
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از بین 69 نمونه مشکوک به کرونا ارسالی 
تاکنون هیچ پاسخ مثبتی دریافت نشده است

کرونا به کرمان رسید
تایید ابتالی 2 نفر

یک محوطه باستانی 
در جیرفت کشف شد

جنوب استان همچنان 
در منطقه سفید

چشمان جازموریان به نور آمد
مدیر شبکه بهداشت رودبار جنوب:  تیم جراحی بنیاد خیریه نورآوران سالمت، 100 جراحی 

چشم را در شهر زهکلوت رودبارجنوب انجام دادند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

کمپین »ماندن ۲ هفته ای در خانه« 
را راه اندازی کنیم
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کرمان مجهز به کیت
تشخیص کرونا شد
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اســفند   12 دوشــنبه         694 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

اقتصاد کلنگی و مالیات

جلیل کاربخش راوی

یادداشت مهمان

کاهش فـوق العاده درآمدهای نفتـی و افزایش قابل 
مالحظـه درآمدهای مالیاتی در چندسـاله اخیر باعث 
شـده دولـت مـردان بـرای توجیـه عملکـرد نادرسـت 
فعلـی خـود بـه درصـد درآمدهـای مالیاتی بـه تولید 
ناخالـص داخلی کشـورهای پیشـرفته جهان اسـتناد 
کننـد؟  تـو گویـی کـه همـه مسـایل کشـور شـبیه آن 
کشـورها شـده و فقط مانده مالیات. تصمیمسـازان و 
تصمیمگیـران توجـه ندارند که در شـرایط کنونی هیچ 
کشـوری در جهـان مشـابه ایـران زیر فشـار تحریم از 
یـک طـرف و نابسـامانی اقتصـادی کـه اتفاقًا دسـت 
پخـت دولتـی هاسـت از طرف دیگـر وجود نـدارد. اما 
نبایـد فرامـوش کرد انچـه بیش از تحریم هـا اقتصاد 
کشـور را دچار روزمرگی و بی سـامانی نمـوده، تحریم 
هـا نیسـت زیـرا آثـار تحریـم ها نیمـی از  مشـکالت 
چنانجـه  و  می شـوند  محسـوب  اقتصـادی کشـور 
عـده ای بخواهنـد مهم نصائب سیاسـی- اقتصادی را 
بـه تحریـم ها وصـل کنند می خواهند بـا  آدرس غلط 

بـی تدبیری خـودرا پوشـش دهند.
 نکتـه قابـل توجهی که دولتهای مسـتدام  از آن غافل 
هسـتند این اسـت که در درجه نخسـت وظیفه دولت 
»فراهـم کـردن بسـتر و مناسـبات اقتصـادی بـرای 
تشـدید فعالیـت هـای اقتصـادی و رونـق کسـب و 
کارهـا« بـوده کـه خود ایـن موضـوع می توانـد منجر 
بـه ازدیـاد درآمـد و بالطبـع مالیات شـود. متاسـفانه 
دولـت هـای دودهـه اخیـر همـواره در همین مسـاله 
اساسـی همچـون موجـود افلیجـی قـادر بـه اینـکار 
نبـوده و برعکـس عمـالً به عنـوان مزاحم کسـب و کار 
خصوصـی بـوده کـه نتیجه ایـن مزاحمت را مـی توان 
در رتبـه هـای پاییـن ارزیابـی کسـب و کار جهانـی در 
ایـران دانسـت. درگزارش اخیر بانک جهانـی، ایران در 
رابطـه بـا اشـتغال بـا کسـب 67.8 امتیاز در مقایسـه 
بـا سـال گذشـته، بیـن 190 کشـور در رتبـه 178 قـرار 
دارد؛ یعنـی تنهـا راه انـدازی کسـب و کار در دوازده 
کشـور دنیـا سـخت تر از ایـران اسـت. اینها ایـرادات و 
ضعفهایـی هسـتند کـه بـه حکومـت مربوط میشـود 
و ربطـی بـه تحریمهـا نـدارد.از دیگـر سـو، در حالیکـه 
در همـه کشـورهای جهـان »توسـعه تولیـد محـور و 
توسـعه صـادرات محـور«  به عنـوان دو بـازوی اصلی 
پیشـرفت تلقـی می شـوند هنـر متفکرین و اندیشـه 
ورزان مالیاتـی دولتی تشـویق ثروت کاغذی و سـفته 
بـازی در بـازار سـرمایه بـوده بـه طـوری کـه در الیحـه 
اصـالح قانـون مالیات های کشـور به طور مشـخصی 
عنـاد بـا تولیـد و صـادرات و رویکـرد سـفته بـازی 
مشـاهده میشـود. آقایـان متفکـر دولتـی و آن هایی 
که سـرمایه گذاری در بخش مسـکن را مخل اقتصاد 
تلقـی و مالیـات بـر عایدی ملـک را بجـای مالیات بر 
عایـدی سـرمایه مطـرح کـرده انـد آیـا نمـی دانند که 
رونـق سـاخت و سـاز در ایـران از دهـه سـی تـا کنون 
بـه عنوان موتـور مولد و محرک اقتصادایران به شـمار 
رفتـه اسـت؟ نگاهـی بـه عملکـرده بازارهای ایـران که 
در جـدول زیـر نمایـش داده شـده نشـان مـی دهـد 
کـه سـفته بـازان بورسـی کـه هیـچ قرابتی بـا تولید و 
صـادرات ندارنـد برنـدگان اقتصـاد نابسـامان فعلی و 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان بازندگان اصلی هسـتند.
در جـزوه نکاتـی در خصـوص مالیـات بـر منفعـت 
سـرمایه کـه در خرداد ماه سـالجاری توسـط معاونت 
امـور اقتصـای وزارت امـور اقتصـادی تهیـه شـده بـه 
صراحـت بیـان گردیـده " طـی چند دهه اخیـر، برخی 
بازارهـا در ایـران همچون بازار امالک، ارز، طال و سـهام 
بـه دلیـل مشـکالت سـاختاری بـه یک بـازار با سـود 
تضمیـن شـده و کم خطـر تبدیل شـده و این موضوع 
زمینـه انحراف سـرمایه ها به بخش سـوداگری مخل 
ایـن دارایـی هـا را فراهـم نمـوده و موجـب کاهـش 
جـذب سـرمایه در بخـش هـای مولـد اقتصاد شـده 

است."
حـال بـا نگاهـی بـه ایـن مقدمـه و جـدول مقایسـه 
ای اقـالم منتخـب فـوق باید پرسـید چه شـده که در 
متـن نهایی اصالحیـه اوالً عایدی بر بازار سـهام حذف 
گردیـده و دولت طرفدار سـفته بـازی در بازار غیر مولد 
گردیـده و چـرا بجای مالیـات بر عایدی بازار سـرمایه، 
مالیـات بـر بخش کشـاورزی و پسـته و ارز حاصل از 

صادرات جایگزین شـده اسـت.
برسـی اجمالی الیحه اصالحی پیشـنهادی نشـان می 
دهـد اقتصادیون کشـور »یا اتاق فکر دولـت « عاجز از 
یافتـن راه حـل منطقی، با علـم کردن »اقتصـاد بدون 
نفـت«،  به شـتاب در اخذ مالیـات به هرطریق ممکن 
روی آورده و بخـش هـای مولد اقتصاد را فدای بخش 

هـای غیر مولد کـرده اند...

کهنوججیرفت
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روابط عمومی شهرداری کوهبنان

12 تا 1323 تا 23

آگهی مزایده حضوری شهرداری کوهبنان
بــه اســتناد مجــوز شــماره 2۴ - 96/12/17 شــورای اســالمی شــهر کوهبنــان، شــهرداری کوهبنــان در نظر 

دارد یــک قطعــه زمیــن بــه متــراژ 2۵۰ مترمربــع واقــع در کوهبنــان ، بلــوار امــام جنــب جهــاد کشــاورزی را 
از طریــق مزایــده حضــوری بــه فــروش برســاند، متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد حداکثــر تــا تاریــخ9۸/12/21 
بــا همــراه داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلــغ ۵۰۰۰۰۰ ریــال بــه حســاب جــاری 217۸۸۰۰۰۵۵7۰7 نــزد بانــک 
ســپه شــعبه کوهبنــان بنــام شــهرداری مراجعــه نماینــد. جهــت بازدیــد از وضعیــت زمیــن مذکــور بــا امــور 

مالــی شــهرداری کوهبنــان هماهنگــی نماییــد.
ــده روز پنــج شــنبه مورخــه 9۸/12/22 در محــل ســالن اجتماعــات شــهرداری مــی باشــد.  در ضمــن زمــان برگــزاری مزای
هزینــه کارشناســی و ســایر هزینــه هــای جانبــی بــه عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد و شــهرداری در رد یــا قبــول هــر یــک از 

پیشــنهادات مختــار مــی باشــد.
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 33۴926۴۴ یا 33۴92۵66 تماس حاصل فرمایید.
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شهردار جیرفت: کمبود مواد ضدعفونی کننده داریم

موارد مشکوک به کرونا منفی بودند/ورودی های کهنوج کنترل می شود

مـواد  کمبـود  از  جیرفـت  شـهردار  ایسـنا/کرمان 
ضدعفونـی کننـده بـرای گندزدایـی معابرعمومـی و 

سـطح شـهر ابـراز نگرانـی کـرد.
ایسـنا  بـا  زاده" در گفت وگـو  "نعمـت هللا حسـین 
بـرای  جیرفـت  شـهرداری  آمادگـی  اعـالم  ضمـن 
رفـع دغدغـه هـای شـهروندان در امر پیشـگیری از 
کرونـا ویـروس گفـت: بـا همـکاری مرکز بهداشـت 
هشـدارهای بهداشـتی را در قالب اقدامات فرهنگی 

تبلیغاتـی در دسـتور کار قـرار داده ایـم.
معابـر  گندزدایـی  و  پاکسـازی  از  همچنیـن  وی 
عمومـی و جویهای سـطح شـهر جیرفت خبـر داد و 
افـزود: اگر چه دسترسـی به مـواد ضدعفونی کننده 
سـخت شـده اسـت و حتی دسـتگاهای متولی امر 

بهداشـت در تهیـه ماسـک دچـار مشـکل هسـتند، 
امـا شـهرداری جیرفت بـا بکارگیـری نیروهای خود 
نسـبت بـه ضدعفونـی معابـر عمومـی اقـدام کـرده 
اسـت و در ادامـه ضدعفونـی اتوبـوس ها، ایسـتگاه 
هـای توقـف تاکسـی هـا و سـاختمان شـهرداری را 

انجـام خواهیـم داد.
حسـین زاده از سـاماندهی وضعیـت بـازار تـره بـار 
واقـع در بلوار هلیل و پاکسـازی آن خبـر داد و اظهار 
کرد: با همکاری دامپزشـکی و با دسـتور دادسـتانی 
نسـبت بـه جمـع آوری مرکز خرید و فـروش و ذبح 
طیـور در مجـاورت بازارچه تره بـار وارد عمل خواهیم 

. شد
شـهردار جیرفـت گفـت: اگـر چـه به دفعات نسـبت 

بـه رفـع سـد معبـر محـل مـورد اشـاره اقدام شـده 
اسـت امـا افـرادی مشـغول خریـد و فـروش طیور 
هسـتند کـه شـرایط خاصـی دارنـد امـا بهداشـت 

عمومـی در اولویـت اسـت.
وی از نظارت 24 سـاعته بر میدان دام این شـهر نیز 
خبـر داد و گفـت: بر میـدان دام نظـارت کامل داریم 
و تنهـا مشـکل مـا کمبـود مـواد ضدعفونـی کننده و 
ماسـک اسـت و مـی طلبـد در این خصـوص ضمن 
جلوگیـری از هـر گونـه سواسـتفاده کـه دیـده مـی 
شـود یک نوع ماسـک به قیمت 3 تـا 25هزارتومان 
خریـد و فـروش می شـود، با تدبیر بیشـتر نسـبت 
بـه دسترسـی راحـت عمـوم شـهروندان نسـبت به 

اقالم بهداشـتی چاره اندیشـی شـود.

مـوارد  بـودن  منفـی  اشـاره  بـا  کهنـوج  فرمانـدار 
مشـکوک بـه کرونـا در جنـوب کرمان گفـت: ورودی 
بهداشـت کنتـرل  مرکـز  توسـط  شهرسـتان  هـای 

می شـود.
فرمانـدار کهنـوج می گویـد: تـا کنـون مـورد مبتال به 

کرونـا در شهرسـتان کهنوج نداشـتیم.
وحـدت عیدی ادامـه داد: مواردی در جنوب اسـتان 
از طـرف دانشـگاه علـوم پزشـکی بـرای آزمایـش 
فرسـتاده شـده کـه منفـی بودند.عیدی تاکیـد کرد: 
تاکنـون پنـج جلسـه فـوق العاده شـورای بهداشـت 
برگـزار کردیم.وی افـزود: اقداماتی از قبیل تذکرهای 
بهداشـتی و ضدعفونـی مـکان هـای عمومـی مثـل 

بانـک هـا انجام شـده اسـت.
فرمانـدار کهنـوج گفـت: تاالرهـای عروسـی، قلیـان 

سـراها  و دیگـر تجمعـات نیـز تعطیـل شـده انـد.
وحـدت عیـدی ادامـه داد : کمبـود ماسـک و ژل 
نیـز ماننـد تمـام کشـور در کهنـوج هم وجود داشـته 
بهداشـت  بیـان کرد:مرکـز  کهنـوج  اسـت.فرماندار 
هـای  ورودی  کنتـرل  هـای  پایـگاه  شهرسـتان 
شهرسـتان را راه اندازی و کنترل را به صورت مسـتمر 

می دهـد. انجـام 
وی در پایـان تاکیـد کـرد: مـردم اخبـار مربـوط بـه 
ویـروس کرونا را فقط از طریق سـتاد ملـی مبارزه با 
کرونـا دنبـال کرده و به شـایعات اصـال توجه نکنند.

ملخ های صحرایی در راه کرمان

بـر اسـاس پیش بینـی هـای انجام شـده و رصـد هجوم 
فائـو احتمـاال امسـال حـدود  آفریقـا توسـط  ملـخ در 
250هـزار هکتـار از اراضـی اسـتان کرمان درگیـر ملخ های 
صحرایـی می شـود.مدیر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان کرمـان با اعـالم این خبر گفت: سـال 
گذشـته  165 هـزار هکتـار از اراضی اسـتان کرمـان درگیر 
مبـارزه بـا ملخ هـای صحرایی شـد.ناصر طاهـری افزود: 
نماینـدگان سـازمان فائـو پیـش بینـی کـرده اند امسـال 
جمعیـت ملخ صحرایی امنیـت غذایی 19 میلیـون نفر را 

در آفریقـا تحـت تاثیـر قرار مـی دهد.
او جمعیـت ملـخ صحرایی را طی سـال جـاری در آفریقا 
300 تا 400 برابر این جمعیت در سـال گذشـته اعالم کرد.

او تصریـح کرد: امسـال به دلیل تغییـرات اقلیمی هجوم 
ملـخ هـای صحرایـی بـه کشـور بیـش از سـال گذشـته 
اسـت.او ادامـه داد: اکنـون اسـتان های فارس، بوشـهر و 

هرمـزگان درگیـر مبـارزه بـا این آفت هسـتند.
او گفـت: احتمـاال جنوب کرمان تا چنـد روز آینده و بعد از 

آن شـمال این اسـتان درگیر ملخ های صحرایی شـود.
طاهـری تاکیـد کـرد: تمهیـدات الزم بـه منظـور مبـارزه با 
ملـخ هـای صحرایـی در اسـتان کرمان اندیشـیده شـده 
اسـت.او اظهـار داشـت: مقـدار سـم مـورد نیـاز تهیـه و 

سـمپاش هـا نیـز بـرای مبـارزه آمـاده شـده اسـت.
او افـزود: شـبکه های ردیاب در حـال ردیابی و ارائه پیش 
آگهـی در مـورد هجـوم ملخ هـای صحرایـی بـه اسـتان 
کرمـان هسـتند.وی از کشـاورزان خواسـت بـه محـض 
مشـاهده دسـته هـای ملخ صحرایی مراتـب را بـه ادارات 

جهـاد کشـاورزی اطـالع رسـانی کنند.
 کرمان امسال از سه جبهه با ملخ های صحرایی 

درگیر می شود
 بـه گـزارش ایرنـا بر اسـاس هشـدار سـازمان های فائو و 
حفـظ نباتـات کرمـان امسـال از سـه جبهـه بـا ملخ های 
صحرایی درگیر می شـود.گروه نخسـت ملـخ های حمله 
کننـده بـه اسـتان کرمـان، همان ملـخ هایی هسـتند که 
سـال گذشـته از ایـران عبور کرده و به سـمت کشـورهای 
هنـد و پاکسـتان رفتـه اند.اکنـون در حـال بازگشـت بـه 
اسـتان های حاشـیه خلیـج فـارس و شـهرهای جنوبی 
کرمـان ماننـد رمشـک، کهنـوج و همچنیـن بندرعبـاس 
هستند.دسـته دوم ملخ های تهدید کننده اسـتان کرمان، 

ملـخ هایی هسـتند که از شـبه جزیره عربسـتان، یمن و 
آفریقا به سـمت کشـور ما می آیند و بعد از گذر از اسـتان 
های همجوار به کرمان می رسند.دسـته سـوم ملخ هایی 
کـه ممکن اسـت طبـق پیش بینی هـا به اسـتان کرمان 
حمله ور شـوند همان ملخ هایی هسـتند که سال قبل در 

ایـن اسـتان حضور داشـته و تخم گـذاری کـرده اند.
و اکنـون بـا توجـه بـه گذر زمـان، تخم هـا تبدیل بـه نوزاد 

ملـخ مـی شـود و بـه اراضـی و مراتع حمله مـی کنند.
بـا وجـود اینکـه خاسـتگاه ملـخ صحرایـی شـبه جزیـره 
عربسـتان اسـت امـا هجـوم ملـخ صحرایـی از بهمـن 
مـاه سـال 97 در اراضـی کشـاورزی و عرصـه هـای منابع 
طبیعـی بندر نخیلو اسـتان هرمـزگان برای نخسـتین بار 

شـد. دیده 
تـا اوایـل مردادمـاه سـال 98 در بیش از 9 اسـتان کشـور 
شـامل سیستان و بلوچسـتان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، 
خوزسـتان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، ایالم، خراسـان 

جنوبی و قشـم سـرایت کرد.
در ایـن مـدت مبـارزه بـا 173 دسـته ملـخ صحرایـی در 
سـطح 735 هـزار و 234 هکتـار از مناطـق آلـوده انجـام 

 . شد
هجوم ملخ  صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه اخیر 

بی سابقه بوده
 گفته هـا حاکـی از آن اسـت کـه هجوم ملـخ  صحرایی به 
ایـران در بیـش از پنج دهه اخیر بی سـابقه بـوده ، طوری 
که در سـال 1340 با حمله ملخ ها در سـطحی بیش از 2 

میلیـون و 500 هزار هکتار مبارزه شـده بود.
آفـت ملـخ صحرایی 20 درصد از خشـکی های دنیـا را در 
سـیطره خـود دارد و می تواند بیـش از 200 کیلومتر در روز 
پـرواز کنـد که در هفتـه به بیش از یک هـزار کیلومتر می 

رسـد و البته رکـورد پنج هزار کیلومتـر را نیز دارد.
ایـن ملـخ روزانـه معـادل وزن خـود، خـوراک دارد و هـر 
یـک هـزار و 100 ملـخ در یـک روز مـی توانـد معـادل یک 
انسـان یعنـی حـدود 2 کیلوگـرم از محصـوالت غذایـی 
اسـتفاده کند که در شـرایط طغیانی تنه درختان از هجوم 
آنهـا مصـون نیسـتند.زاد و ولـد ایـن آفت نیز بـه گونه ای 
اسـت کـه در طول سـه تا پنج  ماهـه، 300 تخم به فاصله 
یـک هفتـه و در هـر دوره 90 تـا 120 عدد تخـم در عمق 10 

ادامه در صفحه ۴سـانتیمتری خاک می گـذارد.
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مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان از لغـو برگـزاری 
جلسـات هیـات هـای حـل اختـالف مالیاتـی بـه منظور 
جلوگیـری از گسـترش بیمـاری کرونـا خبـرداد و گفـت: 
ایـن جلسـات در سـال 1399 برگـزار مـی شـود.به گزارش 
روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان ، 
محمـد سـلمانی گفت: با توجه به شـیوع بیمـاری کرونا و 
تمهیدات اتخاذ شـده در سـطح کشـور به منظورجلوگیری 
از گسـترش این بیمـاری و رعایت حقـوق مودیان محترم 
مالیاتی، جلسـات هیات های حل اختـالف مالیاتی برای 
اشـخاص حقیقـی در کلیـه منابـع مالیاتـی از تاریـخ 12 
اسـفندماه 1398 لغو می شـود.وی با اشـاره به اینکه این 
تصمیـم به منظور حفظ سـالمت مودیان محتـرم مالیاتی 
اتخـاذ شـده اسـت، افـزود: جلسـات هیات هـای حـل 
اختـالف مالیاتی بـرای مودیـان مالیاتی مذکـور در تمامی 
ادارات کل امـور مالیاتـی لغـو و به سـال 1399 موکول می 
شود.سـلمانی خاطرنشـان کـرد: در صورتـی که اشـخاص 
یـاد شـده درخواسـت تشـکیل جلسـات مزبـور را داشـته 
باشـند، جلسـه هیـات حـل اختـالف مالیاتی درخواسـت 

کننـده برگـزار می شـود.

ایسـنا-معاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان 
بـا درخواسـت راه انـدازی کمپیـن »ماندن 2 هفتـه ای در 
خانـه« اظهـار کـرد: توصیـه مـی شـود افـرادی کـه دچـار 
عالئـم خفیـف سـرماخوردگی بـوده و جـزء گـروه هـای 
سـنی پرخطـر نیسـتند، در خانـه ایزولـه شـوند و هنـگام 
اسـتراحت در منـزل نیـز حتما از ماسـک اسـتفاده کرده و 

لـوازم شـخصی خـود را از دیگـران جـدا کننـد.
دکتـر "سـیدوحید احمـدی طباطبایـی" در گفـت و گـو بـا 
ایسـنا دربـاره شـیوع کرونـا اظهـار کـرد: یکـی از راه هـای 
اصلی انتقال کرونا ویروس جدید، از طریق سـطوح اسـت 
بنابرایـن یکـی از نکات مهـم در این بیـن ضدعفونی کردن 

سـطوح آلوده اسـت
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـی تـوان از الـکل صنعتـی برای 
بـرای  بایـد  افـزود:  اسـتفاده کـرد،  سـطوح  گندزدایـی 
گندزدایـی سـطوح از الـکل رقیـق شـده اسـتفاده کـرد که 
بـرای ایـن موضوع نیـز می توان یک قاشـق الکل صنعتی 
را بـا 2 قاشـق آب رقیـق نمـود و سـپس بـرای گندزدایـی 

سـطح اسـتفاده کرد.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان درباره 
نگهـداری حیوانـات بـه عنوان یکـی از عوامل انتقـال کرونا 
ویـروس نیـز گفـت: بـر اسـاس مطالعـات کشـور چیـن، 
بـرای  عامـل خطرناکـی  پرنـدگان  و  خانگـی  حیوانـات 
انتقـال ایـن ویـروس نیسـتند اما افـراد بایـد در تماس با 
این پرندگان، شسـت و شـوی مرتب دسـت ها را داشـته 

باشند.
احمـدی طباطبایـی اظهـار کـرد: احتمـال انتقـال کرونـا 
ویـروس از پرنـدگان و حیوانـات اهلـی بسـیار کـم اسـت 
ولـی توصیـه مـی شـود کـه مردم بـه هیـچ عنـوان در این 

ایـام حیـوان و پرنـده جدیـد خریـداری نکننـد.
وی در بخـش دیگـری از صحبت های خود با درخواسـت 
راه انـدازی کمپیـن »مانـدن 2 هفتـه ای در خانـه« اظهـار 
کـرد: توصیـه مـی شـود افـرادی کـه دچـار عالئـم خفیف 
سـرماخوردگی بـوده و جـزء گـروه هـای سـنی پرخطـر 
نیسـتند، در خانه ایزوله شوند و هنگام استراحت در منزل 
نیز حتما از ماسـک اسـتفاده کـرده و لوازم شـخصی خود 

را از دیگـران جـدا کنند.
معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان با تاکید 
بـر اینکـه ماندن در خانه سـبب خواهد شـد میزبانی برای 
ویـروس کرونـا در جامعـه وجـود نداشـته باشـد افـزود: 
قرنطینه خانگی سـبب خواهد شـد که شـیوع این بیماری 

در سـطح جامعـه کاهش پیـدا کند.
احمـدی طباطبایـی با توصیه هـای مصرف گوشـت، مرغ 
و ماهـی نیـز گفـت: بـه هیـچ عنـوان نبایـد گوشـت، مرغ 
و ماهـی خـام را در کنـار سـایر مـواد پختنـی در یخچـال 
و فریـزر قـرار داد ضمـن آنکـه توصیـه مـی شـود به هیچ 
عنـوان گوشـت، مـرغ و ماهـی نیـم پخته مصرف نشـود.

وی بـا تاکیـد بر عـدم مصـرف انـواع دخانیات در شـرایط 
کنونـی اظهـار کـرد: هـم اکنـون بـه هیـچ عنـوان زمـان 
قلیـان کشـیدن نیسـت. برخی متاسـفانه تصـور می کنند 
بـا تعویض سرشـلنگ قلیـان نـکات ایمنـی را رعایت می 
کننـد در این حالی اسـت که انتقال ویـروس از درون خود 

شـلنگ است.

همانطـور که پیش بینی می شـد باالخره ویـروس کرونا به 
استان کرمان رسید.

سـخنگوی وزارت بهداشـت امـروز اعـالم کـرد آزمایش دو 
نفـر مشـکوک بـه ابتال بـه کرونـا در اسـتان کرمـان مثبت 

است. شـده 
بدیـن ترتیـب کرمان کـه جزو معـدود اسـتان هایی بود که 
مـورد تایید شـده مبتال بـه کرونا در آن وجود نداشـت حاال 

جـزو اسـتان های درگیـر کرونا به شـمار می رود.
بـه گفتـه کیانـوش جهانپـور، سـخنگوی وزارت بهداشـت 
آخریـن آمـار مبتالیـان ویـروس کرونـا در ایـران بـه 987 
رسـیده و 54 نفـر نیـز تاکنـون بر اثـر ابتال به ایـن ویروس 

جانباخته  انـد.

برگزاری جلسات هیات های 
حل اختالف مالیاتی به 
سال 1399 موکول شد

کمپین »ماندن 
2 هفته ای در خانه« 

را راه اندازی کنیم

کرونا به کرمان رسید 
تایید ابتالی 2 نفر

خبر

یک محوطه باستانی در جیرفت 
کشف شد

ممنوعیت برگزاری هرگونه 
نمایشگاه در جنوب کرمان

کرمان مجهز به کیت 
تشخیص کرونا شد

رفع تصرف اراضی دولتی 
در ريگان

تاکنون مورد مشکوکی 
در رودبار جنوب نداشتیم

ایرنـا - فرمانـدار جیرفت از کشـف 
یـک محوطـه تاریخـی و باسـتانی 
در این شهرسـتان خبـر داد و گفت: 
در  باستان شناسـی  کاوش هـای 
ایـن محـدوده ادامـه دارد.ابـوذر عطاپـور وزیـری 
ایرنـا  بـا خبرنـگار  و گـو  در گفـت  روز یکشـنبه 
افـزود: کاوشـگران در قلـب شـهر تاریخـی و کهن 
جیرفـت یک محوطه تاریخـی در منطقه تم گاوان 
داد:  ادامـه  شهرسـتان کشـف کردنـد.وی  ایـن 
طبـق گزارشـات اولیـه یـک سـازه بسـیار مهـم از 
دوره هخامنشـی در محوطـه تاریخـی و باسـتانی 
تـم گاوان در جیرفت کشـف شـده کـه قدمت این 
تپـه مربـوط بـه 6 هزار و 500 سـال پیـش و هزاره 
سـوم پیش از میالد اسـت. رییس شورای تامین 
جیرفـت گفت: یک گـروه باستان شناسـی در این 
محوطـه بـرای ادامه روند کاوش ها مسـتقر شـده 

است.

وی از راه انـدازی آزمایشـگاه تشـخیص و پایـگاه 
باسـتان شناسـی در جیرفـت خبـر داد و افـزود: 
داده هـا و اشـیاء برداشـت شـده از محوطه هـای 
باستان شناسـی بـرای تحقیقـات بیشـتر به محل 
پایـگاه باستان شناسـی جیرفـت منتقـل می شـوند.
2 محوطـه کنارصنـدل و شـهر قدیـم جیرفـت در 
جنـوب اسـتان کرمـان از بزرگتریـن محوطه هـای 
عصـر مفـرغ و دوره شهرنشـینی بـه شـمار می رونـد.

تمـدن جیرفت از قدیمی ترین تمـدن های تاریخ 
بشـری اسـت و کاوش های باسـتان شناسـی در 
ایـن منطقـه نشـان می دهـد تاریخ ناحیـه هلیل 
رود بـه هـزاره سـوم ماقبل میالد بر می گـردد و از 

تمـدن بین النهریـن نیز قدیمی تر اسـت.
دشـت باسـتان شناسـی جیرفـت 6 هـزار سـال 
قدمـت دارد.شهرسـتان جیرفـت با 316 هـزار نفر 
جمعیـت در فاصله 230 کیلومتـری جنوب کرمان 

واقع شـده اسـت.

ــت:  ــرد گف مســلم مروجــی ف
از  پیشــگیری  منظــور  بــه 
کرونــا،  بیمــاری  شــیوع 
ــالع  ــا اط ــگاه ت ــه نمایش ــزاری هرگون برگ
ثانــوی در جنــوب کرمــان ممنــوع اســت.

»مســلم مروجــی فــرد« در گفــت و گــو با 
ــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان  خبرن
جنــوب، از برگــزاری نشســت تنظیــم بــازار 
ــاری  ــا بیم ــه ب ــد و مقابل ــب عی ــژه ش وی
کرونــا بــا حضــور رئیــس و معاونیــن 
ســازمان صمــت جنــوب کرمــان خبــر داد 
و گفــت: در ایــن جلســه در خصــوص راه 
هــای مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا در حــوزه 
هــای تخصصــی بحــث و بررســی شــد و 
ــزاری  ــت برگ ــا آن ممنوعی ــات ت از مصوب

ــوی  ــالع ثان ــا اط ــگاهی ت ــه نمایش هرگون
ــود. ــان ب ــوب کرم ــای جن در شهرســتان ه

ــان  ــوب کرم ــت جن ــس ســازمان صم رئی
ایــام  بــه رســیدن  توجــه  بــا  افــزود: 
ــازار،  ــرل ب ــت کنت ــال و اهمی ــی س پایان
ــژه  ــی وی ــرح نظارت ــرای ط ــی اج چگونگ
ــی  ــز بررس ــد نی ــب عی ــال و ش ــان س پای
ــن  ــف ای و مقــرر شــد حــوزه هــای مختل
ــک  ــا کم ــدرت ب ــوت و ق ــا ق ــازمان ب س
حــوزه نظــارت و بازرســی ایــن امــر مهــم 
ــم  ــرد: ه ــار ک ــانند.وی اظه ــام رس را انج
ــالم  ــز اق ــردم عزی ــاه م ــرای رف ــون ب اکن
پرمصرفــی ماننــد گوشــت، مــرغ، شــکر و 
برنــج طــرح تنظیــم بــازار در حــال توزیــع 

ــد. ــی باش م

طباطبایـــی معـــاون بهداشـــتی 
شـــمال  پزشـــکی  علـــوم 
شـــروع  از  اســـتان کرمـــان 
بـــه کار آزمایشـــگاه تشـــخیص بیمـــاری 

کرونـــا در کرمـــان خبـــر داد
علـــوم  بهداشـــتی  معـــاون  طباطبایـــی 
ـــروع  ـــان از ش ـــتان کرم ـــمال اس ـــکی ش پزش
بـــه کار آزمایشـــگاه تشـــخیص بیمـــاری 
ـــال  ـــت: فع ـــر داد و گف ـــان خب ـــا در کرم کرون
بـــرای حـــدود 400 نمونـــه کیـــت داریـــم و 
ـــام  ـــتان انج ـــش را در اس ـــه اول آزمای مرحل

می دهیـــم.
وی گفـــت: 20 بیمـــار مشـــکوک بســـتری 
ــرار  ــش قـ ــورد آزمایـ ــان مـ ــد در کرمـ شـ
نهایـــی  بررســـی  بـــرای  و  گرفته انـــد 

ـــده  ـــال ش ـــران ارس ـــه ته ـــش ب ـــه آزمای نتیج
اســـت.

ـــدازی  ـــا راه آن ـــه داد: ب ـــی ادام ـــر طباطبای دکت
ایـــن آزمایشـــگاه نتیجـــه نهایـــی توســـط 
ــه  ــری بـ ــان کوتاه تـ ــدت زمـ ــران در مـ تهـ

ــود. ــال می شـ ــتان ارسـ اسـ
کنتـــرل  عـــدم  شـــایعه  مـــورد  در  او 
مســـافرانی از قـــم و دیگـــر اســـتان ها کـــه 
ـــت  ـــهدای مقاوم ـــور ش ـــور در قب ـــرای حض ب
بـــه کرمـــان می آینـــد گفـــت: مـــواردی 
ــدا  ــم از مبـ ــعی کرده ایـ ــوده را سـ ــه بـ کـ
منصـــرف کنیـــم و برخـــی را در ورودی 

مرزهـــای اســـتان برگرداندیـــم.
ـــری  ـــم جدی ت ـــردا تصمی ـــه کرد:ف وی اضاف

ـــود. ـــه می ش ـــه گرفت ـــن زمین در ای

ــی در  ــی دولت ــار از اراض 4هكت
شهرســتان ریــگان رفــع تصــرف 

شــد.
ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
ــازی  ــانی اداره كل راه و شهرس ــالع رس واط
ابوالقاســمی  صــادق  كرمــان،  اســتان 
ریــگان  وشهرســازی  راه  اداره  سرپرســت 
دادســتان و حضــور  بــا دســتور  گفــت: 
وپرســنل  مركــزی  فرماندهــی كالنتــری 
ــع  ــه رف ــبت ب ــگان نس ــتان ری آن درشهرس
تصــرف اراضــی دولتــی پــالک 276 فرعــی 
از 2645 اصلــی واقــع در محــدوده وحریــم 
ــود  ــن و افرادس ــط متصرفی ــه توس ــهر، ك ش
گردیــده  تصــرف  طلــب  ومنفعــت  جــو 

بوداقــدام شــد.
ــم  ــدام باحك ــن اق ــرد: در ای ــح ك وی تصری

لــودر  مرجــع قضایــی وبایــك دســتگاه 
ــاز  ــراد ســودجو ب ــن اراضــی از دســت اف ای
پــس گیــری شــد وبــه بیــت المــال اعــاده 

ــد. گردی
سرپرســت اداره راه و شهرســازی ریــگان 
افــزود: از ابتــدای امســال تاكنــون 5/5 
ــط  ــی توس ــی و دولت ــی مل ــار از اراض هكت
وشهرســازی  راه  اداره  حفاظــت  یــگان 
شهرســتان ریــگان رفــع تصــرف شــدند.

ریــگان  وشهرســازی  راه  اداره  سرپرســت 
ــور  ــه منظ ــت ب ــهروندان خواس ــه ش از هم
حفاظــت از اراضــی دولتــی و حفــظ حقــوق 
ــه  ــاهده هرگون ــورت مش ــال در ص ــت الم بی
ــر تصــرف اراضــی دولتــی  ــی ب اقدامــی مبن
ــاس و  ــماره 44361263 تم ــه ش ــریعا ب س

ــد. ــالم نماین ــب را اع مرات

رودبـار جنـوب کرمـان  فرمانـدار 
گفـت: تاکنـون مـورد مشـکوک 
در  کرونـا  ویـروس  بـه  ابتـال 
جنـوب  رودبـار  شهرسـتان 

اسـت. نشـده  مشـاهده 
فرمانـدار رودبـار جنـوب کرمان می گویـد: مورد 
خاصـی در مـورد ویـروس کرونـا  تاکنـون در 
نداشـتیم.محمود  جنـوب  رودبـار  شهرسـتان 
قانعـی فـر ادامـه داد: دومین جلسـه شـورای 
برگـزار  امـروز  مـورد  همیـن  در  نیـز  اداری 

می شـود.
وی افـزود: توصیه های کلی بهداشـت در حوزه 
بـازار، ادارت و محیط هـای عمومـی داده شـده 
اسـت.محمود قانعـی فـر گفـت: ضدعفونـی 
توسـط  امـروز  پمپ بنزیـن  جایگاه هـای 

می شـود. انجـام  شـهرداری 

فرمانـدار رودبـار جنـوب کرمـان تأکیـد کـرد: 
به صـورت  رسـتوران ها  و  تعطیـل  قهوه خانـه 

می شـود. بازدیـد  مسـتمر 
نیـز تعطیـل  اداری  ادامـه داد: جلسـات  وی 
شـدند و نمـاز جمعه نیـز مثل تمام کشـور این 

هفتـه در رودبـار جنـوب برگزار نشـد.
محمـود قانعـی فـر گفت:بیمارسـتان های 12 
فروردیـن کهنـوج و امـام جیرفت توسـط علوم 
پزشـکی جنـوب برای پوشـش ویـروس کرونا 

مشخص شـده اند.
بـا  نیـز  شهرسـتان  در  کـرد:  تأکیـد  وی 
زیرسـاخت هایی کـه داریـم آمادگـی الزم برای 
گرفته شـده  نظـر  در  اولیـه  اقدامـات  انجـام 
اسـت.قانعی فـر بیان کـرد: تمامـی دهیاری ها 
و مراکـز بهداشـت روسـتاها نیـز نسـبت بـه 

شـده اند. حسـاس  کرونـا  موضـوع 

ماجــرا بــا خبــر منتشــر شــده ای شــروع شــد کــه 
بــرای اولیــن بــار یــک پیونــد قرنیــه در شــهر زهکلــوت 
ــود  ــذاب ب ــدر ج ــر آنق ــن خب ــت، ای ــده اس ــام ش انج
کــه  آدم را مجبــور کنــد کــه پیگیــر ماجــرا شــود، 
بــه آن محرومــی کــه گاهــی حتــی  در منطقــه ای 
ــد  ــی کن ــد م ــاکنانش بلن ــود س ــود دارو، آه از وج کمب
ــه چشــم انجــام شــده اســت؟،   چــه  طــور عمــل قرنی
ــل  ــون حاص ــاق میم ــن اتف ــق و ای ــر موث ــن خب ــا ای ام
ــا  ــمان بود،اعض ــس آس ــی از جن ــان  های ــالش انس ت
ــه شــهر  ــه شــهر ب ــادی ک ــورآوران ســالمت، بنی ــاد ن بنی
ــچ  ــی هی ــروم، ب ــق مح ــتا در مناط ــه روس ــتا ب و روس
ــن  ــر همی ــد، اگ ــی کنن ــان م ــتی درد درم ــم داش چش
خبــر هــم آز آنهــا منتشــر نمــی شــد، شــاید هیــچ 
نمــی شــناخت  را  نــورآوران ســالمت  بنیــاد  کســی 
ــری مناطــق  ــون در یکــی از محــروم ت ــه اکن ــادی ک بنی
جنــوب اســتان در حــال فعالیــت هســتند؛ اعضــاء ایــن 
ــد در  ــی دارن ــای درمان ــت ه ــوال فعالی ــه معم ــاد ک بنی
ــم در  ــر نگویی ــه اگ ــد ک ــکانی را دارن ــود پزش ــع خ جم
ــون  ــر هســتند، کــم لطفــی اســت و اکن ــران کــم نظی ای
ــا  ــتان م ــان اس ــوت مهم ــهر زهکل ــوب ش ــار جن در رودب
باقــر  برکتی.محمــد  پــر  میهمانــان  چــه  و  هســتند 
امیــر شــکاری مدیــر شــبکه بهداشــت رودبارجنــوب 

بــه کاغــذ  بنیــاد و فعالیت هــای آن  ایــن  در مــورد 
 ، ســالمت  نــورآوران  خیریــه  بنیــاد  گفــت:  وطــن 
ــر  ــمی وزی ــی زاده هاش ــر قاض ــتی دکت ــت سرپرس تح

اســبق بهداشــت اســت و ایــن  بنیــاد در بحــث دنــدان 
ــق محــروم کشــور  پزشــکی و چشــم پزشــکی در مناط
ــم  ــار تصمی ــن ب ــبختانه ای ــد و خوش ــی کنن ــت م فعالی
گرفتنــد کــه بــه جازموریــان بیاینــد. ایــن بنیــاد در 

ــور  ــز  حض ــج  نی ــه گن ــدا قلع ــاه دادخ ــال 92 در چ س
ــوب  ــه جن ــه ب ــت ک ــالی اس ــن س ــن دومی ــته ای داش
ــد  ــادآور ش ــکاری ی ــر ش ــی آیند.می ــان م ــتان کرم اس
ــت  ــورد فعالی ــی در م ــه های ــاه جلس ــان م ــه  از  آب ک
ــنجی  ــاز س ــد و نی ــزار ش ــتان، برگ ــوب اس ــاد در جن بنی
ــاد از 5 دی  ــت بنی ــد وفعالی ــام ش ــه انج ــای منطق ه
مــاه شــروع شــد و اکنــون در 5 کیلومتــری  شــهر 
ملــت  بانــک  هنرســتان کشــاورزی  در  و  زهکلــوت  
ــه  ــر ک ــود 4 کانتین ــا خ ــاد ب ــن بنی ــتند، ای ــتقر هس مس
ــد  ــا آورده ان ــه آنج ــود را ب ــده ب ــل ش ــی حم ــا تریل ب
کــه دو تــای آنهــا یونیــت دنــدان پزشــکی ،یکــی بــرای 
ویزیــت چشــم پزشــکی و یکــی هــم اتــاق عمــل 
صحرایــی اســت. بــه گفتــه میــر شــکاری مدیــر شــبکه 
ســالمت رودبــار جنــوب، یــک مــاه قبــل از حضــور 
ــوب، مرکــز بهداشــت از بیــن  ــار جن ــاد در رودب ایــن بنی
جمعیــت 55 هــزار نفــری کــه ســاکن جازموریــان، 
شــروع بــه غربــال گــری کــرده و ایــن غربالگــری 
توســط بهــورزان و روســتا بــه روســتا انجــام شــده 
ــرار  ــش ق ــت پوش ــق  تح ــه دقی ــای منطق ــاز ه ــا نی ت
ــره نشــوند.  ــی به ــرد و ســاکنین مناطــق محــروم ب بگی

 توزیــع بیش از 1۰۰ عینک طبی
ــود  ــزی آنقــدر دقیــق ب امیــر شــکاری گفــت: برنامــه ری
کــه  تیــم پزشــکی دقیقــا مــی دانســت کــه در هــر روز 
چنــد بیمــار بــرای ویزیــت وجــود دارنــد و غربــال گــری 
چــه در بحــث چشــم پزشــکی و چــه در دنــدان پزشــکی 
کامــل انجــام شــده بــود. رییــس شــبکه بهداشــت 
رودبــار جنــوب در مــور خدمــات انجــام شــده ایــن بنیــاد 
گفــت: ایــن خیریــه بــه همــراه تیــم پزشــکی خــود  تــا 
ــش از  ــم و بی ــل چش ــدود 100  عم ــش ح ــد روز پی چن
ــد  ــز و توزیــع کــرده ان 1000 عینــک طبــی تامیــن و تجوی
ــد  ــت چشــم هــم انجــام داده ان و حــدود 5 هــزار ویزی
ــار  ــر بیم ــاز ه ــد نی ــخص ش ــت مش ــد از ویزی ــه بع ک
چیســت و بــرای درمــان وارد مرحلــه بعــدی غربالگــری 
ــای  ــل ه ــن عم ــه در بی ــت: ک ــکاری گف ــر ش ــد. امی ش
ــار توســط  ــرای اولیــن ب ــه ب ــد قرنی چشــم،  عمــل  پیون
دکتــر هاشــمی   و بــرای یــک زن مســن اهــل روســتای 
ــت.  ــده اس ــام ش ــوب، انج ــار جن ــنی  رودب ــاه حس چ
ــته 3 روز  در  ــه گذش ــی زاده  هفت ــمی قاض ــر هاش دکت

منطقــه بــوده و عمــل جراحــی متعــددی را  انجــام داد.

بیش از 2۵۰۰ خدمت دندان پزشــکی
مــورد  در  جنــوب  رودبــار  بهداشــت  شــبکه  مدیــر 

ــه  ــت: جامع ــم  گف ــن تی ــکی ای ــدان پزش ــات دن خدم
ــن  ــکی ای ــدان پزش ــای  دن ــت ه ــرای فعالی ــدف ب ه
بنیــاد، زیــر 16 ســاله هــا  اســت کــه تــا کنــون  حــدود 

2500 خدمــت دنــدان پزشــکی نیــز انجــام شــده اســت 
و همــه خدمــات  انجــام شــده رایــگان بــوده انــد. 
وســایل مــورد نیــاز را خــود بنیــاد تامیــن مــی کننــد  و 

مــا فقــط خدمــات پشــتیبانی را در مــواردی نظیــر 
ــر  ــام داده ایم.آخ ــل انج ــل نق ــه و حم ــکان ، تغذی اس
ــاز  ــم آغ ــن تی ــی ای ــوم جراح ــارت  س ــه پ ــن هفت همی

ــاران  ــن بیم ــادآور شــد ای ــر شــکاری ی ــی شــود. امی م
ــا  ــل آنه ــد از عم ــای بع ــت ه ــی شــوند و مراقب ــا نم ره
ــوب اســتان  ــان درجن ــان درم توســط پزشــکان و متولی
ــل  ــد از عم ــای بع ــت ه ــد و مراقب ــد ش ــری خواه پیگی
هــم رایــگان اســت. بــه گفتــه امیــر شــکاری  بــه بنیــاد 
نــور آوران ســالمت پیشــنهاد داده شــده اســت کــه  بعــد 
از  زهکلــوت  در منطقــه قلعــه گنــج و دهســتان رمشــک 
حضــور پیــدا کننــد کــه بــا موافقــت تیــم مواجــه شــده و 
قــرار اســت در برنامــه هــای بعــدی بنیــاد قــرار بگیــرد.

 پزشــکان تیم خیریه بنیاد نورآوران 
ســالمت از خارج از استان اند

بهداشــت  مرکــز  عمومــی  روابــط  مســوول  نارویــی 
رودبارجنــوب دربــاره ایــن بنیــاد بــه کاغــذ وطــن گفــت: 
پزشــکان ایــن بنیــاد خیریــه  از خــارج اســتان هســتند 
و ایــن تیــم تــا پایــان اســفند در منطقــه فعــال خواهنــد 
بــود و پیــش از زهکلــوت در مناطــق محــروم خراســان  
ــگاه  ــان دانش ــاون درم ــاالری مع ــر س ــال بودند.دکت فع
علــوم پزشــکی جیرفــت نیــز دربــاره بنیــاد خیریــه  
ــم  ــن تی ــت: ای ــذ وطــن گف ــه کاغ ــورآوران ســالمت  ب ن
مــورد حمایــت دانشــگاه  علــوم پزشــکی جیرفــت قــرار  
ــاز تیــم  دارد  و  مــا در دانشــگاه مــواردی کــه مــورد نی
پزشکانشــان بــوده را تامیــن کــرده ایــم بــه طــور مثــال 
ــوردی  ــر م ــر  ه ــتند، اگ ــاز داش ــی نی ــص بیهوش متخص
را  نیــاز داشــته باشــند،تامین مــی کنیم.ماجــرای ایــن 
ــه  ــدون آنک ــوان ب ــی ت ــی آورد، م ــاد آدم م ــه ی ــاد ب بنی
نگــران باشــی کــه در چــه مقــام و منصبــی هســتی یــا 
بــدون آن کــه نگــران دیــده شــدن یــا نشــدنت باشــی، 
مــی توانــی بــرای مناطــق محرومــی مثــل بخــش 
جازموریــان ، کاری انجــام دهــی، بــدون آنکــه دغدغــه 
ــتان  ــوب اس ــی.محرومیت در جن ــته باش ــی داش خاص
تمامــی نــدارد ایــن اهالــی ای کــه عــادت کــرده انــد بــه 
نداشــتن و محرومیــت، بیشــتر از هــر چیــزی از دیــده 
نشــدن، رنــج مــی برنــد و گاهــی حتــی ابتدایــی تریــن 
نیازهــای زندگــی را بــرای ادامــه حیــات ندارنــد. مــرور 
ــور آوران ســالمت، داســتان ســروش  ــاد ن داســتان بنی
ــام  ــا تم ــه ب ــادی ک ــران زی ــتان خی ــان و داس صلواتی
وجــود در ایــن مناطــق، امیــد مــی کارنــد و عشــق درو 
مــی کننــد، فرامــوش نشــدنی و زندگــی بخــش اســت.

مدیر شبکه بهداشت رودبار جنوب در مورد 
خدمات دندان پزشکی این تیم  گفت: 

جامعه هدف برای فعالیت های  دندان 
پزشکی این بنیاد، زیر 16 ساله ها  است که 
تا کنون  حدود 2۵۰۰ خدمت دندان پزشکی 
نیز انجام شده است و همه خدمات  انجام 

شده رایگان بوده اند. وسایل مورد نیاز را 
خود بنیاد تامین می کنند  و ما فقط خدمات 

پشتیبانی را در مواردی نظیر اسکان ، تغذیه 
و حمل نقل انجام داده ایم.آخر همین هفته 

پارت  سوم جراحی این تیم آغاز می شود. 
امیر شکاری یادآور شد این بیماران رها نمی 
شوند و مراقبت های بعد از عمل آنها توسط 

پزشکان و متولیان درمان درجنوب استان 
پیگیری خواهد شد و مراقبت های بعد از 

عمل هم رایگان است. به گفته امیر شکاری  
به بنیاد نور آوران سالمت پیشنهاد داده شده 

است که  بعد از  زهکلوت  در منطقه قلعه 
گنج و دهستان رمشک حضور پیدا کنند که 
با موافقت تیم مواجه شده و قرار است در 

برنامه های بعدی بنیاد قرار بگیرد.

مدیر شبکه بهداشت رودبار جنوب:  تیم جراحی بنیاد خیریه نورآوران سالمت، 100 جراحی چشم را در شهر زهکلوت 
رودبارجنوب انجام دادند

چشمان جازموریان به نور آمد

 ماجـرا بـا خبر منتشـر شـده ای شـروع شـد کـه بـرای اولین بار یـک پیونـد قرنیه در شـهر زهکلـوت انجام 
شـده اسـت، ایـن خبـر آنقدر جـذاب بود کـه  آدم را مجبور کند کـه پیگیر ماجرا شـود، در منطقـه ای به آن 
محرومـی کـه گاهـی حتـی کمبـود دارو، آه از وجود سـاکنانش بلنـد می کند چـه  طور عمل قرنیه چشـم 
انجـام شـده اسـت؟،  امـا ایـن خبـر موثـق و ایـن اتفـاق میمـون حاصل تـالش انسـان  هایـی از جنس 
آسـمان بود،اعضا بنیاد نورآوران سـالمت، بنیادی که شـهر به شـهر و روسـتا به روسـتا در مناطق محروم، 
بـی هیـچ چشـم داشـتی درد درمـان مـی کننـد، اگر همین خبـر هم آز آنها منتشـر نمی شـد، شـاید هیچ 
کسـی بنیـاد نـورآوران سـالمت را نمی شـناخت بنیادی کـه اکنون در یکـی از محروم تـری مناطق جنوب 
اسـتان در حـال فعالیـت هسـتند؛ اعضاء این بنیـاد که معموال فعالیت هـای درمانی دارنـد در جمع خود 
پزشـکانی را دارنـد کـه اگـر نگوییـم در ایران کم نظیر هسـتند، کـم لطفی اسـت و اکنـون در رودبار جنوب 

شـهر زهکلـوت مهمان اسـتان ما هسـتند و چـه میهمانان پـر برکتی

مرکـز  عمومـی  روابـط  مسـوول  نارویـی 
بنیـاد  ایـن  دربـاره  رودبارجنـوب  بهداشـت 
بـه کاغـذ وطـن گفـت: پزشـکان ایـن بنیـاد 
خیریـه  از خـارج اسـتان هسـتند و ایـن تیم 
تـا پایـان اسـفند در منطقـه فعـال خواهنـد 
بـود و پیـش از زهکلـوت در مناطـق محروم 
خراسـان  فعـال بودند.دکتر سـاالری معاون 
درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت نیز 
دربـاره بنیـاد خیریـه  نـورآوران سـالمت  به 
کاغـذ وطـن گفـت: ایـن تیـم مـورد حمایت 
دانشـگاه  علـوم پزشـکی جیرفـت قـرار  دارد  
و  مـا در دانشـگاه مـواردی کـه مـورد نیـاز 
تیـم پزشکانشـان بـوده را تامیـن کـرده ایـم 
نیـاز  بیهوشـی  متخصـص  مثـال  طـور  بـه 
نیـاز داشـته  را   اگـر  هـر مـوردی  داشـتند، 

مـی کنیـم. باشـند،تامین 

 نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

آنا
س: 

عک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانه و بالمعـارض متقاضیان 
محـرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مـورد تقاضا 
بشـرح زیـر به منظـور اطالع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجـع قضائی 

تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 1۴ کرمان)کوهستان غربی زرند(

خانـم مونـس نخعی نژاد فرزند علی بشـماره شناسـنامه 182 صادره 
از زرنـد در دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
221/52 مترمربـع از پـالک 3724 اصلـی واقـع در زرنـد روسـتای 
سـرمور بادیـز بخـش 14 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 

عبـاس کارگر نخعـی عبـدل آبادی.
آقـای علـی مالجعفـری فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 1209 
صـادره از زرنـد در چهـار دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت 221/52مترمربـع از پـالک 3724 اصلـی واقـع در زرند 
روسـتای سـرمور بادیـز بخـش 14 کرمان خریـداری از مالک رسـمی 

آقـای عبـاس کارگـر نخعـی عبـدل آبـادی.م الـف 245
دوم:  نوبـت  انتشـار  98/11/28-تاریـخ  اول:  نوبـت  انتشـار  تاریـخ 

98/12/12
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابررای شـماره139860319091002321-98/11/30هیات 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم 
سـکینه انـدی فرزنـد مرید بشـماره شناسـنامه 409صـادره ازعنبر 
ابـاد درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 239/05متر مربع 
پـالک - فرعـی از43- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
43-اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان واقـع در اراضـی خضر 
ابـاد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای خدامـراد کشـیتی محـرز 
گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:2425- تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/12/12 

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

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی-اگهی موضـوع ماده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139860319008002487 هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقـای محمد موجزی زرنـدی فرزند 
احمـد بـه شـماره شناسـنامه 334 صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه به مسـاحت 251 
مترمربـع از پـالک 2390 اصلـی واقـع در زرند خیابان قره نی خریداری از مالک رسـمی 
آقـای ابوجعفـر ایرانمنـش محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 263
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/26

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی- اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 
آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319012003307هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
خانـم مهشـید قرائـی زاده سـیرجانی باوالیـت پـدر فرزند مجید بشـماره شناسـنامه 
مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  در ششـدانگ  از سـیرجان  3060764379صـادره 
241/35 متـر مربـع پـالک 5فرعـی از 123اصلـی واقـع در بخـش 36کرمـان بـه 
ادرس سـیرجان خیابـان امـام زاده احمد)ع(جنـب امـام زاده ضلـع غربـی کوچه باغ 
خریـداری از مالـک رسـمی اقای محمدحسـین قرائی زاده سـیرجانی  محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/ الـف 666
 تاریخ انتشار نوبت اول:1398/12/12- تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/12/27

 محمد ارمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139۸۰۴۰19۰67۰۰1۰13/1
بدینوسیله به مجید کاکاوند بدهکار پرونده کالسه13980401967001013/1

کـه برابـر گـزارش1398/12/03 شـناخته نگردیـده ایـد ابالغ مـی گردد 
کـه برابـر کالسـه مذکور بین شـما و متعهد: مجید کاکاونـد - متعهدله: 
امیـر کوچـک زاده مبلـغ 33600000بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخت 
وجه بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه 
صـادر و بکالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطرح می باشـد لـذا طبق مـاده18/19 ائین 
نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گـردد از تاریخ انتشـار این اگهی 
کـه تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار 
چـاپ و درج ومنتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهی دیگـری عملیـات اجرائی 

طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان صالح آزادی- م الف 66۸

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع ماده 
3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 139760319005000723 مـورخ 1397/12/17هیـات اول 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانـم زهرا 
پورشـیخعلی اندوهجردی فرزند غالمحسـین بشـماره شناسنامه 
32 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 
1055متـر مربـع پالک 1965 فرعی از 1- اصلی واقع در بخش 25 
کرمـان بـه ادرس اندوهجرد- خیابـان مهدیه خریـداری از مالک 
رسـمی عزیزالملـوک کالنتـری حـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. م/ الـف 1662
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه:  98/11/28
تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه:  98/12/12

ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی 
موضـوع  اول  شـماره139860319014009335-95/08/10هیات 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرعنبر آباد 
تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقـای غالمرضا اکبری راینی 
فرزند ماشـاءهللا بشـماره شناسـنامه 87صادره ازدریـک باب خانه 
به مسـاحت 293/50متر مربع پالک - فرعی از49- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک –فرعـی از 49- اصلـی قطعـه یـک واقع 
درعنبرآبـاد محمـد آباد بی بی شـهری بخش45کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی اقـای محمودکنـت محـرز گردیـده اسـت لـذا به 
اطـالع عمـوم مراتـب در نوبـت بـه فاصلـه  15روزآگهـی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2422- تاریـخ انتشـار نوبت 

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

جنوب استان همچنان در منطقه سفید

تخصیص اولین مرحله سوخت تشویقی به  ناوگان 
حمل و نقل محصوالت کشاورزی جنوب استان

: )19-covid( 2019 به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

تمامی خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب 
به صورت غیر حضوری انجام می شود

 نجمـه سـعیدی/ دکتر مـکارم رییس دانشـگاه علوم 
پزشـکی دانشـگاه جیرفـت بـه کاغـذ وطـن گفت:تـا 
کنـون مورد مثبـت مکتوبی به دانشـگاه اعالم نشـده 
اسـت امـا بـا توجه به شـرایطی کـه در جامعه اسـت 
احتمـال ابتـال بـه ویـروس کرونـا طبیعـی اسـت اما 
امـکان دارد مـورد عالمـت داری که منجر به نارسـایی 
بشـود هنـوز مشـاهده نشـده باشـد. بـه گفتـه دکتـر 
مـکارم تاکنـون 69 نمونـه مشـکوک بـه کرونـا بـرای 
آزمایش ارسـال شـده، از این بین بعضـی از آزمایش 
تعـداد  از  و  بودنـد   ومنفـی  دادنـد  هـا کـه جـواب 
باقیمانـده هـم  هنـوز هیچ مـورد مثبتی اعالم نشـده 
اسـت.دکتر مـکارم در جـواب ایـن سـوال کـه آیـا در 
مجموعـه بیمارسـتان هـای تحت پوشـش دانشـگاه 
علـوم پزشـکی، بیماری بـا وضعیت حاد وجـود دارد، 
گفـت: بایـد بـه این نکتـه توجه کرد کـه وضعیت حاد 
بـه دالیـل متعددی باشـد که ممکن اسـت یک دلیل 
آن  ویـروس کرونـا باشـد بـا توجـه به جمعیـت زیاد 
یـک میلیونـی احتمـال بیماری هـای مشـابه نیز کم 
نیسـت. اکنـون هـم بیمار بـا شـرایط ویژه داریـم اما 

دلیـل وضعیتـش را نمـی تـوان قطعا کرونا دانسـت 
تـا جـواب تسـت هـا به مـا برسـد. رییس دانشـگاه 
علـوم پزشـکی یـادآور شـد کـه بیمـاران بدحـال کـه 
شـرایط خوبـی نداشـته باشـند بـه بخـش ایزوله در 
بیمارسـتان منتقـل مـی شـوند تـا جـواب آزمایـش 
برسـد و حتـی بـه خانـواده هـا هـم ایـن موضـوع 
کـه احتمـال ابتـال بـه کرونـا اسـت، گفتـه می شـود 
و داشـتن همراهـی بـرای بیمـاران در بخـش ایزوله  
هـم ممنـوع اسـت ، مگر بـرای مالقات که با وسـایل 
حفاظتـی بـرود و برگـردد. داروهایـی هـم کـه بـرای 
شـود،داروهای  مـی  اسـتفاده  مشـکوک  بیمـاران 
کمکـی هسـتند امـا تجهیـزات محافظتـی هـم در 
اختیـار بیمـار و کار درمانی وجود دارد. دکتر مکارم در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه آیا آزمایشـگاه تشـخیصی 
در جنـوب زده می شـود، گفت: در صـورت راه اندازی 
آزمایشـگاه مخصوص و فرسـتاده شـدن  کیت های 
تشـخیصی بـرای مرکـز و مـا هـم نمونـه هـا را برای 
مرکـز مـی فرسـتیم و برنامـه ای بـرای آزمایشـگاه 

تشـخیص درجنـوب وجود نـدارد.

معـاون حمـل ونقـل اداره کل راهـداری و حمل ونقل 
سـازمان  اسـتان کرمـان گفـت:  جنـوب  ای  جـاده 
راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای بـا توجه بـه ایجاد 
زمینـه مناسـب بـرای حمـل ونقـل بـار محصـوالت 
کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان 30درصد سـوخت 
تشـویقی بـرای آن دسـته از ناوگانـی کـه اقـدام بـه 
حمـل و نقـل محصـوالت کشـاورزی جنـوب اسـتان 

کننـد لحـاظ کرده اسـت.
مجتبـی محمودی افزود: رانندگانی کـه از مبدا بارنامه 
حمـل بـار را به مقصد شهرسـتانهای جنـوب کرمان و 
بالعکـس را دریافـت کنند با توجه به مسـافت بارنامه 
ها سـوخت تشـویقی مازاد بر سـهمیه خود را دریافت 

می کنند.
و  وحمـل  راهـداری  اداره کل  ونقـل  معـاون حمـل 
نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان بیان کـرد: اولیـن دوره 
تخصیـص در کارت سـوخت ناوگانـی کـه از مبـدا یـا 
مقصـد شهرسـتانهای جنوبـی اقـدام به حمـل ونقل 

کـرده بودنـد شـارژ شـده اسـت.
مبـدا  از  بارنامـه  بـه صـدور 12357  اشـاره  بـا  وی 
شهرسـتانهای جنوبـی از ابتـدای اجرای ایـن طرح تا 
کنـون بـه 5917 دسـتگاه نـاوگان سـوخت تشـویقی 

اختصـاص یافتـه اسـت.
محمـودی در ادامـه با توجه به اینکه در اوج برداشـت 
محصـوالت کشـاورزی منطقـه جنـوب کرمـان روزانه 
بیـش از 2هـزار کامیـون اقـدام بـه بارگیـری و حمـل 
محصـوالت کشـاورزی بـه بازرهای هدف مـی کنند از 
رانندگانـی کـه قصـد فعالیت در حوزه حمـل و نقل بار 
محصوالت کشـاورزی را دارند خواسـت برای استفاده 
از سـهمیه تشویقی حتما بارنامه معتبر را از شرکتهای 

حمـل و نقل در زمـان بارگیـری دریافت کنند.
در جنوب اسـتان کرمان سـاالنه بیش از 4میلیون تن 
انـواع محصـوالت جالیزی و باغی تولید می شـود که 
بیـش از یـک میلیـون تـن از ایـن محصـوالت دارای 

ظرفیت صادراتی اسـت

بـه منظور پیشـگیری از شـیوع بیمـاری کرونـا 2019 
)covid-19( در اسـتان کرمان، خدمات شـرکت آب 
و فاضـالب اسـتان کرمـان بـه صورت غیـر حضوری 
انجـام مـی پذیـرد و شـهروندان می تواننـد به جای 
بهـره  الکترونیـک  خدمـات  از  مراجعـه حضـوری 
منـد شـوند.به گـزارش روابط عمومی شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان کرمـان، با توجه به تأکیدات سـتاد 
مبـارزه با بیماری کرونـا covid( 2019-19( مبنی بر 
اجتنـاب از ترددهای غیرضـروری و حضور در اماکن 

شـلوغ و همچنین ضرورت مانـدن در خانه؛خدمات 
ایـن شـرکت بـه صـورت الکترونیکـی ارائـه مـی 
شـود. شـهروندان عزیـز مـی تواننـد بـرای انجـام 
خواسـته مـورد نیـاز خـود از طریـق درگاه اینترنتی 
www.abfakerman.ir از قسـمت میـز خدمـت 
وارد صفحـه خدمـات الکترونیکـی شـوند یـا بـه 
و  مراجعـه   www.abfacs.ir اینترنتـی  نشـانی 
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تمـاس حاصـل کنند.

هيـات موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيت ثبتـي اراضي 
و سـاختمانهاي فاقد سند رسمي

)) آگهـي موضـوع ماده 3 قانون و مـاده 13 آئين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و سـاختمانهاي فاقد 

سند رسمي (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـيله  امالکی  کـه برابر اراء 
هياتهـای  حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعييـن تكليـف 
وضعيـت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 
مسـتقر در واحـد ثبتـي  ناحيـه  دو شهرسـتان کرمـان  
تقاضـای ثبـت انهـا پذیرفتـه و ادامـه عمليـات ثبتـی انهـا 
مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیـده اسـت  بـه ترتيـب 
شـماره پـالک فرعـی از اصلـی  و بخش محـل  وقوع  ملک 
و مشـخصات مالک یـا مالكين ) متقاضيان ثبـت ( واقع در 
بخشـهای  )2و3(  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بشـرح ذیـل 
اگهـی  ميشـود تـا  در صورتـي کـه  شـخص  یا اشـخاصی  
نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشـته 
باشـند بتوانند از تاریخ انتشـار اولين آگهي به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در 
صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 
مقـررات سـند مالكيت صادر خواهد شد.شـایان ذکر اسـت 
صـدور و تسـليم سـند مالكيـت بر اسـاس قانون مذکـور مانع 

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان
2 فرعـی از  3042 اصلـی-  اقـای محمـد مهـدی عليـزاده  
فرزنـد  علی   به شناسـنامه شـماره 162  صـادره از  کرمان  
در ششـدانگ  یكبـاب خانه به  مسـاحت 89/42 متر مربع  
بـه ادرس کرمـان  خيابـان شـهيد محمـود اخالقـی کوچه 
11خریـداری از محـل مالكيـت محمـد مهدی عليـزاده  - 

ردیـف  148
14 فرعـی مجـزی از 2فرعـی از  3216 اصلـی-  اقـای 
اميرعلی اقا محمدی  فرزند  ابراهيم   به شناسـنامه شـماره 
3217  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه به  
مسـاحت 306/1 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خيابـان 
مـدرس کوچه 14 خریـداری از محل مالكيـت اميرعلی اقا 

محمـدی  - ردیـف  469
148 فرعـی مجـزی از 4 فرعـی  از  3315 اصلـی-  اقـای 
ميثـم گنجعلـی خانی پور  فرزند  غالمشـاه   به شناسـنامه 
شـماره 3434  صادره از  کرمان  در ششدانگ  یكباب خانه 
بـه  مسـاحت 259/41 متر مربع  بـه ادرس کرمان  خيابان 
سـربازکوچه29چهار کوچـه اول سـمت چـپ خریـداری 
از محـل مالكيـت ماشـااهلل و حـاج بـی بی گنجعلـی خانی 

پـور - ردیـف  540
106  فرعـی  مجـزی شـده از  30  فرعـی از  3501  اصلی  
-  خانـم بتـول سـنجری  فرزند علی به شناسـنامه شـماره 
1035  صـادره از  کرمـان در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  

مسـاحت 286/59 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خيابـان 
17شـهریور چهـارراه بهـار کوچـه پيرانشـهر کوچـه9 بـن 
بسـت دوم سـمت چپ    خریداری از محل مالكيت حسن 

معيـن الدینی  - ردیـف  503
15343  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای احمـد صدیـق فرزنـد 
علـی بـه شناسـنامه شـماره 135  صـادره از  گلبـاف در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 201/53 متر مربع  
به ادرس کرمان خيابان دسـتغيب کوچه 73 انتهای کوچه   
خریـداری از محـل مالكيـت رخشـنده اهورایـی - ردیـف  

1109
15672  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  888  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  خانم اختر مهرابی زاده هنرمند  
فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه شـماره 11992  صـادره از  
کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب کارگاه به  مسـاحت 150/1 
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان ابتـدای جـاده ماهـان جنب 
پمـپ بنزیـن    خریداری از محـل مالكيت محمد علی پور 

فرسـنگی - ردیـف  1658
15745 فرعـی از  3968 اصلـی-  اقـای علـی محمـدی 
پشـوئی  فرزنـد  غالمحسـين  بـه شناسـنامه شـماره 127  
صادره از  شـهداد  در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 
212/85 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان سراسـياب  خيابان 
شـهيد مغفوری انتهای کوچه اشـرف  گنجویی خریداری از 
محـل مالكيت مصيب شـریفی قناتغسـتانی - ردیـف  173
15860 فرعـی مجـزی از 881فرعـی  از  3968 اصلـی-  
اقـای ابـوذر خيـام راینـی  فرزنـد  عبـاس  بـه شناسـنامه 
شـماره 1148  صادره از  کرمان  در ششدانگ  یكباب خانه 
بـه  مسـاحت 374/25 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان جاده  
ماهـان بلوار امام صـادق )ع( کوچه باغ کسـری خریداری از 

محـل مالكيت علـی علی احمـدی - ردیـف  1259
16072  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای هـادی شـهریارپناه فرزند 
غالمرضـا بـه شناسـنامه شـماره 2573  صـادره از  کرمـان  
در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 230/59 متـر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان بلـوار شـهرک صنعتـی کوچه 18    

خریـداری از محـل مالكيـت باقـر مقتـدر  - ردیـف  057
16096  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  498  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای مجيـد ابيـار فرزند احمد 
بـه شناسـنامه شـماره 1853  صـادره از  بم  در ششـدانگ  
یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 159/2 متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمان سراسـياب خيابان شـهيد ابراهيمـی جنوبی ميدان 
ميرحسـين خانـی   خریـداری از محـل مالكيـت عبـاس 

اشـرف گنجوئـی  - ردیـف  180
16104  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  893  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  خانـم زهره عسـكری گجگينی 
فرزند حسين به شناسنامه شـماره 2980261165  صادره 

از  کرمان  در ششـدانگ  یكباب خانه به  مساحت 149/86 
متـر مربـع  بـه ادرس کرمان خيابان سـرباز کوچه26 غربی 
5  خریـداری از محـل مالكيـت  رحيم رنجبـر همقاوندی- 

ردیف  479
16110  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  885  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای حسـن اميـری فرزنـد 
عبدالحسـين به شناسنامه شـماره 3070  صادره از  کرمان  
در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 417/21 متر مربع  
بـه ادرس کرمـان خيابان سـرباز کوچه58 غربی 15سـمت 
راسـت  خریـداری از محـل مالكيـت  ارسـطو کيـان پور - 

ردیـف  1235
16118  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  884  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای اکبـر بـدر ابـادی فرزنـد  
قدمعلـی به شناسـنامه شـماره 913  صـادره از ریـگان  در 
ششـدانگ  دو بـاب مغـازه بـه  مسـاحت 37/52 متر مربع  
به ادرس کرمان خيابان سـرباز نرسـيده به ميـدان بيرم اباد 
سـمت چـپ  خریـداری از محـل مالكيت حسـين اشـرف 

گنجوئـی - ردیـف  764
16119  فرعی از  3968 اصلی مجزی شده از  899  فرعی 
از  3968  اصلـی  -  خانـم محبوبـه سـليمی پورفرسـنگی 
فرزنـد  حسـين بـه شناسـنامه شـماره 2980219304  
صـادره از کرمـان   در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 
190/5 متر مربع  به ادرس کرمان شـهرک صنعتی انتهای 
خيابـان اصلـی سـمت چـپ بن بسـت اخـر   خریـداری از 

محـل مالكيت جمشـيد عيش ابـادی  - ردیـف  157
16134  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  989  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  اقـای مهریـار رسـتمی  فرزنـد 
مهـران بـه شناسـنامه شـماره 2980156655  صـادره از 
کرمان   در ششـدانگ  یكباب کارگاه به  مسـاحت 828/81 
متـر مربع کـه مـوازی 41/44مترمربع از ششـدانگ عرصه 
ملـک مـورد تقاضـا متعلق بـه وقـف ودر اجـاره مالک متن 
ميباشـد  بـه ادرس کرمـان سـرباز کوچـه 18چهـارراه دوم  
خریـداری از محـل مالكيـت قـدرت خانـم چهـار پـری - 

ردیـف  115
16146  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  705  
فرعـی از  3968  اصلـی  -  خانم نغمه مال محمدی ماهانی 
فرزنـد  عبدالرضـا بـه شناسـنامه شـماره 2980624497  
صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 
84 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خيابان شـهيد ابراهيمی 
جنوبـی کوچه4    خریـداری از محل مالكيت اکبر احمدی 

نـژاد - ردیـف  375
260  فرعـی از  3989 اصلـی مجزی شـده از  17  فرعی از  
3989  اصلـی  -  خانـم عهدیـه منتظـری  فرزند  ماشـااهلل 
بـه شناسـنامه شـماره 223  صـادره از حاجـی ابـاد   در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 241/72 متر مربع  
بـه ادرس کرمـان ميدان علـی ابن ابيطالـب خيابان مدرس 
کوچـه داورانـی  خریداری از محل مالكيـت  خود متقاضی 

- ردیـف  926
24  فرعـی از  4144 اصلـی مجـزی شـده از 1  فرعـی از  
4144  اصلـی  -   اقـای ميثـم گنجعلـی خانی پـور فرزند  

غالمشـاه به شناسنامه شـماره 3434  صادره از کرمان   در 
ششـدانگ  یكبـاب مغازه به  مسـاحت 45/5 متـر مربع  به 
ادرس کرمـان خيابـان سـرباز روبروی کوچـه 38 خریداری 

از محـل مالكيت ماشـااهلل گنجعلـی پور  - ردیـف  539
273  فرعـی از  4221 اصلـی-  اقـای عيسـی اميـد  فرزند 
گل محمـد بـه شناسـنامه شـماره 5  صـادره از  زابـل   در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 228/2 متـر مربع  
بـه ادرس کرمـان خيابان شـهيد قدوسـی مقابـل داروخانه 
خریـداری از محـل مالكيـت خـود متقاضی - ردیـف 215

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان
21319  فرعـی از  1783 اصلـی  -  خانـم نصـرت افضلـی 
گروه  به شناسـه شـماره  176  در ششـدانگ  یكباب  خانه   
بـه مسـاحت 198  متـر مربـع بـا قيـد بـه اینكـه مـوازی  
71/56متـر مربـع از ششـدانگ  عرصه مـورد تقاضا متعلق 
بوقف  ميباشد  به ادرس کرمان خيابان 24 اذر خریداری از 

محل مالكيت سـيد حسـين طباطبایـی - ردیف844
21342  فرعـی از  1783 اصلـی  -  اقـای بهـرام سـپهری  
فرزنـد بختيارصـادره از رابـر بـه شناسـه شـماره  6  در 
ششـدانگ  یكبـاب  خانـه   بـه مسـاحت 275  متـر مربع 
بـا قيـد بـه اینكـه مـوازی  99/39 متـر مربع از ششـدانگ  
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف  ميباشـد  بـه ادرس کرمان 
بلوار ازادگان کوچه 17 فرعی دوم سـمت چپ  خریداری از 

محـل مالكيت سـيد حسـين طباطبایـی - ردیف981
21379  فرعـی  مجـزی از 1323فرعـی از  1783 اصلـی  
-  خانـم فاطمه حسـين زاده   فرزند محمد صـادره از بم به 
شناسـه شـماره  819  در ششدانگ  یكباب انباربه مساحت 
240/32  متـر مربـع بـا قيـد بـه اینكـه مـوازی  86/85 
متـر مربـع از ششـدانگ  عرصه مـورد تقاضـا متعلق بوقف  
ميباشـد  بـه ادرس کرمـان  ميـدان ازادی  خيابـان شـهيد 
بهشـتی کوچه شـماره یـک  روبرو پـالک 52 خریـداری از 
محل مالكيت سـيد عيسـی دشـتی و سـيد امير دشتی  - 

ردیف890
21528  فرعـی از  1783 اصلـی  -   اقـای حميـد محمـد 
رضائـی فرزنـد مسـعود  به شناسـنامه شـماره  6 صـادره از 
جيرفـت در ششـدانگ  یكباب  خانه   به مسـاحت 453/2  
متـر مربـع بـا قيد بـه اینكـه مـوازی  163/79متـر مربع از 
ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  ميباشـد  
بـه ادرس کرمـان  بلـوار ازادگان نبـش خيابـان علـی ضيـا 
خریـداری از محـل مالكيـت ماشـااهلل ثمـره هدایـت زاده - 

ردیف06  
52  فرعـی از2216اصلـی-  اقـای حميـد کمالـی گوکـی   
فرزنـد محمد حسـن بـه شناسـنامه شـماره 5456  صادره 
از  گلبـاف  در ششـدانگ  یكبـاب خانه مشـتمل بر طبقات 
فوقانـی بـه  مسـاحت 258/4 متر مربـع  بـه ادرس کرمان 
خيابـان مصطفـی خمينـی کوچـه 47  خریـداری از محل 

مالكيـت کياندخت ثریـا  - ردیـف  1172                        
55  فرعـی از2216اصلـی-  خانـم فاطمه شـهيدی  فرزند 
عبـداهلل بـه شناسـنامه شـماره 89  صـادره از  ماهـان   در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه  
مسـاحت 223/8 متر مربع  به ادرس کرمان خيابان شـهاب 

کوچـه 47 نبـش جنوبـی 1  خریـداری از محـل مالكيـت 
کياندخـت ثریـا  - ردیـف  445

17401  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای  جابرسـلطانی 
نـژاد  فرزنـد محمد به  شناسـنامه شـماره  148  صـادره از 
بافت    در ششـدانگ  یكباب  خانه  به مسـاحت 113/34  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خيابـان ابوذر شـمالی کوچه 
22پـالک40 خریـداری از محـل مالكيت  محمود پـورزاده 

حسـينی -ردیف 242
23064  فرعـی از 2787  اصلـی-  اقـای منوچهر روناسـی   
فرزنـد  ماشـااهلل بـه  شناسـنامه شـماره  234  صـادره از 
کرمان  در  سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ  یكباب  خانه  به 
مسـاحت 328/6  متر مربع  به ادرس کرمان خيابان شـيخ 
احمـد کافی شـمالی کوچـه 3 خریـداری از محل مالكيت  

کيخسـرو سياوشـيان رشـيدی وغيره -ردیف 626
23883  فرعـی از  2787  اصلـی-  خانـم سـميه کرمانـی   
فرزنـد  ماشـااهلل بـه  شناسـنامه شـماره  596  صـادره از 
کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانه به مسـاحت 174/53  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمان ميدان رسـالت ابـوذر جنوبی 
کوچـه40 بعـد از چهـار کوچـه سـوم  خریـداری از محـل 

مالكيـت  محمـد حائری کرمانـی  -ردیـف 1306
24005  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقای ميالد شـهداد نژاد   
فرزند  محمد قربان به  شناسـنامه شـماره  3910  صادره از 
عنبر اباد   در ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 262/54  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  بلوار رسـالت کوچه شـماره 
5 قبـل از چهـار کوچـه سـمت چـپ  خریـداری از محـل 

مالكيت  محمـود پورزاده حسـينی -ردیف 255
24042  فرعی از  2787  اصلی-  اقای ابوالفضل خواجوئی 
گوکی   فرزند  علی به  شناسـنامه شـماره  3180033185  
صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب  خانه مشـتمل بر 
مغـازه  بـه مسـاحت 203/28  متـر مربع  بـه ادرس کرمان  
خيابان گلدشـت خيابان گلبرگ اواسـط خيابان  خریداری 

از محـل مالكيت  قهری ابراهيم بانـک توکلی-ردیف 499
24060  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای نـور اهلل اميری فر   
فرزنـد  موسـی به  شناسـنامه شـماره  325  صـادره از رابر  
در ششـدانگ  یكباب  خانه مشـتمل بر فوقانی  به مساحت 
167/32  متـر مربـع  به ادرس کرمان  خيابان شـيخ احمد 
کافی جنوبی کوچه 7 منزل دوم سـمت راسـت   خریداری 

از محل مالكيت  حسـن ودیعتـی -ردیف 314
15767  فرعـی  مجـزی از 2548 فرعـی  از  2788 اصلـی  
-  اقـای احـد افصـح   فرزنـد حسـين صـادره از کرمـان به 
شناسـنامه شـماره  384  در ششـدانگ  یكباب  مغازه   به 
مسـاحت 22/41  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان چهـارراه 
خواجـو بيـن کوچـه 17و19  خریـداری از محـل مالكيـت 

نرگـس نخعـی نـژاد کرمانيـان  - ردیف585
182  فرعـی  مجـزی از 1فرعـی از  2833 اصلـی  -  اقـای 
محمـد علـی جمشـيدی پور گوشـكی  فرزند غالم حسـن 
صـادره از بافـت بـه شناسـنامه شـماره  9  در ششـدانگ  
یكبـاب  سـاختمان   بـه مسـاحت 260/4  متـر مربـع بـه 
ادرس کرمـان شـهرک مطهـری بلـوار ابوالفضـل خيابـان 
هجرت کوچه مهسـا 7کوچه سـوم سـمت چـپ خریداری 

از محـل مالكيـت مصطفـی فتـح اهلل زاده  - ردیـف1333
2885فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای دادعبـاس ایالغـی 
زاده بردسـيری  فرزنـد  عنایـت اهلل  بـه شناسـنامه شـماره  
1237  صـادره از جيرفـت در ششـدانگ  یكبـاب خانـه به 
مسـاحت 148/63 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان   خيابـان 
گلدشـت کوچـه شـماره 40   خریـداری از محـل مالكيت 

یحيـی هدایـت -  ردیـف  281
2887 فرعـی از 2942  اصلـی-  اقای علی ابراهيمی موحد  
فرزند  عباس  به شناسـنامه شـماره  271  صادره از ماهان 
در ششـدانگ  یكبـاب مغـازه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به 
مسـاحت 141/8 متر مربع  به ادرس کرمان   خيابان ميرزا 
اقـا خـان بين کوچـه 70و72  خریـداری از محـل مالكيت 

یحيـی هدایـت زاده -  ردیف  1185
2894 فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای شـعبان ميرزائـی 
راینی  فرزند  غالمرضا  به شناسـنامه شـماره  26  صادره از 
راین در ششـدانگ  یكباب خانه مشـتمل بـر طبقه فوقانی 
بـه مسـاحت 100 متر مربع  به ادرس کرمـان   بزرگراه امام 
کوچـه31 خریـداری از محل مالكيت درخشـنده هدایت -  

ردیف  1262
2897 فرعـی از 2942  اصلـی-  اقـای غالمرضـا محمـدی 
زاده تهـرودی  فرزنـد  مـراد  بـه شناسـنامه شـماره  697  
صادره از راین در ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 162 
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خيابان گلدشـت کوچه 28 
خریـداری از محـل مالكيـت عبدالمجيد هدایـت -  ردیف  

820
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

2323 فرعـی از 20  اصلـی-  خانـم صدیقه پور زنگی ابادی   
فرزنـد  حسـين  بـه شناسـنامه شـماره  1031  صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 225/5 
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان روسـتای  قائـم ابـاد خيابان 
حافـظ خریـداری از محـل مالكيـت فاطمه هرنـدی ربانی 

پـور -  ردیـف  3793
2 فرعـی از 75  اصلـی-  اقـای ابراهيـم پـور شـيخعلی 
اندوهجردی  فرزند  ماشـااهلل  به شناسـنامه شـماره  1406  
صـادره از شـهداد در ششـدانگ  یكبـاب خانه مشـتمل بر 
طبقـات فوقانـی  بـه مسـاحت 298/8 متر مربع  بـه ادرس 
کرمـان بزرگـراه امـام بلـوار صبا کوچـه 2 چهار کوچـه اول 
سـمت چپ منزل چهارم  خریـداری از محل مالكيت جواد 

حسـينی گوهـری -  ردیـف  412
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 28 کرمان

7 فرعـی از 929  اصلـی-  اقای محمد ابراهيمی نژاد  فرزند  
ابراهيـم  بـه شناسـنامه شـماره  18  صـادره از رایـن  در 
ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 1028/5 متر مربع  به 
ادرس کرمـان رایـن خيابان17 شـهریور خریـداری از محل 

مالكيت ماشـااهلل وفایـی -  ردیف  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 تعيين تكليـف وضعيت ثبتـي اراضي و 
سـاختمانهاي فاقد سـند رسمي

)) آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامـه قانون 
تعييـن تكليـف وضعيت ثبتـي و اراضـي و سـاختمانهاي فاقد 

سند رسـمي (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـيله  امالکـی  کـه برابـر اراء 
هياتهـای  حـل اختالف  موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسمي مستقر در واحد 
ثبتـي  ناحيه  دو شهرسـتان کرمـان  تقاضای ثبت انها پذیرفته 
و ادامـه عمليـات ثبتی انها مطابق قانون مذکـور تجویز گردیده 
اسـت  بـه ترتيب شـماره پـالک فرعی از اصلـی  و بخش محل  
وقـوع  ملک و مشـخصات مالک یا مالكيـن ) متقاضيان ثبت ( 
واقع در بخشـهای  )2و3(  ثبتی شهرسـتان کرمان  بشرح ذیل 
اگهی  ميشـود تا  در صورتي که  شـخص  یا اشـخاصی  نسبت 
بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضيـان اعتراضي داشـته باشـند 
بتواننـد از تاریـخ انتشـار اولين آگهي بـه مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه این اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـيد، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـي تقدیـم نمایند.بدیهـي اسـت در صورت انقضـاي مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالكيت 
صـادر خواهـد شد.شـایان ذکـر اسـت صـدور و تسـليم سـند 

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

15807 فرعـی مجـزی از 880 فرعـی  از  3968 اصلـی-  اقای 
محمـد علـی هـادی زاده گوکـی   فرزنـد  علـی  به شناسـنامه 
شـماره 375  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یكباب خانه به  
مسـاحت 371/25 متـر مربـع  بـه ادرس کرمان جـاده  ماهان 
روبـروی کشـتارگاه  خریـداری از محـل مالكيـت سـيد عباس 

عمرانی - ردیـف  539
15961 فرعـی مجـزی از 899 فرعـی  از  3968 اصلـی-  اقای 
محمد کچمی مالئی  فرزند  سـياه خان   به شناسـنامه شـماره 
340  صادره از  راین  در ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 
219/2 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان ميدان تره بـار قدیم بلوار 
شـهيدان محمـدی کوچـه 18  خریـداری از محـل مالكيـت 

شـاهپور و فریـدون فروهـر - ردیف  817
16078  فرعـی از  3968 اصلـی مجزی شـده از  1146  فرعی 
از  3968  اصلـی  -  خانـم زهـرا سـلمانی چهارفرسـخی فرزند 
قاسـم بـه شناسـنامه شـماره 2124  صـادره از  کرمـان  در 
ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 125 متر مربع  به ادرس 
کرمان سراسـياب فرسـنگی کوچه نمازیان سـابق سـمت چپ 
کوچـه اول درب هشـتم    خریـداری از محـل مالكيـت کبری 

گنجعلـی خانی زاده فرسـنگی   - ردیـف  1288
از  1146   اصلـی مجـزی شـده  از  3968  فرعـی    16079
فرعـی از  3968  اصلـی  -  خانـم زهرا سـلمانی چهارفرسـخی 
فرزنـد قاسـم بـه شناسـنامه شـماره 2124  صـادره از  کرمان  
در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 117 متـر مربع  به 

ادرس کرمان سراسـياب فرسـنگی کوچه نمازیان سـابق سمت 
چـپ کوچـه اول درب نهم    خریـداری از محل مالكيت کبری 

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

پـور  - ردیـف  464
16129  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعی 
از  3968  اصلـی  -  خانـم مـراد بـی بـی شـهریاری خالـص 
فرزنـد  ناصر به شناسـنامه شـماره 1739  صـادره از ریگان   در 
ششـدانگ  یكبـاب خانه به  مسـاحت 94 متر مربـع  به ادرس 
کرمـان خيابان شـهيدان ماهانی مقابل تاالر کسـری کوچه 17   
خریـداری از محـل مالكيت احمـد فتحـی زاده   - ردیف  166
16135  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  881  فرعی 
از  3968  اصلـی  -  اقـای مقـداد مهـدی زاده فرسـنگی فرزند  
حسـين بـه شناسـنامه شـماره 356  صـادره از کرمـان   در 
ششـدانگ  یكباب خانه به  مسـاحت 300 متر مربع  به ادرس 
کرمـان سراسـياب بلـوار شـهيدان ماهانـی کوچـه 41 انتهـای 
کوچـه    خریـداری از محـل مالكيـت علـی علـی احمـدی   - 

ردیـف  583
16136  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی 
از  3968  اصلـی  -  خانـم بتـول ضيغمـی نـژاد فرزنـد علی به 
شناسـنامه شـماره 6  صـادره از ماهـان نسـبت بـه دو دانگ  و 
اقای حسـين ضيغمی نـژاد  فرزند علی به شناسـنامه 9 صادره 
از کرمان نسـبت به دو دانگ و اقای حسـن ضيغمی نژاد فرزند 
علـی بـه شناسـنامه 2980040290 صـادره از کرمان نسـبت 
بـه دو دانـگ  مشـاع از ششـدانگ  یكبـاب خانـه به  مسـاحت 
261/42 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خيابـان سـرباز کوچـه 
68  خریـداری از محـل مالكيـت باقـر مقتـدر  - ردیفهـای 

541و542و543
16148  فرعـی از  3968 اصلـی مجـزی شـده از  629  فرعـی 
از  3968  اصلـی  -  اقـای محمـد مهدی زاده فرسـنگی فرزند  
رضـا بـه شناسـنامه شـماره 2980070041  صـادره از کرمان  
در ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه  مسـاحت 234/8 متـر مربـع  
بـه ادرس کرمـان سراسـياب خيابان شـهيد احمـدی کوچه 5 
خریـداری از محـل مالكيـت عبـاس ملكی فرسـنگی  - ردیف  

592
235  فرعـی از  3980 اصلـی مجـزی شـده از  17  فرعـی از  
3980  اصلـی  -  خانـم ليلـی جعفری سـيرچی فرزند  محمد 
به شناسـنامه شـماره 5  صادره از شهداد  در ششدانگ  یكباب 
خانه به  مسـاحت 121/27 متر مربـع  به ادرس کرمان خيابان 
سـرباز کوچه 43 روبروی شـرقی 5  خریداری از محل مالكيت 

حسـين عبـداهلل یار خبيصی  - ردیـف  1207

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان
21284  فرعـی از  1783 اصلـی  -  اقـای بهمن سـيف الدینی 
پور  به شناسـنامه شـماره  3 فرزند قدرت اهلل  صادره از زرند  و 
خانـم مونس پور سـيف الدینی  یزدان ابادی  فرزند شـاهرخ به 
شناسـنامه 6495 صـادره از زرنـد  در ششـدانگ  یكباب  خانه  
بـه المناصفـه   بـه مسـاحت 300  متـر مربـع با قيد بـه اینكه 
مـوازی  108/43 متـر مربـع از ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقف  ميباشـد  بـه ادرس کرمان بلـوار ازادگان  خيابان 
جـواد الئمه شـرقی 4 خریداری از محـل مالكيت محمود عدل 

اسـفندیاری - ردیفهای 1369و1370
21314  فرعـی از  1783 اصلـی  -  اقـای حسـين عـرب پـور 
داهوئی  به شناسه شماره  2646  در ششدانگ  یكباب  کارگاه   
بـه مسـاحت 275  متـر مربـع با قيد بـه اینكه مـوازی  99/39 
متـر مربـع از ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  
ميباشـد  بـه ادرس کرمـان بلـوار ازادگان کوچـه 37 قطعه 46 

خریـداری از محـل مالكيت ليلـی اوحـدی - ردیف137
21345  فرعـی از  1783 اصلـی  -  خانـم گوهرنخعـی  فرزند 
محمـد صـادره از زرنـد بـه شناسـه شـماره  3  در ششـدانگ  
یكبـاب  خانه   مشـتمل بر طبقـه فوقانی  به مسـاحت 267/6  
متـر مربـع بـا قيـد بـه اینكـه مـوازی  96/71 متـر مربـع از 
ششـدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف  ميباشـد  به ادرس 
کرمان خيابان شـهيد رجائی کوچه 49 پالک 47  خریداری از 

محـل مالكيت ماشـااهلل ثمـره هدایـت زاده  - ردیف266
21456  فرعی از  1783 اصلی  -  اقای عليرضا شـاه محمدی    
بـه شناسـه شـماره  3846  در ششـدانگ  یكبـاب  خانـه   بـه 
مسـاحت 254/6  متـر مربـع بـا قيد به اینكـه مـوازی  92/01 
متـر مربـع از ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  
ميباشـد  بـه ادرس کرمان خيابان شـهيد مفتح کوچه شـماره 
5  خریـداری از محـل مالكيـت ماشـااهلل ثمـره هدایـت زاده  - 

ردیف843
57  فرعـی از2216اصلـی-  خانـم سـيمين شـهيدی زنـدی   
فرزند ماشـااهلل به شناسـنامه شـماره 128  صادره از  ماهان   در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه به  مسـاحت 237/21 متـر مربع  به 
ادرس کرمـان خيابـان شـهاب کوچه 47 انتهای کوچه سـمت 
چـپ خریـداری از محـل مالكيت کياندخـت ثریا  - ردیـف  773

23840  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای رمضـان شـادروان   
فرزند  یار محمد به  شناسـنامه شـماره  271  صادره از کرمان  
در ششـدانگ  یكباب خانه به مسـاحت 138/69  متر مربع  به 
ادرس کرمـان خيابان گلدشـت کوچه 26 پـالک 65 خریداری 

از محـل مالكيت  ميـرزا مصطفی هـروی  -ردیف 638
23976  فرعـی از  2787  اصلـی-  خانـم منصـوره محبـی راد    
فرزنـد  غـالم حسـين بـه  شناسـنامه شـماره  673  صـادره از 
کرمـان  در ششـدانگ  یكبـاب خانـه به مسـاحت 136/7  متر 
مربع  به ادرس کرمان خيابان شـهيد مصطفی خمينی خيابان 
خبـر نـگار نبـش کوچـه 29 خریـداری از محـل مالكيت  علی 

شـعبانی  -ردیف 159
23977  فرعـی مجـزی از 10396فرعـی  از  2787  اصلـی-  
خانـم فاطمـه حسـينی زاده وامـق ابـاد   فرزنـد محمـد بـه  
شناسـنامه شـماره  2  صادره از کرمان  در ششـدانگ  یكباب 
خانـه به مسـاحت 121/5  متر مربع کـه مقدار48/22متر مربع 

از ششـدانگ عرصـه ملـک مـورد تقاضـا متعلـق بـه وقـف ودر 
اجـاره مالـک متن می باشـد  بـه ادرس کرمان خيابان  شـهيد 
مصطفی خمينـی خيابان خبر نگار نبش کوچـه 29 خریداری 

از محـل مالكيـت علی شـعبانی  -ردیـف 158
24064  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای محسـن طحانـی 
ماهانـی    فرزنـد  علـی بـه  شناسـنامه شـماره  4729  صادره 
از کرمـان نسـبت بـه چهـار دانـگ و خانـم نرگـس دهقانـی 
فرزنـد حسـين به شناسـنامه 603 صـادره از کرمان نسـبت به 
دو دانـگ  از ششـدانگ  یكبـاب خانـه  دوبلكـس به مسـاحت 
123/8  متر مربع  به ادرس کرمان بلوار رسـالت کوچه شـماره 
10 خریـداری از محـل مالكيـت  محمـود پـور زاده حسـينی  

-ردیفهـای524و525
24065  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای علـی سـلطانی نـژاد   
فرزنـد  جعفـر بـه  شناسـنامه شـماره  1  صـادره از بافـت  در 
ششـدانگ  یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 150/5  متـر مربـع  به 
ادرس کرمان بلوار رسـالت کوچه شـماره 11 خریداری از محل 

مالكيـت  حسـن ودیعتی  -ردیـف 739
24091  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای وحيد ذبيحی   فرزند  
علـی بـه  شناسـنامه شـماره  67  صـادره از بـم  در ششـدانگ  
یكبـاب  خانـه مشـتمل بر  طبقـه فوقانی  به مسـاحت 150/5  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خيابـان  اسـياباد جنوبی کوچه 
غربـی 11  خریـداری از محـل مالكيت  نيره سـام زاده و احمد 

جـوادی  -ردیف 827
24104  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای دانيـال سـلطانی نژاد   
فرزنـد  منصـور به  شناسـنامه شـماره  4557  صـادره از بافت  
در ششـدانگ  یكبـاب  خانـه بـه مسـاحت 185/71  متر مربع  
بـه ادرس کرمـان  خيابـان ابوذرجنوبی کوچـه 14  خریداری از 

محـل مالكيـت  محمود پـور زاده حسـينی  -ردیف 118
24152  فرعـی از  2787  اصلـی-  اقـای محمـود مهـدی زاده 
راینـی  فرزنـد  اصغـر به  شناسـنامه شـماره  3883  صـادره از 
راین  در ششـدانگ  یكباب  سـاختمان  به مسـاحت 284/09  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خيابـان  گلدشـت کوچـه 26 

خریـداری از محـل مالكيـت  فاطمـه جـوادی   -ردیف 61
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

2356 فرعـی از 20  اصلـی-  خانم  اذر بنی اسـدنگاری   فرزند  
محمـد علـی  به شناسـنامه شـماره  1584  صادره از بردسـير 
در ششـدانگ  یكبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 308/38 متـر 
مربـع  بـه ادرس کرمـان قائم اباد خيابان هاشـمی  رفسـنجانی  
کوچـه 14  خریـداری 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  بـه شناسـنامه شـماره  3632  صـادره از رایـن در 
ششـدانگ  یكباب خانه مشـتمل بر باغ به مسـاحت 2481/05 
متـر مربـع  به ادرس کرمـان راین بلوار افالطونيـان خریداری از 

محـل 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  
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اُدنسُتم َشری ،پی شر ایهُتم
اگفتت که َسر کوچه نیامی
ولی مو تا َلِو سردر ایهُتم

شاعر : منصور رئیسی

خزون ِگفته ِاتی فصل خیارون
و  دید هم  ندارن  خوه برارون
الهی  ِچّر  بده  مسئول بی فکر
به  آه  سینه سوزِ "نیمه کارون"

شاعر : فرخ فتحی رئیسی

  در اینستاگرام چه خبر

عکس نوشت

تا شب نرسیده
به شهر بیا

از نبودَن ت
.

دیوانه میشود شب ها
نیما معماریان

عکس: 
محمد خضری مقدم

کتاب

عشق سال های وبا

کتـاب عشـق سـالهای وبـا یکـی از عاشـقانه هـای معـروف جهـان رمـان اسـت. 
فلورنتینـو، جوانـی الغـر انـدام و نحیـف از خانـواده ای متوسـط اسـت. او فرزنـد 

نامشـروع مـردی اسـت کـه صاحـب یـک شـرکت کشـتیرانی اسـت.

معرفی 

ذخایر خونی کرمان با کمبود مواجه است؛ 
بیماران نیازمند را فراموش نکنیم

ــدگان  ــداد اهداکننـ ــا تعـ ــه کرونـ ــال بـ ــرس ابتـ تـ
ـــرده و  ـــه رو ک ـــش روب ـــا کاه ـــدت ب ـــه ش ـــون را ب خ
بـــه طبـــع آن ذخایـــر خونـــی اســـتان کرمـــان بـــا 

کمبـــود مواجـــه و رو بـــه پایـــان اســـت.
ـــای آن  ـــون و فرآورده ه ـــه خ ـــاز ب ـــا نی ـــام دنی در تم
مختـــص بـــه زمـــان خاصـــی نبـــوده و ایـــن نیـــاز 
همیشـــه وجـــود دارد و بـــر خـــالف تصـــور برخـــی 
از مـــردم کـــه فکـــر می کننـــد در مناســـبت ها و 
ــول  ــان،  فصـ ــاه رمضـ ــد مـ ــاص ماننـ ــای خـ روزهـ
ـــون  ـــدای خ ـــالت، اه ـــا تعطی ـــال ی ـــرد س ـــرم و س گ
چنـــدان ضـــروری نیســـت بایـــد بداننـــد از آنجـــا 
ـــان  ـــون انس ـــرای خ ـــی ب ـــچ جایگزین ـــوز هی ـــه هن ک
ــاده  ــن مـ ــف ایـ ــد وظایـ ــه بتوانـ ــده کـ ــدا نشـ پیـ
ــام  ــی انجـ ــه خوبـ ــان بـ ــدن انسـ ــی را در بـ حیاتـ
ـــون  ـــداء خ ـــگی و اه ـــون همیش ـــه خ ـــاز ب ـــد نی ده

امـــری حیاتـــی اســـت.
و  خـــون  نگهـــداری  مـــدت  بـــودن  محـــدود 
فرآوردهـــای خونـــی اهمیـــت ایـــن مســـئله را 
چنـــد برابـــر می کنـــد و از آنجـــا کـــه خـــون کامـــل 
را حداکثـــر 35 روز می تـــوان  نگهـــداری کـــرد و 
برخـــی فرآورده هـــای خونـــی ماننـــد پالکـــت، 
مـــدت زمـــان نگهـــداری بـــا توجـــه بـــه امکانـــات 
ـــن  ـــت و از ای ـــج روز اس ـــا پن ـــه ت ـــن س ـــود بی موج
رو نیـــاز بـــه خـــون بـــه زمـــان خاصـــی بســـتگی 
نـــدارد و همـــواره بـــه ایـــن مـــاده حیـــات بخـــش 

نیـــاز اســـت.
جراحـــی،  اعمـــال  در  اهدایـــی  خون هـــای 
از  بســـیاری  و  ســـرطانی  بیمـــاران  تصادفـــات، 
ــتفاده  ــورد اسـ ــمی مـ ــه تاالسـ ــا از جملـ بیماری هـ
ــی  ــز درمانـ ــه مراکـ ــاز روزانـ ــرد و نیـ ــرار می گیـ قـ
اســـتان کرمـــان بـــه 400 واحـــد خونـــی و وجـــود 
بیـــش از هـــزار و 500 بیمـــار تاالســـمی در اســـتان 
را نبایـــد فرامـــوش کـــرد چـــرا اگـــر ایـــن میـــزان 
ــار  ــادی دچـ ــاران زیـ ــود بیمـ ــن نشـ ــون تامیـ خـ

می شـــوند. مشـــکل 
ـــاری  ـــیوع بیم ـــطه ش ـــه واس ـــرایطی و ب ـــن ش در چنی
کرونـــا در جامعـــه و ترســـی کـــه از ابتـــالی آن 
ـــه شـــدت  ـــون ب ـــدگان خ ـــداد اهداکنن ـــود دارد تع وج
بـــا کاهـــش روبه روســـت و بـــه طبـــع آن ذخایـــر 
ـــوده و  ـــه ب ـــود مواج ـــا کمب ـــان ب ـــتان کرم ـــی اس خون

ـــت. ـــان اس ـــه پای رو ب
-کاهـــش آمار اهدای خون در روزهای اخیر

بـــه  کرمانشـــاهی  بیمـــاران  مبـــرم  -نیـــاز 
ــه  ــه بـ ــزان مراجعـ ــی / میـ ــای خونـ فراورده هـ
ـــش  ـــوم کاه ـــک س ـــه ی ـــون ب ـــدای خ ـــز اه مراک

ــت یافـ

-میـــزان اهـــدای خـــون در اصفهـــان بـــا کاهـــش 
50 درصـــدی مواجـــه شـــد

روح هللا میرزائـــی مدیـــرکل انتقـــال خـــون اســـتان 
ــیوع  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــار داشـ ــان اظهـ کرمـ
بیماری هـــای فصلـــی و کرونـــا متاســـفانه بـــا 
ـــدید  ـــش ش ـــدگان و کاه ـــه اهداکنن ـــش مراجع کاه

منابـــع خونـــی مواجـــه هســـتیم.
ـــگی و  ـــون همیش ـــه خ ـــاز ب ـــه نی ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــی  ـــای خون ـــون و فرآورده ـــر خ ـــت و عم ـــی اس دائم
ـــرای  ـــت: ب ـــت گف ـــاه اس ـــواردی کوت ـــدود و در م مح
ـــکان  ـــا ســـه روز اســـت و ام ـــت تنه ـــر پالک ـــال عم مث
ـــدارد. ـــود ن ـــرآورده وج ـــن ف ـــرای ای ـــازی ب ذخیره س
ـــد  ـــا تاکی ـــان ب ـــتان کرم ـــون اس ـــال خ ـــرکل انتق مدی
ـــه اهـــدای  ـــاز شـــدید ب ـــر اینکـــه در حـــال حاضـــر نی ب
خـــون در اســـتان کرمـــان وجـــود دارد افـــزود: 
کاهـــش ذخایـــر خونـــی و کمبـــود خـــون ممکـــن 

اســـت جـــان بیمـــاران را بـــه خطـــر بیانـــدازد.
ـــردم  ـــن م ـــه در بی ـــی ک ـــه اضطراب ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــن  ــود دارد و ایـ ــا وجـ ــاری کرونـ ــبب بیمـ ــه سـ بـ
مســـئله باعـــث شـــده تـــا اهداکننـــدگان کمتـــری 
ـــه  ـــون مراجع ـــت خ ـــز دریاف ـــه مراک ـــداء ب ـــرای اه ب
ــان  ــن اطمینـ ــدگان ایـ ــه اهداکننـ ــت: بـ ــد گفـ کننـ
خاطـــر داده می شـــود کـــه در تمامـــی پایگاه هـــای 
ـــراد  ـــت از اف ـــتریل و تس ـــل اس ـــون مراح ـــال خ انتق

ــد. ــد شـ ــام خواهـ ــده انجـ اهداء کننـ
و  اهداکننـــدگان  اینکـــه  بیـــان  بـــا  میرزائـــی 
دریافت کننـــدگان خـــون ایـــن اطمینـــان را داشـــته 
ــا  باشـــند کـــه مراحـــل کامـــل دریافـــت خـــون بـ
ـــت  ـــا تس ـــکان و ب ـــر پزش ـــر نظ ـــر، زی ـــان خاط اطمین

کامـــل افـــراد اهداکننـــده انجـــام می شـــود گفـــت: 
هـــر کـــس کوچکتریـــن عالئمـــی از ســـرماخوردگی 
داشـــته باشـــد بـــه ســـالن اهـــدای خـــون ارجـــاع 

نمی شـــود. داده 
ـــتان  ـــر در اس ـــال حاض ـــه در ح ـــوان اینک ـــا عن وی ب
مشـــکل کمبـــود فرآورده هـــای خونـــی داریـــم 
ـــل  ـــالمت کام ـــا س ـــال ب ـــا 60 س ـــراد 18 ت ـــزود: اف اف
ـــی  جســـمی و روحـــی و در دســـت داشـــتن کارت مل
ــه  ــتان مراجعـ ــال اسـ ــز انتقـ ــه مراکـ ــد بـ می تواننـ

کننـــد.
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محـدود بودن مـدت نگهداری خـون و فرآوردهای 
خونـی اهمیت ایـن مسـئله را چند برابـر می کند و 
از آنجـا که خـون کامل را حداکثـر 3۵ روز می توان  
نگهـداری کـرد و برخـی فرآورده هـای خونـی مانند 
پالکـت، مدت زمان نگهـداری با توجه بـه امکانات 
موجود بین سـه تـا پنج روز اسـت و از این رو نیاز 
بـه خـون به زمـان خاصی بسـتگی نـدارد و همواره 

به ایـن ماده حیـات بخش نیاز اسـت.
خون هـای اهدایـی در اعمـال جراحـی، تصادفات، 
بیماران سـرطانی و بسـیاری از بیماری هـا از جمله 
نیـاز  و  می گیـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  تاالسـمی 
روزانـه مراکـز درمانـی اسـتان کرمان بـه ۴۰۰ واحد 
خونـی و وجود بیـش از هزار و ۵۰۰ بیمار تاالسـمی 
در اسـتان را نبایـد فرامـوش کـرد چـرا اگـر ایـن 
میـزان خـون تامین نشـود بیمـاران زیـادی دچار 

مشـکل می شـوند.

فیلم ۴۰ سالگی
استاد)عزت هللا انتظامی(: این سه کلمه ای که 

بهت میگم یادت نره؛ عشق ... عشق، ایمان، 

مرگ

شاگرد)محمدرضا فروتن(: همون سه کلمه ای 

که هر آدمی باید تنهای تنها تجربه کنه.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن به 

مشکالت کارگران گلخانه ها 
در جنوب استان پرداخت.

         در توییتر چه می گویند؟سال گشتدیالوگ

اقتصاد کلنگی و مالیات

ادامه یادداشت

 بنظـر مـی رسـد ذی نفعـان بـازار سـرمایه اهـداف الیحـه اصالحـی را 
عامدانـه به سـمت و سـوی تولید و صـادرات منحرف کـرده اند تا بخش 
مولـد اقتصـاد نابـود گردد. حتی رشـد بخـش امالک و مسـتغالت طی 
همیـن چنـد سـال در مقایسـه بـا بـازار سـهام و خـودرو بسـیار ناچیز و 
اگـر صادرکننـدگان کاال را جز فروشـندگان ارز تلقی کنیم درصد رشـد دالر 
نشـان مـی دهـد که سـود این بخش نیـز برخالف تصـور دولـت مردان 
در مقایسـه با سـایر بخش های مندرج در جدول قابل مقایسـه نیست. 
در یـک اقتصـاد تـک محصولـی ماننـد نفت ایـران کـه ارتبـاط دیرینه و 
تنگاتنـگ بـا برنامـه هـای پیشـرفت و توسـعه کشـور داشـته، اعمـال 
سیاسـت اقتصـاد بـدون نفـت نـه تنهـا توجیه اقتصـادی پیـدا نمی کند 
بلکـه علـم اقتصادی حکـم می کند تا این ثـروت پایان پذیـر با حداكثر 
سـرعت و ظرفیت در جهت توسـعه زیرسـاختها وگسترش بخش تولید 
درجهـت افزایش هرچه بیشـتر صـادرات، سـرمایه گذاریهای سـودآور با 
هـدف پـس انـداز برای نسـل هـای آینده بـکار گرفتـه شـود. از آنجا که 
در الیحـه بودجـه مقررشـده 390 هـزار میلیـارد تومـان به بودجـه جاری 
یعنـی هزینـه های بی بازگشـت تخصیص یابـد، بهتر بود دولـت در یک 
اقـدام انقالبـی بـا کوچک سـازی خود این هزینـه ها را کاهـش می داد 
نـه اینکـه بـار ایـن هزینـه را بـدوش ملت بگـذارد. شـعار اقتصـاد بدون 
نفـت و اتـکا بـه بـه درآمدهـای مالیاتـی در حالیکـه بخشـی از مالیات 
بـرون آمـده از درآمـد نفـت و محـل تامیـن زیانهـای شـرکتهای دولتی 
نیـز از محـل درآمـد نفت اسـت، با توجه به اینکـه در بودجه سـال آینده 
حـدود 1483 هزارمیلیـارد تومـان یعنـی بیـش از دو سـوم از بودجه کل 
کشـور جـذب شـرکتهای دولتـی کـه اكثـرا بـه فسـاد گسـترده و ضعف 
مديریـت و فامیـل بـازی زیـان ده بـوده و به گفته اقـای دکترعلی طیب 
نیا وزیر سـابق اقتصاد »شـرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شـرکت 
دولتـی یعنـی سـفر خارجـی، شـرکت دولتی یعنـی عضویـت در هیأت 
مدیـره، شـرکت دولتـی یعنـی حقـوق نجومـی و شـرکت دولتـی یعنی 
َمفسـده« . حـال بـا ایـن توصیـف چگونـه بپذیریم کـه دوسـوم بودجه 
جـاری را بـه ایـن شـرکت هـا کـه عمال بـه مراکز فسـاد تبدیل شـده اند 
تخصیـص دهیـم تا شـعار اقتصـاد بدون نفـت را پیـاده کنیـم ؟! اجرا و 
اعمـال همین سیاسـتها ازسـنوات قبل و علیرغم دسـت یابـی به بیش 
از 900 میلیـارددالر در همیـن پانـزده سـال گذشـته تـا کنـون باعث شـده 
کـه  بـر خـالف گـزاف گوئـی هـای شـعاری دولـت مـردان، سـهم حوزه 
توليـد و صنعـت نویـن مبتنـی برفـن آوری  در اقتصـاد کشـور بسـیار 
پائیـن تـراز کشـورهای همجوارتوسـعه ای باشـد و چون بـی تدبیری در 
حوزه سیاسـت بر خردورزی مسـتولی شـده ، در شـرایطی که کشور زیر 
شـدیدترین فشـار تحریـم اقتصادی و فـروش نفت تقریبـًا غیر ممکن 
شـده، صادرکننـدگان کاالهای غیرنفتـی و به ویـژه صادرکنندگان کرمانی 
بـه عنـوان »سـربازان اقتصادی والیـت«   آگاهانه و عامدانـه مورد ضرب 

و شـتم مالیاتی قـرار گیرند؟!
 مسـتند این موضوع، آن چنانچه اسـتان کرمان را استان صادراتی کشور 
تلقـی کنیـم آن اسـت کـه بودجه مصـوب مالیاتی سـال 1398 اسـتان 
29.997 میلیـون ریـال بـوده در حالـی کـه عملکرد 9 ماهه سـال جاری 
بالـغ بـر 31.425 میلیـون ریـال شـده و درآمدهـای عمومـی مصـوب 
بودجـه ای اسـتان کـه قـرار بـوده بـرای یکسـال کامـل 37569 میلیون 
ریال باشـد در 9 ماهه اول سـال به 33.090 میلیون ریال رسـیده اسـت. 
بـرای صاحبـان کسـب و کار اسـتان و مسـئولین واقـع بیـن این سـوال 
پیـش آمـده در حالـی کـه رشـد اقتصـادی سـال گذشـته و سـالجاری 
بترتیـب 5.3 و 9 منفـی بـوده، چگونـه درآمدهـای مالیاتـی اسـتان بـه 
ضـرب و زور بیـش از بودجـه مصوب شـده اسـت. آیا اسـتان کرمان که 
همین اخیرًا کشـاورزان سـیفی کار آن متضرر خسـارات سـنگینی شدند 

مسـتحق فشـار گسـترده مالیاتی هستند؟!
آیـا دولـت و دولـت مـردان و طراحـان و مجریـان مالیاتـی کشـور نمی 
دانند ، ماسـت "مالیات" از شـیر حاصل می شـود نه از "کشـک". یعنی 

بایـد درآمـدی حاصل شـود تـا بتـوان از آن مالیاتی اخذ شـود ؟
سـئوال بعـدی و اساسـی مرم آن سـت کـه وقتـی آقایان بحـث از نرخ 
بـاالی مالیـات در کشـرهای پیشـرفته را دارنـد آیا اطالع دارنـد که هزیه 
تحصیـالت دانشـگاهی تـا باالتریـن درجـه تحصیلـی در آلمـان »صفـر 
یورو« ،  فرانسـه» 217 « ، ایسـلند » 400 « ، نروز»150« ، لوکزارمبورک 
350« و اسـپانیا »570 تـا 2000 « یـورو بـوده که تامین ایـن هزینه ها از 
محـل مالیـات صـورت می گیرد که در مقابل دانشـگاه های کشـور ایران 
کـه عمومـا آزاد و بـی کیفیـت هسـتند غیـر قابل مقایسـه بـوده مضافا 
بیـش از 50 درصـد منابع مالیاتی کشـورهائی نظیر انگلسـتان ، امریکا ، 
کانـادا و کشـورهای اروپائی مصروف مخارج تامیـن اجتماعی و آموزش 
رایـگان و سـالمت عمومی میگردد؟ بطوریکه بیـش از 80 درصد کارکنان 
شـاغل در ایـن کشـورها دارای مـدرک لیسـانس به بـاال بـا کارآئی قابل 
مالحظـه و حجـم پرسـنلی کوچک اما متحرک می باشـند. آیـا در ایران 

هـم چنیـن اسـت که مردم تشـویق شـوند مالیات پرداخـت کنند؟!
نائب رئيس اتاق كرمان


