگان   در ششـدانگ  یكبـاب  1739  صـادره 
خانـه بـه  مسـاحت 94 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان 
خيابـان شـهيدان ماهانـی مقابـل تاالر کسـری کوچه 
17   خریـداری از محـل مالكيـت احمـد فتحـی زاده   

- ردیـف  166
16135  فرعـی از  3968 اصلـی مجزی شـده از  881  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای مقـداد مهـدی زاده 
فرسـنگی فرزنـد  حسـين به شناسـنامه شـماره 356  
صـادره از کرمـان   در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  
مسـاحت 300 متر مربـع  به ادرس کرمان سراسـياب 
انتهـای کوچـه     ماهانـی کوچـه 41  بلـوار شـهيدان 
خریـداری از محـل مالكيـت علـی علـی احمـدی   - 

ردیـف  583
16136  فرعـی از  3968 اصلـی مجزی شـده از  899  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  خانـم بتـول ضيغمـی نژاد 
فرزنـد علـی به شناسـنامه شـماره 6  صـادره از ماهان 
نسـبت بـه دو دانـگ  و اقـای حسـين ضيغمـی نـژاد  

فرزنـد علـی به شناسـنامه 9 صـادره از کرمان نسـبت 
بـه دو دانـگ و اقای حسـن ضيغمـی نـژاد فرزند علی 
به شناسـنامه 2980040290 صادره از کرمان نسـبت 
بـه دو دانـگ  مشـاع از ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  
مسـاحت 261/42 متـر مربع  بـه ادرس کرمان خيابان 
سـرباز کوچـه 68  خریـداری از محـل مالكيـت باقـر 

مقتـدر  - ردیفهـای 541و542و543
شـده  مجـزی  اصلـی   3968 از   فرعـی    16148
از  629  فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای محمـد 
مهدی زاده فرسـنگی فرزند  رضا به شناسـنامه شماره 
ششـدانگ   در  کرمـان   از  صـادره    2980070041
یكبـاب خانه به  مسـاحت 234/8 متر مربـع  به ادرس 
کرمـان سراسـياب خيابـان شـهيد احمـدی کوچـه 5 
خریـداری از محـل مالكيت عباس ملكی فرسـنگی  - 

ردیـف  592
235  فرعـی از  3980 اصلـی مجـزی شـده از  17  
فرعـی از  3980  اصلـی  -  خانـم ليلـی جعفـری 
سـيرچی فرزند  محمد به شناسنامه شـماره 5  صادره 
از شـهداد  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 
121/27 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خيابان سـرباز 
کوچـه 43 روبـروی شـرقی 5  خریـداری از محـل 
مالكيـت حسـين عبـداهلل یار خبيصـی  - ردیـف  1207
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

21284  فرعـی از  1783 اصلـی  -  اقـای بهمـن 
سـيف الدینـی پـور  بـه شناسـنامه شـماره  3 فرزنـد 
قـدرت اهلل  صـادره از زرنـد  و خانـم مونس پور سـيف 
الدینـی  یـزدان ابـادی  فرزنـد شـاهرخ به شناسـنامه 
6495 صـادره از زرنـد  در ششـدانگ  یكبـاب  خانـه  
بـه المناصفـه   بـه مسـاحت 300  متر مربـع با قيد به 
اینكـه مـوازی  108/43 متر مربع از ششـدانگ  عرصه 
مـورد تقاضـا متعلق بوقف  ميباشـد  بـه ادرس کرمان 
بلـوار ازادگان  خيابـان جـواد الئمه شـرقی 4 خریداری 
از محـل مالكيت محمود عدل اسـفندیاری - ردیفهای 

1369و1370
21314  فرعی از  1783 اصلی  -  اقای حسـين عرب 
پور داهوئی  به شناسـه شـماره  2646  در ششـدانگ  
یكباب  کارگاه   به مسـاحت 275  متر مربع با قيد به 
اینكـه مـوازی  99/39 متـر مربع از ششـدانگ  عرصه 
مـورد تقاضـا متعلق بوقف  ميباشـد  بـه ادرس کرمان 
بلـوار ازادگان کوچـه 37 قطعـه 46 خریـداری از محل 

مالكيت ليلی اوحـدی - ردیف137
21345  فرعـی از  1783 اصلـی  -  خانـم گوهرنخعی  
فرزنـد محمـد صادره از زرند به شناسـه شـماره  3  در 
ششـدانگ  یكبـاب  خانـه   مشـتمل بر طبقـه فوقانی  
بـه مسـاحت 267/6  متـر مربع با قيد بـه اینكه موازی  
96/71 متـر مربـع از ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضـا 

متعلـق بوقـف  ميباشـد  بـه ادرس کرمـان خيابـان 
شـهيد رجائی کوچه 49 پـالک 47  خریداری از محل 

مالكيت ماشـااهلل ثمـره هدایـت زاده  - ردیف266
21456  فرعـی از  1783 اصلـی  -  اقای عليرضا شـاه 
محمـدی    بـه شناسـه شـماره  3846  در ششـدانگ  
یكبـاب  خانـه   به مسـاحت 254/6  متـر مربع با قيد 
به اینكه موازی  92/01 متر مربع از ششـدانگ  عرصه 
مـورد تقاضـا متعلق بوقف  ميباشـد  بـه ادرس کرمان 
خيابـان شـهيد مفتـح کوچـه شـماره 5  خریـداری از 
محل مالكيت ماشـااهلل ثمـره هدایـت زاده  - ردیف843

57  فرعـی از2216اصلـی-  خانـم سـيمين شـهيدی 
زنـدی   فرزنـد ماشـااهلل بـه شناسـنامه شـماره 128  
صـادره از  ماهـان   در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  
مسـاحت 237/21 متر مربع  بـه ادرس کرمان خيابان 
شـهاب کوچه 47 انتهای کوچه سـمت چپ خریداری 

از محـل مالكيـت کياندخت ثریـا  - ردیـف  773
23840  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای رمضـان 
شـادروان   فرزنـد  یـار محمـد به  شناسـنامه شـماره  
271  صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه 
بـه مسـاحت 138/69  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان 
خيابـان گلدشـت کوچـه 26 پـالک 65 خریـداری از 
محـل مالكيـت  ميـرزا مصطفـی هـروی  -ردیـف 638

23976  فرعـی از  2787  اصلـی-  خانـم منصـوره 
محبـی راد    فرزنـد  غـالم حسـين بـه  شناسـنامه 
شـماره  673  صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یكباب 
خانـه به مسـاحت 136/7  متر مربع  بـه ادرس کرمان 
خيابـان شـهيد مصطفـی خمينـی خيابان خبـر نگار 
نبـش کوچـه 29 خریـداری از محـل مالكيـت  علـی 

شـعبانی  -ردیـف 159
23977  فرعـی مجـزی از 10396فرعـی  از  2787  
ابـاد    وامـق  زاده  فاطمـه حسـينی  خانـم  اصلـی-  
فرزنـد محمـد بـه  شناسـنامه شـماره  2  صـادره از 
کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 
121/5  متـر مربـع کـه مقدار48/22متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه ملک مـورد تقاضا متعلـق به وقف 
ودر اجـاره مالـک متـن می باشـد  بـه ادرس کرمان 
خيابـان  شـهيد مصطفـی خمينی خيابـان خبر نگار 
نبـش کوچـه 29 خریـداری از محـل مالكيـت علـی 

شـعبانی  -ردیـف 158
24064  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای محسـن 
طحانـی ماهانـی    فرزنـد  علی به  شناسـنامه شـماره  
4729  صـادره از کرمان نسـبت بـه چهار دانگ و خانم 
نرگـس دهقانـی فرزنـد حسـين بـه شناسـنامه 603 
صـادره از کرمـان نسـبت بـه دو دانـگ  از ششـدانگ  
یكبـاب خانـه  دوبلكـس بـه مسـاحت 123/8  متـر 
مربـع  به ادرس کرمان بلوار رسـالت کوچه شـماره 10 

خریـداری از محـل مالكيت  محمود پور زاده حسـينی  
-ردیفهـای524و525

24065  فرعـی از  2787  اصلی-  اقای علی سـلطانی 
نژاد   فرزند  جعفر به  شناسـنامه شـماره  1  صادره از 
بافـت  در ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 150/5  
متر مربع  به ادرس کرمان بلوار رسـالت کوچه شـماره 
از محـل مالكيـت  حسـن ودیعتـی   11 خریـداری 

739 -ردیف 
24091  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقای وحيد ذبيحی   
فرزند  علی به  شناسـنامه شـماره  67  صادره از بم  در 
ششـدانگ  یكباب  خانه مشـتمل بر  طبقه فوقانی  به 
مسـاحت 150/5  متـر مربع  بـه ادرس کرمان  خيابان  
اسـياباد جنوبـی کوچـه غربـی 11  خریـداری از محل 
مالكيـت  نيره سـام زاده و احمد جـوادی  -ردیف 827

اقـای دانيـال  از  2787  اصلـی-   24104  فرعـی 
سـلطانی نـژاد   فرزنـد  منصور به  شناسـنامه شـماره  
4557  صـادره از بافـت  در ششـدانگ  یكبـاب  خانـه 
بـه مسـاحت 185/71  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  
خيابـان ابوذرجنوبـی کوچـه 14  خریـداری از محـل 

مالكيـت  محمـود پـور زاده حسـينی  -ردیـف 118
24152  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای محمـود 
مهـدی زاده راینـی  فرزنـد  اصغـر بـه  شناسـنامه 
شـماره  3883  صـادره از رایـن  در ششـدانگ  یكباب  
سـاختمان  به مسـاحت 284/09  متر مربع  به ادرس 
کرمان  خيابان  گلدشـت کوچه 26 خریداری از محل 

مالكيـت  فاطمـه جـوادی   -ردیـف 61
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

2356 فرعی از 20  اصلی-  خانم  اذر بنی اسـدنگاری   
فرزنـد  محمـد علـی  بـه شناسـنامه شـماره  1584  
صادره از بردسـير در ششـدانگ  یكباب سـاختمان به 
مسـاحت 308/38 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان قائم 
اباد خيابان هاشـمی  رفسـنجانی  کوچه 14  خریداری 
از محـل مالكيـت علی ایالقی حسـينی -  ردیـف  195

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 
کرمان

6 فرعـی از 1034  اصلـی-  اقـای احسـان ابراهيمـی   
فرزنـد  حسـين  به شناسـنامه شـماره  3632  صادره 
از رایـن در ششـدانگ  یكبـاب خانه مشـتمل بر باغ به 
مسـاحت 2481/05 متـر مربع  بـه ادرس کرمان راین 
بلـوار افالطونيـان خریـداری از محل مالكيت شـكراهلل 

دهقانـی -  ردیـف  1637
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه1398/12/12

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه1398/12/26
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو 
شهرستان کرمان م الف1724   

آگهی مرحله بیست و دوم  سال 139۸) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

آگهی مرحله بیست و سوم  سال 139۸) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

استانداران حق تعطیل کردن اصناف را ندارند
حسـن روحانی امروز یکشـنبه و پس از جلسـه مشـترک 
سـتاد اقتصـادی دولـت و نماینـدگان فعـاالن اقتصـادی با 
اشـاره به موضوعات مطرح شـده در نشسـت امروز با بیان 
ایـن مطلـب کـه مـا چیزی به نـام قرنطینـه نداریـم گفت: 
اصـا اینکه شـایع شـده در تهـران یا بعضی شـهرها برخی 
فروشـگاه ها و برخی مشـاغل قرنطینه هستند، اصا چنین 
چیـزی وجـود نـدارد. نـه امـروز قرنطینـه اسـت، نـه ایـام 
نـوروز، نـه بعـد و قبلـش و همـه در کسـب و کار و فعالیت 
خـود آزادند.بـه گـزارش تسـنیم وی ادامـه داد: خدمـات 
دولـت هـم به طـور معمول به مـردم خواهد رسـید منتهی 
همـه تـاش مـا ایـن اسـت فعالیـت اقتصـادی وخدمات 
دولـت بـه گونـه ای باشـد مـردم بیشـتر در خانـه بمانند و 

یـا اگـر اقدامـی انجـام مـی شـود در چهارچـوب پروتـکل 
بهداشـتی باشـد.روحانی خاطرنشـان کرد: نسـبت به اینکه 
کاری تعطیـل شـود، روز و سـاعتی تعطیـل شـود، کسـب 
خاصـی مـورد محدودیـت قرار بگیرد، مرجع آن فقط سـتاد 
ملی در تهران اسـت اسـتان ها به هیـچ عنوان حق تصمیم 
گیـری ندارند نـه اسـتانداران نه بخش های بهداشـتی. هر 
گونـه محدودیـت در سـتاد ملـی در تهـران تصمیـم گیری 
می شـود بنابرایـن در اسـتان ها در این زمینه نبایـد اقدامی 
صـورت بگیرد.ایـن صحبـت در حالی مطرح شـده کـه روز 
گذشـته سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در اسـتان کرمـان مصوب 
کـرد کـه تمامی اصنـاف به جـز 12 صنف ضـروری از امروز 

تعطیل شـوند.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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آوای محلی           

تمام  منزل  و  جایی  بهم  ریح
َسرَه  باال  و  شوپایی  بهم  ریح
شما که   توي  اينترنت  اچرخي
یال  راستن كه دنیایی  بهم   ریح
دوساری ، کوتک و کهنو  و روبار
دو   بال   عنبرآوایی   بهم   ریح
دگه    بازار     گازویيل    خوابی
که  نخر  میثم آوای  بهم   ریح؟
زمين  و  آسموني  ريهته  ور  هم
کناس و عرض و پهنايي بهم ريح

شاعر :  جهانگیر_فیروزی

فیلم مرد ایرلندی
-دوست داشتم ازتون محافظت کنم، دوست 

نداشتم چیزهایی که من تجربه می کنم رو شما 
تجربه کنین

بخارا دوزی
بخارا دوزی یکی از صنایع دستی تزیینی – 

کاربردی ایران است . بخارا نام شهری است 
که در آن محصول پنبه و ابریشم بسیار بوده و به همین دلیل هنرمندان 
بخارایی، شیوه ای را در رودوزی ها ابداع کرده اند که به بخارا دوزی مشهور 

شده است .

صنایعدیالوگ

عکس نوشت

 گاهی برای ابرهای رفته دلتنگم
هرچند می دانم

یک گوشهء این شهر، یا آن شهر
دارند می بارند

ـ ابر است و باریدن ـ
هرچند می دانم

این آسمان ـ هرجا که می بینی ـ
همین رنگ است

اما کویر من
گاهی برای ابرهای رفته دلتنگ است.

سیدعلی میرافضلی

عکس: 
آیدا عباسی

انجمن موسیقی کرمان مسابقه مجازی خوانندگی و نوازندگی برگزار می کند.

kermane_noاز صفحه

سخنگوی دولت اعام کرد قرنطینه تهران شایعه است.

isna.news از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر

         در توییتر چه می گویند؟

کتاب

بادبادک باز

جاذبه 
آرامگاه شاه نعمت هللا ولی

این کتاب روایتی از دسـامبر 2001 تا مارس 2001 افغانسـتان را به 
مخاطـب نشـان می دهد. در تمام قسـمت های کتـاب با روایتی 
صمیمـی و دوسـتانه مواجـه خواهیـم بـود و مخاطب به سـرعت 

میتـوان با برخی قسـمت هـای کتاب همزاد پنـداری کند.

آرامـگاه یـا آسـتانٔه شـاه نعمتاللـه ولـی بنایـی مربـوط بـه 
دوره صفـوی اسـت که شـهر ماهـان در اسـتان کرمان جای 
گرفته اسـت. ایـن اثـر در تاریخ 15 دی 1310 با شـمارٔه ثبت 
132 به عنـوان یکـی از آثار ملـی ایران به ثبت رسیده اسـت.

معرفی 

معرفی  تاثیر کرونا بر نظام آموزشی
مرکز پژوهش ها: آموزش مجازی جایگزین مدرسه نیست؛ تقویم 

سال تحصیلی تغییر کند

بــه  ایــران  دانشــگاه های  و  مــدارس  تعطیلــی 
ــروس در کشــورمان،  ــل شــیوع گســترده کروناوی دلی
ــور  ــی کش ــام آموزش ــه نظ ــماری را ب ــکات بیش مش

ــرده. ــل ک تحمی
ــران را  ــه ای ــا ب ــن وزارت بهداشــت ورود کرون 30 بهم
رســما تاییــد کــرد. حــدود یــک هفتــه بعــد هــم بــا 
ــدارس و دانشــگاه های  ــان، م افزایــش شــمار مبتای
ــا  ــج تعطیــل شــدند و نهایت ــه تدری سراســر کشــور ب
15 اســفند اعــام شــد کــه تعطیلــی مراکــز آموزشــی 

تــا پایــان ســال 98 تمدیــد شــده اســت.
اگرچــه وزارت آمــوزش و پــرورش بــا همــکاری صــدا 
و ســیما و اســتفاده از فضــای مجــازی ســعی کــرده 
تــا حــدودی ایــن تعطیلــی را جبــران کنــد امــا نبــود 
زیرســاخت  الزم از یــک طــرف و البتــه ممکــن نبــودن 
کنتــرل دانش آمــوزان در خانــه از ســوی دیگــر باعــث 

شــده رونــد آمــوزش در کشــور عمــا مختــل شــود.
بــا ایــن وضعیــت حــال ایــن ســوال پیــش آمــده کــه 
ــرل  ــرار اســت پــس از کنت ــا ق تکلیــف چیســت؟ آی
کرونــا )کــه معلــوم نیســت چــه زمانــی روی دهــد( 
امتحانــات  اخیــر،  تعطیلی هــای  جبــران  بــدون 
برگــزار شــود؟ یــا امتحانــات پایــان ســال بــه تعویــق 
ــی  می افتــد؟ در ایــن صــورت تکلیــف ســال تحصیل
ــد  ــر 99 کلی ــد از مه ــون بای ــه براســاس قان ــدی ک بع

ــود؟ ــه می ش ــورد، چ بخ

سناریوهای آموزش و پرورش
و  آمــوزش  وزیــر  مشــاور  عمــادی،  عبدالرســول 
پــرورش در یــک برنامــه تلویزیونــی از ســه ســناریوی 
ایــن وزارت خانــه بــرای ســال تحصیلــی جــاری خبــر 

ــت. داده اس
ــن  ــه ای ــن: ب ــد از 15 فروردی ــا بع ــکیل کاس ه  تش
ــه  ــم ک ــاه را داری ــه اســفند م ــاه وقف ــک م ــب ی ترتی
ــان  ــاط معلم ــازی، ارتب ــای مج ــوزش در فض ــا آم ب
ــدی  ــا ح ــی ت ــوزش تلویزیون ــوزان و آم ــا دانش آم ب
ــنبه ها  ــه پنج ش ــده ک ــی ش ــده و پیش بین ــران ش جب
هــم در صــورت بازگشــایی مــدارس بــه روزهــای 
آمــوزش افــزوده شــوند در ایــن صــورت تغییــر 

ــت. ــم داش ــان نخواهی ــه امتح ــی در برنام چندان
ــن  ــه همی ــوند: ب ــاز ش ــت ب ــدارس از اول اردیبهش م
نســبت آزمون هــا بــا تأخیــر برنامه ریــزی و پیشــنهاد 
می شــود. کنکــور هــم یــک تــا دو هفتــه بــه تعویــق 
بیفتــد و نیمــه خــرداد تــا اواخــر خــرداد را بــرای آن 

ــم. ــی کردی پیش بین
 اگــر تــا آخــر خــرداد کاس هــا تشــکیل نشــوند: بایــد 
ــر  ــهریور فک ــرداد و ش ــا در م ــزاری آزمون ه ــه برگ ب
کنیــم و آزمــون سراســری هــم در مــرداد یــا شــهریور 
برگــزار شــود البتــه بایــد حواســمان باشــد بــه ســال 

تحصیلــی بعــد آســیب نرســاند.

چه باید کرد؟
ــه  ــوص ادام ــی در خص ــم نهای ــوز تصمی ــه هن اگرچ
ســال تحصیلــی گرفتــه نشــده، امــا از اظهــارات 
مطــرح شــده، مشــخص اســت کــه آمــوزش و 
و  تلویزیــون  طریــق  از  آمــوزش  روی  پــرورش 
فضــای مجــازی حســاب ویــژه ای بــاز کــرده. ایــن در 
ــس در  ــای مجل ــز پژوهش ه ــه مرک ــت ک ــی اس حال
گزارشــی کــه اخیــرا منتشــر شــده، اعــام کــرده ایــن 
ــه  ــد ب ــت و نبای ــه نیس ــن مدرس ــا جایگزی آموزش ه

هــوای آن، تعطیلی هــای اخیــر جبــران نشــود.
ایــن مرکــز کــه در گــزارش قبلــی خــود هــم پیشــنهاد 
ــل  ــدارس تعطی ــا م ــرل کرون ــان کنت ــا زم ــود ت داده ب
و تابســتان کوتــاه شــود، حــاال پیشــنهاد داده تقویــم 

ســال تحصیلــی بــا مصوبــه مجلــس تغییــر کنــد:
نمی توانــد  شــده  ارائــه  مجــازی  آموزش هــای 
ــن  ــود. بنابرای ــه ای ش ــای مدرس ــن آموزش ه جایگزی
ــق  ــوزش محق ــی آم ــان واقع ــری و زم ــد یادگی فرآین
بــر  ازایــن رو ســال تحصیلــی )کــه  نمی شــود. 
اســاس قانــون بایــد از مهــر آغــاز شــود( بــا مصوبــه 
ــود  ــه وج ــات ب ــران تعطی ــور جب ــه منظ ــس ب مجل

ــد. ــر یاب ــده، تغیی آم
ایــن پیشــنهاد بــه معنــی تعویــق امتحانــات نهایــی، 
ــد  ــی بع ــال تحصیل ــاز س ــق آغ ــی تعوی ــور و حت کنک

می توانــد باشــد.

چرا آموزش مجازی جواب نداده؟
ــی را  ــل مختلف ــا دالی ــز پژوهش ه ــان مرک کارشناس
ــی  ــازی و تلویزیون ــوزش مج ــودن آم ــر نب ــرای موث ب
را  آن هــا  از  زیــر خاصــه ای  در  برشــمرده اند کــه 

: می  بینیــد
برخــی دانش آمــوزان دسترســی بــه فضــای مجــازی 
ــد از  ــن می توانن ــق والدی ــد. برخــی هــم از طری ندارن
فضــای مجــازی اســتفاده کننــد و زمانــی کــه والدیــن 

نباشــند، دسترســی وجــود نــدارد.
ــرای دانش آمــوزان  برنامه هــای آموزشــی تلویزیــون ب
کم بینــا،  نابینــا،  دانش آمــوزان  اســت.  عــادی 

برنامه هــا  ایــن  از  نمی تواننــد   … و  کم شــنوا 
اســتفاده کننــد.

 20( اســت.  کــم  بســیار  دروس  تدریــس  زمــان 
دقیقــه(

ســرفصل های دروس در همــه مــدارس بــه طــور 
ــده. ــه نش ــان ارائ همزم

آمــوزش  نــوع  از  ایــران  در  مجــازی  آمــوزش 
ــق  ــوان از تحق ــی نیســت و نمی ت ــی تعامل الکترونیک

اهــداف یادگیــری مطمئــن بــود.
همه دروس در تلویزیون تدریس نمی شود.

وجــود  دانش آمــوزان  مشــارکت  بــرای  تضمینــی 
ــدارد. ن

نگرفتــه  قبــل صــورت  از  توانمندســازی معلمــان 
تــا بتواننــد بــه صــورت آنایــن بــه خوبــی بــه 

بدهنــد. درس  دانش آمــوزان 
کارشناســان مرکــز پژوهش هــا البتــه بــر لــزوم 
ــی و آنایــن تاکیــد کــرده  و  ادامــه آمــوزش تلویزیون
ــد  ــا می توان ــوزش تنه ــوع آم ــن ن ــه ای ــته اند ک نوش
تــا فرآینــد  باشــد  مکمــل و جبران گــر آمــوزش 
تعطیــات دچــار  زمــان  در  یادگیــری  یاددهــی- 

ــود. ــاع نش انقط

گزارش
کرمان نو

رنا
 ای

س:
عک

شــده  ارائــه  مجــازی  آموزش هــای 
آموزش هــای  جایگزیــن  نمی توانــد 
مدرســه ای شــود. بنابرایــن فرآینــد یادگیری 
و زمــان واقعــی آمــوزش محقــق نمی شــود. 
ــر اســاس  ازایــن رو ســال تحصیلــی )کــه ب
قانــون بایــد از مهــر آغــاز شــود( بــا مصوبــه 
ــه  ــالت ب ــران تعطی ــه منظــور جب مجلــس ب

ــد. ــر یاب ــده، تغیی ــود آم وج
ایــن پیشــنهاد بــه معنــی تعویــق امتحانات 
ــق آغــاز ســال  ــی تعوی ــی، کنکــور و حت نهای

ــد باشــد. ــد می توان ــی بع تحصیل


