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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اردیبهشــت   1 دوشــنبه         719 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

به دستوراستاندار؛

مراکز تجاری مسقف می توانند با رعایت 
پروتکل بهداشتی فعالیت  کنند
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گلریزان برای آزادی در فضای مجازی

تعداد مبتالیان به کرونا 
در استان به ۵۶۲ نفر رسید

فروش حضوری سیم کارت 
رایگان ممنوع شد

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان 
کرمان: مردم می توانند جهت ثبت نام سیم کارت 

رایگان به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه الکترونیکی )وب سایت( اپراتورهای تلفن 
همراه اقدام و سیم کارت را از طریق پست در منزل تحویل بگیرند.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس: دولت تعهد 
کرده که ارزاق عمومی را بــا ارز دولتی 4 هزار و 

200 تومانی تأمین کند تا نوســانی در بازار کاالهای اساسی وجود نداشته باشد، لذا وزیر 
صنعت باید پاسخگوی تالطم بازار به ویژه کاالهای اساسی باشد.

 بنا بر اعالم علوم پزشکی کرمان در 24 ساعت گذشته تست ۷ نفر 
دیگر در حوزه این دانشگاه مثبت شــده و بدین ترتیب تعداد کل 

مبتالیان در استان به ۵۶2 نفر رسید که شــامل ۳ زن و 4مرد )۶ مورد اطرافیان بیمار و ۱ 
مورد سرپایی( هستند.

 وزیر صنعت باید در 
قبال تالطمات در بازار 

پاسخگو باشد
یوز
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صفحه ۲ را 
بخوانید

۲

ادامه مطلب را در صفحه ۲  بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه۲  بخوانید 
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۵۳ موافقت اصولی ایجاد تاسیسات گردشگری در کرمان صادر شد

اصول پیشگیري از بروز مسمومیت با فرآورده های شوینده و ضدعفونی کننده خانگی

ایرنا - معاون سرمایه گذاری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان از صدور ۵۳ فقره 
موافقت اصولی برای ایجاد و راه اندازی 
طرح های گردشگری در این استان 
خبر داد.به گزارش ایرنا، رضا بردبار با 
اشاره به اینکه در سال گذشته با توجه 
به درخواست های ارائه  شده توسط 
سرمایه گذاران بخش خصوصی ۵۳ 
فقره موافقت اصولی ویژه طرح های 
گردشگری این استان صادر شد، 
اظهار داشت: این تعداد موافقت اصولی 
برای اجرای پروژه های گردشگری 
چون اقامتگاه بوم گردی، مجتمع 

گردشگری، واحد پذیرایی بین راهی 
و هتل با حجم سرمایه گذاری بالغ به 
2۸۸ میلیارد تومان در کرمان صادر 

شده است.

هرگونه  از  اینکه  بیان  با  وی 
سرمایه گذاری که منجر به توسعه 
و تقویت صنعت گردشگری استان 
کرمان شود استقبال می کنیم، افزود: 

تمام تالش اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان آماده سازی زیرساخت های 
الزم برای ایجاد و راه اندازی زیرساخت 
های گردشگری است که تاکنون به 
خوبی انجام شده است.بردبار با اشاره 
به اینکه کرمان دارای ظرفیت ها و 
جاذبه های متنوع گردشگری زیادی 
است، خاطرنشان کرد: امیدواریم 
بتوانیم در سال جدید که سال جهش 
تولید نام گرفته با تقویت زیرساخت 
های بخش گردشگری گام های موثری 
برای افزایش اشتغالزایی و رونق حوزه 

گردشگری این استان برداریم.

در سال جاری با توجه به همه گیری 
بیماری کووید-۱9 در کشور، اهمیت 
شستشو و ضدعفونی محیط زندگی و 
محل کار دوچندان شده است. بطوری 
که با ضدعفونی سطوح و دستها، رعایت 
بهداشت، ماندن در منزل و حفظ فاصله 
فیزیکی با دیگر افراد، می توانیم کمک 
بزرگی به حفظ سالمت خود و خانواده 
مان بنماییم.همچنین باید توجه داشت که 
استفاده نابجا و بدون آگاهی از مواد شوینده 
و پاک کننده شیمیایی می تواند خطرات 
جبران ناپذیری را ایجاد نماید. بنابراین با 
رعایت نکات زیر سالمت خود را تضمین 
۱.  در هنگام استفاده از مواد  نمایید:
شیمیایي و فرآورده هاي شوینده و پاک 
کننده، پنجره ها را باز کنید تا هوا به خوبي 
در محیط جریان داشته باشد. بسیاری از 

این ترکیبات مانند وایتکس)مواد با پایه 
هیپوکلریت سدیم( بخارات سمی ایجاد 
می کنند که به مخاط دهان، بینی و ریه 
صدمه می زند.2.   در زمان نظافت سطوح و 
استفاده از ترکیبات شوینده و پاک کننده 
از دستکش الستیکی ، کفش جلوبسته و 
درصورت امکان، ماسک استفاده نمایید.۳.  
از اختالط مواد شیمیایي مانند جوهر 
نمک و مواد سفید کننده، لک بر و الکلجداً 
خودداري کنید. بخارات و گازهاي ناشي از 
این اختالط بسیار سمي و خفه کننده مي 
باشند.4.  بسیاري از داروها و محصوالت 
نظافت خانگي مانند جوهر نمک، مواد 
شوینده و لک بر، الک پاک کن، سموم 
حشره کش و جونده کش )مانند مرگ 
موش(، تینر، ضدیخ، بنزین و نفت مي 
توانند در صورت بلعیده شدن و تماس با 

پوست و چشم و یا در صورت تنفس، بسیار 
سمي باشند.۵.  در صورتیکه نزدیکان شما 
ماده اي غیر خوراکي و سمی را بلعید و 
یا بخارات آن را استنشاق نمود، با مرکز 
اورژانس ۱۱۵و یا مرکز اطالع رساني 
داروها و سموم ۱90 تماس بگیرید.۶.  
محصوالت شیمیایي و شوینده، نفت و 
بنزین و داروهارا همیشه در ظرف اصلي 
آن نگهداري کنید. هیچگاه این فرآورده 
ها را در ظرف مواد خوراکي )مانند بطري 
نوشابه( نگهداري نکنید. این عمل سبب 
خورده شدن اشتباهي این مواد توسط 
کودکان و مسمومیت شدید ایشان خواهد 
شد.۷.    از نگهداری محصوالت خطرناک 
مثل الکل، ضدیخ، شیشه پاک کن، بنزین، 
نفت، سموم علف کش، سموم حشره کش 
و  کودهاي باغباني، ترکیبات لوله بازکن، 

جرم گیر و لکه بر در کمدهای بدون قفل در 
پارکینگ و حیاط منزل اجتناب نمایید. ۸.  
     نزدیک به 90% از مسمومیت ها در منازل 
رخ می دهند. خانه خود را نسبت به بروز 
مسمومیت ایمن  نمایید.  9.  در صورت 
تماس پوست و یا چشم با مواد شوینده و 
ضدعفونی کننده، مواد اسیدي و یا قلیایي، 
پوست و چشم را با مقادیر فراوان آب 
شستشو داده و مصدوم را به مرکز درماني 
منتقل کنید.۱0.  در صورت تماس پوست 
و یا چشم با مواد اسیدي و یا قلیایي هرگز 
از مواد قلیایي و یا اسیدي جهت خنثي 
سازي استفاده نکنید.۱۱.  در صورت بلع 
مواد با خاصیت خورندگی مانند اسیدها 
و قلیاها، هرگز بیمار را وادار به استفراغ 
نکنید. این کار می تواند سبب وخیم شدن 

وضع بیمار گردد.
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روابط عمومی شهرداری کوهبنان

آگهی مزایده کتبی
بدینوســیله بــه اطــاع مــی رســاند کــه شــهرداری کوهبنــان قصــد دارد کارخانــه آســفالت و تاسیســات شــن و ماســه خــود 

واقــع در محــدوده شــهر کوهبنــان را از طریــق مزایــده کتبــی بــه مــدت یکســال بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واگــذار نمایــد. 
لــذا از کســانیکه در ایــن زمینــه فعالیــت دارنــد دعــوت مــی شــود ضمــن واریــز مبلــغ 1/000/000ریــال بابــت ســپرده شــرکت 
در مزایــده بــه حســاب شــماره ۲1۷۸۳00۲1۳10۲ نــزد بانــک ســپه کوهبنــان بنــام شــهرداری جهــت دریافــت اســناد مزایــده و 
بازدیــد از تاسیســات فــوق بــه شــهرداری اقــدام و حداکثــر تــا تاریــخ۹۹/۲/10 قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه دبیرخانــه شــهرداری 

تحویــل و رســید دریافــت نماینــد. ضمنــا بازگشــایی پــاکات ســاعت 10 صبــح روز پنجشــنبه مــورخ۹۹/۲/11 مــی باشــد.

شرایط شرکت در مزایده:
1. ارائه سوابق و تایید صاحیت و گواهی ایمنی تایید شده توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

۲. ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ50/000/000ریال
۳. در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴. اجاره سالیانه در ابتدای انعقاد قرارداد دریافت می گردد.
5. بــه پیشــنهادات فاقــد ضمانــت نامــه، مشــروط، مخــدوش، ناقــص و اســنادی کــه پــس از تاریــخ مذکــور ارســال شــود ترتیــب 

اثــر داده نخواهــد شــد.
۶. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

اجارۀ ۲ ماه اماکن ورزشی بخشیده شد
وزیـر ورزش و جوانـان گفـت: »بـا 
توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا و 
پیامدهـای ناشـی از آن، اجـاره بهای 
اماکن ورزشـی واگذار شـده به بخش 
خصوصـی در ماه هـای اسـفند 9۸ 
و فروردیـن امسـال بخشـیده شـد«.
بـه گـزارش ایرنا سراسـری، مسـعود 
سـلطانی فر روز یکشـنبه در نشسـت 
شـورای معاونـان دسـتگاه متبوعش 
این اظهـارات را مطـرح کـرد و افزود: 
حمایـت  خصوصـی  بخـش  »از 
می کنیم و ادامه ی بخشـودگی چهار 
هزار مکان ورزشـی متعلق بـه وزارت 
ورزش بسـتگی بـه وضعیـت کنترل 
بیمـاری کرونـا دارد«.وی ایـن را هم 

گفت که تاکنون بیـش از ۵00 مکان 
ورزشـی در اختیـار سـتادهای ملـی 
اسـتانی مبارزه بـا کرونا ویـروس قرار 
گرفتـه اسـت و از ایـن تعـداد ۱40 
مکان تحویل داده شـده و ۱۱۸ مکان 
هم توسط سـتادهای مدیریت بحران 
بیماری کرونا تجهیز شـده است.وزیر 
ورزش و جوانـان در پایـان اظهار کرد: 
»همچنیـن پنـج هـزار و ۸00 تخت 
در اماکـن ورزشـی بـرای قرنطینـه 
مستقر شـده اسـت و تمامی مکان ها 
و خوابگاه های ورزشـی تا زمـان اعالم 
سـتاد ملی مقابله با ویـروس کرونا در 
اختیار سـتادهای ملـی اسـتانی قرار 

خواهـد داشـت« شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

آگهی فروش واحد بزداری
شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت 

به فروش یک واحد بزداری به مساحت ۲0 هکتار با پروانه فعالیت 
دام موجود   5000راس  و  فعال  چاه  دارای یک حلقه  راس   ۶000
پرورش،  و  نگهداری  روزانه ۴ تن شیر،تعداد 1۷ سوله  تولید  با 
بیمارستان، یک دستگاه شیردوش با ۴۸ واحد دوشنده ) مدل 
وست فالیا آلمان (و دارا بودن دستگاه پاستوریزاسیون  شیر و 

دو جایگاه سیلوی خندقی اقدام نماید.
آدرس دفتر مرکزی شرکت : شهرستان نطنز ، کیلومتر 15 جاده قدیم 

نطنز – اصفهان – روستای رحمت آباد . تلفن 03154335314 
 ، قلعه گنج  ، شهرستان  استان کرمان   : بازدید  بزداری جهت  آدرس 

روستای چاه شاهی ، واحد بزداری
مدیر   ( صالحی  یادگار  محمد  آقای    09133330388   : تلفن 

واحد بزداری ( 

تسنیم-یحیی صادقی صبح دیروز در 
نشست خبری با اصحاب رسانه استان با 
بیان اینکه در سال جدید با شرایط بیماری 
کرونا روبه رو هستیم که در دنیا مشکالت 
زیادی ایجاد کرده است اظهار داشت: سیل 
در جنوب استان و منطقه شهداد کرمان 
مشکالت بیشتری برای نیازمندان جامعه 
ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه در آستانه 
ماه مبارک رمضان هستیم یادآور شد: در 
سال های گذشته برنامه های مختلفی در 
این ایام برگزار شدهو کمک هایی هم  به 

این افراد و خانواده ها می شد.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با 
اشاره به اینکه امسال شرایط برگزاری 
برنامه هایی با حضور اجتماعات را نداریم 
با این وجود نباید کمک به نیازمندان 
فراموش شود گفت: به خیلی از مشاغل 
و گروه ها بر اثر کرونا آسیب وارد شد اما در 
این میان مددجویان کمیته امداد آسیب 

بیشتری دیدند.
وی با عنوان اینکه مستمری مددجویان 
کمیته امداد جوابگوی زندگی آنها نیست 
و این افراد با اشتغال کوچک خانگی و یا 
با کارکردن در خانه های مردم  و کارگری 
در رستوران ها زندگی خود را می گذراندند 

ادامه داد: امروزه زندگی آنها با چالش شدید 
و بحرانی روبه رو شده است.

صادقی با اشاره به اینکه ۱۳ هزار طرح 
کمیته امداد استان از آرایشگاه های زنانه، 
مهدکودک ها، شیرینی پزی خانگی و ... 
تعطیل شدند افزود: مقام معظم رهبری 
در روز نیمه شعبان به کمک مومنانه 
تاکید کردند و هماهنگی هایی در سطح 
استان انجام شده که امیدواریم بتوانیم با 
همدلی و هماهنگی و کمک خیرین به 
نیازمندان کمک کنیم.وی با بیان اینکه غیر 
از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد بانک 

اطالعاتی جامعی از نیازمندان استان وجود 
ندارد گفت: مقرر شد سامانه ای تعریف شود 
و تمام اطالعات نیازمندان وارد این سامانه 
استانی شود و این اطالعات کامال محرمانه 
است.مدیرکل کمیته امداد استان کرمان 
با عنوان اینکه سامانه جامع اطالعات 
نیازمندان استان کرمان راه اندازی شده و 
به زودی فعال می شود افزود: اطعام مهدوی 

در ایام ماه مبارک رمضان مدنظر است.
وی با بیان اینکه مقرر شد در تعدادی 
آشپزخانه با نظارت دانشگاه علوم پزشکی 
و رعایت پروتکل های بهداشتی غذای گرم 

پخت شده و بین نیازمندان توزیع شود 
گفت: تاکید کمیته امداد بر تهیه سبد 
غذایی است اما عده ای نیت کارشان طبخ 

غذا و توزیع بین نیازمندان است.
صادقی با اشاره به اینکه کد دستوری 
#۱*۱*0۳4*۸۸۷۷* برای کمک به 
نیازمندان در نظر گرفته شده است عنوان 
کرد: در سیل جنوب کرمان دو ماه حقوق 
مازاد به مددجویان کمیته امداد پرداخت 
شده است.وی با بیان اینکه بالغ بر 4 میلیارد 
تومان خسارت به طرح های اشتغال کمیته 
امداد در سیل جنوب وارد شد افزود: وسایل 
منزل تعداد زیادی از خانواده ها آسیب دیده 
که در حال جمع آوری کمک برای تهیه 
این وسایل هستیم.مدیرکل کمیته امداد 
استان کرمان با اشاره به اینکه در سیل 
شهداد نیز سبد کاالیی بین مددجویان 
تحت پوشش کمیته امداد توزیع می شود 
که  است  مسکن  آنها  اولویت  گفت: 
درخواست داریم بنیاد مسکن بالفاصله 
اقدام کند.وی ادامه داد: در بحث مقابله 
با کرونا کارگاه تولید ماسک با همکاری 
مددجویان کمیته امداد راه اندازی و تاکنون 
۶۵0 هزار ماسک توسط این مددجویان 

تولید شده است.

مستمری مددجویان کمیته امداد جوابگوی زندگی آنها نیست

سنا
 ای

س:
عک

سیل برای آمدن 
از کسی اجازه نمی گیرد

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

ــاران همیشــه رحمــت   نجمــه ســعیدی/ ب
بــوده و هســت ولــی اینکه چــه طــور همین 
رحمــت الهــی، تبدیــل بــه بالیــی می شــود 
که زندگــی هــا را نابــود مــی کنــد را بایــد از 
آدم هــا پرســید، یــا اینکــه چــرا اصــال ایــن 
ــه  ــه هم ــن ب ــن چنی ــی ای ــزان از بارندگ می
چیــز خســارت مــی زنــد؟ و کال زیر ســاخت 
هــا بــه شــکلی هســتند کــه بــا آمــدن یــک 
ــوند، کاش  ــی ش ــران م ــن وی ــیل چنی س
میشــد ایــن هــا را از یک مســوول مشــخص 
پرســید روز گذشــته اســتاندار گفته اســت، 
تداخــل و مبهــم بــودن مســوولیت هــا 
موجــب شــده اســت کــه معلــوم نشــود چه 
ــد پاســخ گــو باشــد، خــب ایــن  کســی  بای
ابهــام از کجــا می آیــد، ایــن ابهام پاســخ ۱۸ 
میلیــارد تومان خســارت کشــاورزی ســیل 
چنــد روز پیش شــهداد را مــی دهــد؟، انگار 
ــن کار در مدیریت بحران اســتان،  راحت تری
انداختــن حلقــه تقصیــر بــه گــردن دیگران 
ــه در  اســت، درســت اســت کــه کســانی ک
مسیر ســیالب ســاخت و ســاز و کشــاورزی 
کــرده انــد، مقصر هســتند امــا ســوال اینجا 
ــل از  ــات قب ــن موضوع ــرا ای ــه چ ــت ک اس
ــی  ــرار نم ــی ق ــورد بررس ــه م ــوع حادث وق
گیرنــد، چــرا مدیریــت بحــران تنهــا منتظر 
ــرا  ــد، چ ــی رخ ده ــه بحران ــت ک ــن اس ای
بــرای پیــش بینــی بحــران هــا اقــدام نمــی 
ــا رواج دارد  ــام دنی ــه در تم ــد؟، کاری ک کن
»پیــش بینــی حادثــه ای کــه مرتــب تکرار 
مــی شــود« و ســیل هــم از ایــن نوع اســت، 
ــرای آمــدن از کســی اجــازه  ســیلی کــه ب

نمی گیرد.

نماینده مردم کرمان:

 امداد بامری از استاندار کرمان

سیل دست رنج ۲۲ سال را بُرد 
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کرمان  استان  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر 
گفت:جشن های گلریزان در سطح استان از 
طریق پویش های مردمی در فضای مجازی، 
برگزاری جشن های گلریزان غیر حضوری 
در قالب گلریزان های رادیویی و تلویزیونی 
م، مدیر  است. سید حجت اهلل موسوی قوا
صبح  کرمان  استان  دیه  ستاد  نمایندگی 
منای این ستاد که  امروز در جلسه هیات ا
بهشتی  شهید  اجتماعات  سالن  محل  در 
دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: ۳29 
ئم غیر عمد با پرداخت مبلغ  مددجوی جرا
۱0۷ میلیاردو ۸۷۸ میلیون ریال طی پارسال 
از زندان های استان آزاد شدند.او افزود: ۷0 
درصد مبلغ پرداختی و مددجویان آزاد شده 
از سطح زندان های استان توسط خیرین و 
نیکوکاران دیار کریمان بوده است.موسوی 
قوام بیان داشت: با توجه به دستور العمل های 
صادره از سوی ستاد دیه کشور و قوه قضائیه 
در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان ها 
درزمینه آزادی محکومین جرائم غیرعمد این 
ستاد طی پارسال موفق به برگزاری بیش از 
200 جلسه صلح و سازش در سطح زندان های 

استان شد که با همکاری روسای زندان ها 
ونمایندگان ستاد دیه در زندان های استان 
بیش از ۸۶ میلیارد تومان از شکات رضایت 
و تخیف بدهی اخذ شده است.او تصریح کرد: 
در بحث اخذ رضایت از شکات محکومین 
به پرداخت مهریه تعداد سکه ها به نرخ روز 
محاسبه شده است.مدیر نمایندگی ستاد دیه 
استان کرمان در خصوص برگزاری جشن های 
گلریزان در ماه مبارک رمضان در سطح استان 
با توجه به وضعیت پیش آمده در سطح جهان 
و کشور گفت: تالش می شود همانند سنوات 
گذشته جذب حداکثری کمک های مردمی 
و خیرین را داشته باشیم با وجه به دستور 
العمل های صادره از سوی ستاد دیه کشور و 
ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص 
برگزاری نکردن هر گونه تجمع به منظور 
پیشگیری از این بیماری این ستاد در حال 
برنامه ریزی در خصوص برگزاری جشن های 
گلریزان در سطح استان از طریق پویش های 
مردمی در فضای مجازی، برگزاری جشن های 
گلریزان غیر حضوری در قالب گلریزان های 
رادیویی و تلویزیونی است.همچنین با برنامه 
ریزی صورت گرفته سعی شده است بیشترین 
جذب کمک ها امسال از ادارات، موسسات، 
و  دولتی  نهاد های  و  کارخانجات صنعتی 

خصوصی باشد.در ادامه این جلسه در راستای 
برگزاری جشن های گلریزان در سطح استان 
موحد رئیس کل دادگستری و رئیس هیات 
امنای ستاد دیه استان بیان داشت: ستاد 
دیه استان همواره درزمینه کاهش جمعیت 
کیفری زندان ها و جمع آوری کمک های 
مردمی پیش قدم بوده است امسال هم با توجه 

به شرایط بحرانی در سطح کشور باید شاهد 
حضور خیرین در جشن های گلریزان باشیم 

حال بصورت غیر حضوری.
او افزود: باید از تمامی ظرفیت های شبکه های 
مجازی در این زمان استفاده شود همچنین باید 
از تمامی پتانسیل اصحاب رسانه هم در زمینه 

تبلیغ، اطالع رسانی و جذب کمک ها بهره برد.

با  بله  مقا استانی  ستاد  ایسنا- 
ر  کروناویروس با حضور استاندا
کرمان، معاون سیاسی، امینتی 
نشگاه علوم  ر، رییس دا و اجتماعی استاندا
پزشکی کرمان و جمعی از مسئولین استانی 
و انتظامی در سال شهید مرتضوی استانداری 

کرمان برگزار شد.
کرمان  ر  استاندا فدایی  محمدجواد  دکتر 
عصر امروز ۳۱ فروردین ماه در این جلسه 
درباره بازگشایی دفاتر زیارتی  گفت: بر اساس 
درخواست سازمان حج و زیارت استان مقرر 
شد دفاتر زیارتی که کد رهگیری از سامانه 
ند، ضمن  اصناف و صنایع دریافت کرده ا
بازگشایی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
م به ثبت نام  قدا و در ساعات تعیین شده ا
ئران حج کنند.وی با بیان این  حضوری زا
مطلب که آرایشگاه ها جزء مشاغل پرخطر 
براساس  کرد:  اظهار  می شوند،  محسوب 

بله با کروناویروس  مصوبات ستاد ملی مقا
آرایشگاه ها همچنان تعطیل خواهند بود و در 
صورت باز بودن این واحد صنفی، با متخلفات 
برخورد خواهد شد.عالی ترین مقام اجرایی 
دولت در استان کرمان با تاکید بر اینکه طبق 
بله با کرونا برگزاری  مصوبه ستاد ملی مقا
ماکن  تجمعات و فعالیت مراکز، مساجد و ا
مذهبی حداقل تا نیمه اردیبهشت ماه ممنوع 
خواهد بود اظهار کرد: درباره نحوه فعالیت 
مراکز پالک گذاری خودروها نیز فعال همان 
مصوبه قبلی را خواهیم داشت )محدودیت 
فعالیت این مراکز( تا بررسی کارشناسی در 
این راستا صورت گیرد که اگر طرح جدیدی 
برای گسترش فعالیت این نوع مراکز از سوی 
یه شود، در جلسات بعدی  را کارشناسان ا
ستاد مقابله با کرونا درباره نوع فعالیت مراکز 
به  تعویض پالک تصمیم گیری خواهد شد.
گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد 

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در 
این جلسه با بیان این مطلب که ورزش برای 
بیماری خوب است، اظهار کرد: طبق مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا باشگاه های ورزشی 
تا اطالع ثانونی همچنان تعطیل خواهند بود 

اما برای قدم زدن و انجام ورزش های همگانی 
به تنهایی یا با رعایت فاصله 2 متر از دیگران 
در پارک ها و تفرجگاه ها منعی وجود ندارد اما 
صراحتا اعالم می کنیم باشگاه به تفرجگاه ها 

منتقل نشود.

گلریزان برای آزادی در فضای مجازی

آرایشگاه و باشگاه ها همچنان تعطیل می مانند

گزارش
تسنیم

۸۰ درصد از امالِک شهر کرمان 
ممیزی شد

 ایرنا - معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان با بیان اینکه فقدان 
ممیزی امالک شهر کرمان به عنوان یکی از ضرورت های شهرداری 
احساس می شد گفت: عملیات اجرایی این طرح تاکنون، بیش از ۸0 
درصد پیشرفت داشته است.رضا دادگرپور روز یکشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا با بیان این که با تدبیر و حمایت شهردار کرمان، ممیزی 
امالک از سال گذشته در این شهر آغاز شده و 20 درصد باقی مانده این 
طرح طی سال جاری به اتمام برسد.وی با اشاره به اینکه مزیت عمده 
اجرای این طرح کاهش زمان حضور مراجعه کنندگان در شهرداری 
کرمان به حساب می آید اظهار داشت: همچنین استعالم ها به صورت 

یک فرایند و بدون نیاز به حضور ارباب رجوع انجام می شود. 
معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان افزود: با اقدامات انجام شده 
زمان جست وجوی پرونده ها به حداکثر سه دقیقه کاهش یافته و تنوع 
و پراکندگی بایگانی ها و بانک های داده و عدم ارتباط پرونده ها و داده ها، 
از عمده مشکالت موجود در شهرداری بود که با انجام ممیزی مرتفع 
شد و اکنون، با تجمیع تمام بایگانی ها، مسیرهای موازی حذف و زمان 

رسیدگی به پرونده ها به میزان قابل مالحظه ای کوتاه شده است.
وی با اشاره به اینکه شناسایی منابع پایدار برای شهرداری از اهداف 
مهم طرح ممیزی امالک به شمار می رود گفت: برای نخستین بار در 
تاریخ شهرداری کرمان، تمام امالک به تفکیک کاربرد ملک، دارای کد 
منحصربه فرد شدند که این مسأله عامل مهم افزایش اصالت پرونده های 

شهرداری و امکان ایجاد ارتباط با ثبت اسناد و امالک است.
دادگرپور بیان داشت: کارشناسان شهرداری، در جریان ممیزی تمام 
عوامل محدودکننده ایجاد ارتباط سیستمی با ثبت اسناد و امالک، را 
شناسایی کرده و زیرساخت های الزم جهت ارتباط سریع و دقیق فراهم 
شده است.وی ادامه داد: در حال حاضر، قوی ترین و دقیق ترین ارتباط 
مکانی )دقت پنج سانتی متر( در ایران، متعلق به شهرداری کرمان است.

 وزیر صنعت باید در قبال تالطمات 
در بازار پاسخگو باشد

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش 
قیمت برخی کاالها در بازار گفت: دولت تعهد کرده تا کاالهای اساسی را           
با ارز 4 هزار و 200 تومانی تأمین کند تا نوسانی در بازار کاالهای اساسی 
وجود نداشته باشد.وی افزود: بر این اساس هر گونه نوسان و تالطم در 
بازار کاالهای اساسی غیر منطقی و غیر قابل قبول است و وزیر صنعت 
باید پاسخگوی این مسأله باشد که چرا بر اساس ضعف در حوزه نظارت 

این امر اتفاق افتاده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: حتی اگر کاالهای 
اساسی با ارز دولتی هم تأمین نشود، ما تغییری در نرخ ارز در این چند 
ماهه نداشته و نداریم؛ چراکه تراز تجاری ما در سخت ترین شرایط 
تحریمی در سال گذشته برابر بوده و پیش بینی می شود تا در ادامه کار 
هم همین روند ادامه پیدا کند، پس ما تراز تجاری منفی نداشته ایم که 

بخواهد بر اثر آن نرخ ارز باال رود و کاالها گران شود.

بنا بر اعالم علوم پزشکی کرمان در 24 ساعت 
گذشته تست ۷ نفر دیگر در حوزه این دانشگاه 
مثبت شده و بدین ترتیب تعداد کل مبتالیان 
در استان به ۵۶2 نفر رسید. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان درباره آخرین آمار از وضعیت بیماری کرونا در استان 
کرمان تا ساعت ۱۵ امروز گفت: با ارسال ۱4۶ نمونه به 
آزمایشگاه های استان، تست ۷ نفر، شامل ۳ زن و 4مرد )۶ 
مورد اطرافیان بیمار و ۱ مورد سرپایی( در 24 ساعت گذشته 
مثبت شده است. او با بیان اینکه این ۷ نفر مبتالی جدید 
مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند، افزود: 
با این تعداد مبتالی جدید، تعداد کل موارد مثبت کرونا در 

استان کرمان از ابتدا تاکنون به ۵۶2 نفر می رسد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان 
گفت: هم استانی های عزیز می توانند جهت ثبت نام 
سیم کارت رایگان به صورت الکترونیکی و از طریق 
درگاه الکترونیکی )وب سایت( اپراتورهای تلفن همراه اقدام و سیم 

کارت را در منزل تحویل بگیرند.
روز گذشته  ازدحام زیاد افراد بدون سیم کارت متقاضی وام یک 
میلیونی در مراکز فروش سیم کارت و عدم رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی با واکنش بسیاری از مردم و رسانه ها رو به رو شد.
وزیر ارتباطات نیز در توییتی انتقادی به اپراتور ها اعالم کرد فروش 

حضوری سیم کارت را تعطیل کنند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان با اشاره به 
دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر توقف فروش سیم 
کارت همراه اول اول به صورت حضوری در دفاتر پیشخوان دولتی، 
گفت: از عصر روز گذشته شنبه ۳0 فروردین ماه ثبت نام و دریافت 
سیم کارت رایگان در کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش 
عمومی غیردولتی و ICT روستایی در سراسر استان ممنوع است.

با عامالن فروش برخورد می شود
الهامی تاکید کرد: برخی از مردم از این تصمیم بی اطالع هستند 
و صبح امروز شاهد حضور برخی در دفاتر پیشخوان بودیم اما اگر 
 ICT دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و
روستایی اقدام به فروش سیم کارت به صورت حضوری کند حتما 
با آن برخورد خواهد شد.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان کرمان افزود: هم استانی های عزیز می توانند جهت ثبت نام 
سیم کارت بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه الکترونیکی )وب 
سایت( اپراتورهای تلفن همراه از قبیل همراه اول، ایرانسل و …  
اقدام و سیم کارت مربوطه نیز بوسیله اداره پست در محل آدرس 

وارد شده در هنگام ثبت نام تحویل متقاضیان خواهد شد.
وی بیان کرد: اپراتور تلفن همراه ایرانسل برای راحتی سرپرست 
خانواری که سیم کارتی به نامشان ندارد، اعالم کرده که این افراد 

می توانند تا ساعت ۱۷ امروز، عدد یک را به۳49۷ ارسال کنند.

ایسنا/ مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان 
اینکه درصد سوادآموزی استان به بیش از 9۳ افزایش 
یافته است تصریح کرد: در سال گذشته اقدام به کیفیت 
بخشی مدارس شبانه روزی پرداختیم که در این راستا 
تجهیزات ۵0 مدرسه شبانه روزی استانداردسازی 

شدند."احمد اسکندری نسب" عصر ۳0 فروردین ماه در جلسه شورای آموزش و پرورش 
گفت: علی رغم همه محدودیت های مالی در سال گذشته به توفیقات بسیار خوبی در 
استان دست پیدا کردیم به طوری که 94 درصد پوشش پیش دبستانی را در سطح 
استان داشته و جزء سه استان برتر کشور در این زمینه بوده ایم.وی ادامه داد: در دستور 
کار داریم که هنرستان های استان به هنرستان های کارآفرین تبدیل شوند که در سال 
گذشته حدود ۱0 هنرستان استان به هنرستان کارآفرین تبدیل شده اند، همچنین 

کسب 409 رتبه زیر ۳00 کنکوررا داشتیم.

۹3 درصد از جمعیت استان کرمان
 باسواد هستند

دادســتان عمومی و انقالب منوجان از پلمــب ۳0 واحد صنفی 
متخلف خبر داد و گفت: این واحدهای صنفی دســتورالعمل های 
ســتاد ملی کرونا را رعایت نکردند.امید رضایی افزود: این تعداد 
صنوف متخلف از ابتدای شیوع ویروس کرونا با دستور دادستانی 
اعمال قانون شدند.وی به بازگشایی بازار و تصمیمات جدید ستاد 

ملی مبارزه با کرونا اشاره کرد و افزود: اقدامات پیشگیرانه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد و برای به حداقل رســاندن خطر انتقال ویروس، از شهروندان درخواست می کنیم به جز 
موارد ضروری از خانه خارج نشوند.رضایی با بیان اینکه در راستای دستورالعمل نظارت و پیگیری 
حقوق عامه با اصنافی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند برخورد قانونی می شود، تصریح 
کرد: در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی برابر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمی که مصداق 

بارز تخلف بهداشتی و جرم است با واحدهای متخلف برخورد می شود.

3۰ واحد صنفی در منوجان 
پلمب شد

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از 
پیشــرفت ۸0 درصدی مراحل ســاخت کارخانه فرآوری 
سیلیس در شهرستان فاریاب طی هشت ماه گذشته خبر داد.

مسلم مروجی افزود: عملیات احداث این کارخانه از هشت 
ماه پیش آغاز و اکنون با پیشرفت فیزیکی ۸0 درصدی در 

حال تکمیل است.وی میزان سرمایه گذاری برای احداث کارخانه فرآوری سیلیس فاریاب 
را ۱۱0 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: تا پایان عملیات احداث، بیش از ۱۵0 میلیارد ریال 
دیگر هزینه می شود.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان تصریح کرد: 
با تکمیل ساخت و بهره برداری از این طرح طی چند ماه آینده، برای ۱00 نفر به صورت 
مستقیم اشتغال ایجاد می شود. ظرفیت تولید این کارخانه ۱۵ هزار تن سیلیس میکرونیزه 

در سال است.سیلیس میکرونیزه در طیف وسیعی از صنایع کاربرد دارد.

پیشرفت ۸۰ درصدی احداث کارخانه فرآوری 
سیلیس فاریاب

رییس مرکز بهداشت جیرفت از آغاز طرح هدفمندسازی 
اجتماعی مبارزه با کرونا با مانور بازرسان بهداشت محیط 
مرکز بهداشت جیرفت خبر داد.فرزانه برخوری با بیان اینکه 
این طرح با هدف حفظ سالمت متصدیان، مشتریان و آغاز 
به کار فعالیت اقتصادی صنوف کم خطر آغاز شده، افزود: 

در این رزمایش تعداد ۱۸ نفر از بازرسان بهداشت محیط شهرستان جیرفت در قالب هفت 
تیم از سطح شهر بازدید می کنند.وی ادامه داد: در این طرح مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، 
اماکن عمومی، تاکسی های مسافربری و مراکز خدماتی روزانه بازرسی می شوند.رییس 
مرکز بهداشت افزود: در این بازدید تعداد ۱۵9 مرکز تهیه و توزیع موادغذایی و ۳0 واحد 
کارگاهی و ۳۸ مکان عمومی بازدید و چهار واحد صنفی به علت رعایت نکردن ضوابط 

بهداشتی پلمب شدند.

آغاز طرح هدفمندسازی اجتماعی مبارزه
 با کرونا در جنوب استان

استاندار کرمان با اشاره به شرایط بازگشایی مراکز تجاری مسقف گفت: مراکز 
خرید و پاساژها با رعایت پروتکل بهداشتی مقابله با کرونا می توانند فعالیت 
خود را آغاز کنند.به گزارش ایرنا، محمدجواد فدائی روز یکشنبه در نشست 
ستاد استانی مدیریت کرونا افزود: تمام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را 
می توان با رعایت پروتکل بهداشتی انجام داد، اما اصناف پرریسک همچنان 

تعطیل هستند.وی تصریح کرد: بازار کرمان در حال حاضر در حالت نیمه باز است و در جلسه قبلی ستاد 
استانی مقابه با کرونا مصوب کرده بودیم واحدهایی که موجب ازدحام بازار کرمان می شود، تعطیل باشند 
ضمن آنکه واحدهای مشابه این صنوف در سطح شهر نیز تعطیل بودند.وی تاکید کرد: اگر پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنیم هیچ مشکلی در رفع محدودیت ها نخواهیم داشت اما مشکل رعایت نکردن کامل 
پروتکل ها بهداشتی توسط برخی از افراد است که مشکل ساز می شود.فدایی ادامه داد: بحث محدودیت 
تجمعات در مراکز مذهبی و نماز جماعت تا ۱۵ اردیبهشت برقرار است و مراکز شماره گذاری خودرو نیز 

طبق مصوبات قبلی به صورت محدود فعالیت دارند.

مراکز تجاری مسقف می توانند با رعایت پروتکل 
بهداشتی فعالیت  کنند

مدیرکل زندان های استان کرمان گفت: مرخصی 
زندانیان این استان به منظور جلوگیری از شیوع کرونا 
در زندان های کرمان تمدید شد.به گزارش خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
رمضان امیری، مدیرکل زندان های استان کرمان 

در خصوص آخرین وضعیت زندان های استان کرمان با توجه به شیوع بیماری کرونا 
گفت: هیچ مورد مشکوک ابتال و یا ابتالی قطعی به کرونا در زندان های استان کرمان 
نداشته ایم.او با بیان اینکه نیمی از زندانیان استان کرمان مشمول دریافت مرخصی قبل 
از عید نوروز با توجه به شیوع کرونا شدند، افزود: حدود پنج هزار زندانی در این طرح از 
مرخصی استفاده کردند.مدیرکل زندان های استان کرمان در خصوص نحوه بازگشت 
زندانیان تصریح کرد: با توجه به هماهنگی صورت گرفته با دستگاه قضایی استان زمان 

مرخصی زندانیان این استان تا هفتم اردیبهشت تمدید شده است.

تمدید مرخصی 
زندانیان کرمان

تعداد مبتالیان به کرونا در 
استان کرمان به ۵۶۲ نفر رسید

فروش حضوری سیم کارت 
رایگان ممنوع شد

علوم 
پزشکی

ارتباطات

خبرخبرخبر

ایرنا - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان با بیان اینکه آبخیزداری در 
این منطقه 4۵ میلیون مترمکعب روان آب 
مدیریت کرد، گفت: 400 هزار متر مکعب 
رسوب توسط ۸۵0 بند سنگی و خاکی مهار 

شده است.
حمزه احمدی روز یکشنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان رسوب 
در پی بارندگی های امسال کنترل و در 
مجموع ۵0 درصد بندهای سنگی و خاکی 
آبخیزداری و آبخوانداری منطقه جنوب 

کرمان آبگیری شد.
وی ادامه داد: در پی بارش های اخیر بندهای 
سنگی و خاکی آبخیزداری و آبخوانداری 
منطقه جنوب کرمان بیش از یکهزار تُن 

کنترل فرسایش داشتند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان اظهار داشت: آبگیری طرح های 
آبخیزداری و آبخوانداری نقش مهمی در 
کنترل سیالب، تغذیه سفره های زیر زمینی 
و نیز کنترل رسوب دارد.وی با تاکید بر اینکه 
آبخیزداری در بارش های اخیر 4۵ میلیون 
متر مکعب روان آب را کنترل و مدیریت کرد، 
افزود: بارش ها ۱0 میلیون متر مکعب آب به 

سفره های زیرزمینی اضافه کرده است.
احمدی ادامه داد: طرح های آبخیزداری فواید 
زیادی در کاهش اثرات خشکسالی دارد از 
این رو آبخیزداری را می توان مهمترین اقدام 
در حوزه منابع طبیعی دانست.وی مساحت 
مجموع حوزه های آبخیز جنوب کرمان را سه 
میلیون و ۶00 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: 
عملیات اجرایی طرح های حوزه آبخیزداری از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بر اساس 
یک برنامه مدون در حال انجام است.مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان بیان 
داشت: طرح های آبخیزداری و آبخوانداری 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان شامل عملیات سنگی مالتی، خاکی 
و پخش سیالب، گابیونی و بیومکانیکی 
)بانکت بندی( در ۳۶ حوزه آبخیز در حال 
مطالعه و اجرا است. اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری جنوب کرمان مستقل از مرکز 

استان فعالیت می کند.

رزمایش مددکاری 
در مردهک عنبرآباد

امام جمعه مردهک: طبق روایات یکی از 
نشانه های شیعیان کمک مومنانه است 
لذا باید این مهم بین مردم نهادینه شود.

حجت االسالم مصطفی خجسته افزود: 
در این نشست برای انجام هر چه بهتر این 
رزمایش برنامه ریزی شد.شهردار مردهک 
نیز از آغاز فعالیت مجریان برگزاری 
رزمایش مواسات در این منطقه خبر داد 
و گفت: مردم و افراد دارای تمکن مالی با 
مشارکت در این طرح مومنانه، مستضعفان 
را یاری کنند.مسلم گلشنی افزود: در 
راستای لیبک به فرمایشات اخیر مقام 
معظم رهبری در خصوص کمک مومنانه 
به نیازمندان و به نیت سالمتی و تعجیل 
در فرج امام زمان )عج( قصد داریم طرح 
مواسات را در ماه مبارک رمضان در سطح 

شهر مردهک اجرا کنیم.

ز ســال  هنــوز چنــد ســاعتی ا
ــود در گزارش ــده ب ــه ش ــه توصی ــی ک تحویل

قرنطینــه  کرونــا بگذرانیــم، نگذشــته 
ــه  ــروع ب ــتان ش ــمان اس ــای آس ــه ابره ــود ک ب
ــا  ــاعت ه ــد از س ــه بع ــی ک ــرد، باران ــدن ک باری
باریــدن، بــرای مــردم جنــوب اســتان بــه خصوص 
شــهر زهکلــوت دردســر هــای بــی شــماری را بــر 
جــای گذاشــت، صبــح 4 فروردیــن بــود کــه 
ــره  ــر از محاص ــتان خب ــران اس ــتاد بح ــس س ریی
ــیالب را داد.  ــان س ــوت در می ــهر زهکل ــل ش کام
ســعیدی گفــت: بعــد از بــاران 2روزه ای کــه بارید 
ایــن ســیالب بــه راه افتــاده و همــه راه هــای 
ــرده  ــع ک ــز قط ــه را نی ــن منطق ــه ای ــی ب ارتباط
ــه  ــان ســیل ب ــی کــه در جری اســت. خســارت های
منطقــه زهکلــوت رودبــار جنــوب وارد شــد، 
ــد از  ــای اول بع ــان روز ه ــود در هم ــاردی ب میلی
ــوب  ــار جن ــن رودب ــورای تامی ــس ش ــیل ریی س
اعــالم کــرد کــه ســیالب بیــش از یــک میلیــارد و 
۳00 میلیــون تومانــی بــه شــهر زهکلــوت 
خســارت وارد کــرده اســت،عالوه بــر ایــن بیــش از  
2 هــزار راس دام ایــن منطقــه نیــز بــه دلیل ســیل 
ــش  ــه بخ ــا ب ــاس برآورده ــر اس ــده و ب ــف ش تل
کشــاورزی ایــن منطقــه هــم بیــش از 20 میلیــارد 
ــرای  ــن ب ــت و ای ــده اس ــارت وارد ش ــان خس توم
زهکلــوت ۵4 هــزار نفری بــه معنــای واقعــی کلمه 
ــد از  ــه بع ــای اولی ــان روزه ــود.در هم ــه ب فاجع
ســیل عکس هــای زیــادی از خســارت هــای  وارد 
شــده بــه اهالــی زهکلــوت منتشــر شــد امــا یکــی 
ــد و  ــت چرخی ــه دس ــت  ب ــیار دس ــس بس از عک
ــفندان  ــاد گوس ــداد زی ــود تع ــاک ب ــیار دردن بس
ــد، در  تلــف شــده ای کــه روی زمیــن افتــاده بودن
ــدن  ــا دی ــه شکســته بود،ب ــی ک ــک حصــار بلوک ی
ایــن تصاویــر اولیــن چیــزی کــه ذهــن ببیننــده را 
ــود کــه  ایــن  ــه خــود مشــغول مــی کــرد ایــن ب ب
ــکان  ــا مال ــک ی ــر ســر مال حجــم خســارت چــه ب
ایــن دام هــا آورده اســت. بــه ســراغ چــراغ بامــری 
ــان ســیل بیــش از  ــداری کــه در جری ــم، دام رفتی
ــر  ــه ب ــا از آن چ ــت داد ت ــفند را از دس ۷00 گوس
ــاله  ــال س ــردی ۶۷ س ــم، م ــته بدانی ــر او گذش س

ــه تعریــف کــرد، مــا در  کــه ایــن چنیــن شــروع ب
ــالی  ــک س ــر خش ــال درگی ــه 22 س ــن منطق ای
ــازل  ــی ن ــت اله ــال رحم ــد از 22 س ــم و بع بودی
ــی   ــد بخت ــه ب ــن ب ــه م ــی ک ــه دام های ــد و هم ش

نگهداری کرده بودم را با خود برد.
فقط توانستم خانواده ام را نجات بدهم

چــراغ بامــری کــه خــود را دامــدار و کشــاورز 
ــورد شــب جــاری شــدن  ــد در م ــی کن ــی م معرف
ــاران  ــاعتی ب ــد س ــت: چن ــوت گف ــیل در زهکل س
مــی آمــد، امــا یــک دفعــه ســاعت 9 و نیــم شــب 
ــکل از  ــم مش ــی دان ــال نم ــد، اص ــاری ش ــیل ج س
ــود  ــم نب ــز محک ــی و خاکری ــد خاک ــود، س ــا ب کج
کــه نتوانســت جلــوی آب را بگیــرد یــا پل مشــکل 
ــل  ــن غاف ــد، م ــه نتوانســت آب را رد کن داشــت ک
گیــر شــدم تنهــا کاری کــه توانســتم انجــام بدهــم 
ــک  ــه ی ــور ب ــا تراکت ــم ب ــردن زن و بچــه ام آن ه ب
روســتای دیگــر بــود، فقــط توانســتم زن و بچــه ام 
را نجــات بدهــم، جایــگاه دام هــای مــن هــم  کنار 
خانــه و چســبیده بــه دیــوار خانــه ام بــود، امــا من 
دیگــر فرصــت نکــردم، دام هایــم را نجــات دهم.در 
منطقــه مــا خیلــی هــا دام هایشــان تلف شــد، من 
ــا تعــداد دام هــای مــن بیشــتر از  ــودم ام فقــط نب
ــف  ــیل تل ــن  در س ــفند م ــود، ۷4۳ گوس ــه ب هم
ــا هــم  ــای همســایه ه ــگاه دام ه شــدالبته در جای
بــود، 2۵ گاو هــم کــه متعلــق بــه پســرم بــود نیــز 
بــا ســیل رفــت و پیدایشــان نکردیم.بامــری گفت: 
فقــط گاوهــا بیمــه بودنــد و گوســفندانش را بیمــه 
نکــرد بــوده اســت.  بامــری ادامــه داد : خانــه مــن 
ابتــدای شــهر اســت، خیلــی خســارت دیــده 
ــن  ــا اولی ــته و م ــا گذش ــه م ــیل از خان ــت، س اس
ــای  ــم،  دیواره ــیل بودی ــهر در مســیر س ــه ش خان
خانــه و جایــگاه را هــم خــراب کــرد. بعــد از ســیل 
مســووالن آمدنــد، گفتنــد، گوســفند هــا را همین 
نزدیــک دفــن کنیــم مــن گفتــم شــاید بــو بگیــرد 
و بیمــاری بیــاورد، گفتند:خیالــت راحــت ، همــان 
ــا  موقــع گوســفند هــای مــرده را شــمردند و 2۵ ت
هــم در حــال مــرگ بودنــد را ســر بریدند،زندگــی 
مــن کال از کشــاورزی و دامــداری تامین می شــد، 
ــاورزی  ــای کش ــه چاه ه ــر دام هم ــالوه ب ــیل ع س
مــرا هــم خــراب کــرد و حــدود 20 هکتــار زمیــن 

ــرد . هــای کشــاورزی مــرا هــم  از بیــن ب

سیل زمین های کشاورزی را هم از بین برد
بامــری در مــورد میــزان خســارت کشــاورزی مــی 
ــرا  ــرج صح ــون خ ــال 200 میلی ــن امس ــد: م گوی
ــرد،  ــیل ب ــه را س ــه هم ــردم  ک ــم ک ــن های و زمی
ــک جــا ســه  حتــی زمیــن را هــم خــراب کــرد، ی
ــده  ــد ش ــر بلن ــه مت ــا س ــک ج ــه، ی ــر فرورفت مت
ــاورزی  ــاره کش ــم دوب ــه بتوان ــرای اینک ــت، ب اس
کنــم  بایــد کلــی هزینــه کنم.ســیل حتی ماشــین 
هــای مــا را هــم خــراب کــرده اســت،۶ ماشــین  را 
ســیل خــراب کــرد. بامــری گلــه دارد و مــی گوید: 
همــان روز هــای اول بعــد از ســیل یــک دفعــه،2۵ 
ــه  ــن هم ــن بی ــه م ــد ک ــا دادن ــه م ــی آرد ب گون
ــه  ــک دفع ــم ی ــد ه ــتم وبع ــردم و نوش ــیم ک تقس
پتــو و مقــداری  مــواد غذایــی آوردنــد، دیگــر چیز 
ــی  ــگار نم ــن را ان ــد: م ــی گوی ــود او م ــری نب دیگ
ــه مــی ســازند و  بیننــد بعــد از اینکــه گفتنــد خان
۱0، پانــزده میلیــون بــرای بــاز ســازی مــی دهنــد 
بــرای ثبت نــام رفتــم ، کــه نــام  مــرا ننوشــتند، در 
حالــی کــه خانــه مــن بیشــترین خســارت را دیده 
اســت امــا بنیــاد مســکن مــرا نادیــده مــی گیرنــد  
مــن ده ســال پیــش یــک ماشــین گرفتــم االن می 
ــم تکیــه ای از گلگیــرش را بگذارم توی ســفره  توان

و بخــورم.  فکــر مــی کننــد چــون مــن ســرمایه ای 
ــدارم،  ــازی ن داشــتم و گوســفند داشــتم دیگــر نی
در حالــی کــه هرچــه را کــه داشــتم آب بــرد حتی 
ــس  ــر ک ــی ه ــتم. یعن ــه داش ــی ک ــین های ماش
ــدا بیشــتر اســت،  ــرمایه دار اســت، زورش از خ س
ایــن ســیل آمده مــن را فلــج کــرده اســت کال همه 
چیــز در شــهر زهکلــوت از بیــن رفتــه اســت، مــن 
توقــع دارم بــه  مــن هــم مثــل بقیــه کمــک کنند.
بــا مدیــر کل شهرســازی جنــوب تمــاس گرفتم تا 
دلیــل اینکــه نــام بامــری را بــرای بازســازی منزل 
ــه گفتــه ســاردویی ثبــت  ــد، بدانیــم، ب ننوشــته ان
ــام را بنیــاد مســکن انجــام مــی دهــد امــا بعیــد  ن
اســت بــه دلیــل اینکــه ســرمایه ای داشــته اســت 
اســمش را بــرای بازســازی منزل ننوشــته باشــند. 
ــاد مســکن  ــا بنی ــم تالشــمان نتوانســتیم ب عالرغ
ــان  ــرا را از زب ــن ماج ــل ای ــا دلی ــرده ت ــت ک صحب
آن هــا هــم بدانیم.وقتــی کســی دچــار ســیل مــی 
شــود فــرق نمــی کنــد در جنــوب اســتان باشــد، 
ــهداد و  ــا در ش ــد ی ــوت باش ــا زهکل ــار ی در رودب
ــت  ــووالنی اس ــاری مس ــار ی ــم انتظ ــاف، چش گلب
ــد و یکــی از  ــده همراهــی داده  ان ــه همیشــه وع ک
وظایفشــان مســاعدت مردمــی اســت کــه گرفتــار 

ــدند.  ــال ش ب

سیل دست رنج ۲۲ سال راُ برد 
روایتی از بامری، کشاورز و دامداری که بیش از ۷00 گوسفند و 20 هکتار زمین کشاورزی اش در سیل اخیر جنوب از بین رفت

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: »به منظور کاهش مراجعات 
مشترکین به ادارات گازرسانی، این شرکت اقدام به راه اندازی سامانه ی 
تلفن گویا در سطح استان بر روی شماره ی 0۳4۳۱۳2۶۶۶۶ کرده 
است«.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، منوچهر 
فالح بیان کرد: »با توجه به اهمیت خدمت رسانی به مشترکین محترم 
در تمامی ساعات شبانه روز و شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه و 
همچنین تاکیدات فراوان مبنی بر کاهش حضور افراد در بیرون از 
منزل و انجام امورات به صورت غیرحضوری، شرکت گاز استان کرمان 
اقدامات مطلوبی را در همین راستا اجرا کرده است«.وی با اشاره به 
خدمات ارائه شده در سامانه تلفن گویا افزود: »در ابتدای تماس، 
مشترک با وارد کردن شماره ی اشتراک، لیستی از خدمات شامل اعالم 
آخرین بدهی مشترک، دریافت رقم کنتور، اعالم آخرین پرداختی، 
پرداخت صورتحساب )به زودی( و ثبت انتقاد، پیشنهاد و شکایات را 
به صورت مجزا دریافت می کند«.فالح همچنین به راه اندازی سامانه ی 
جامع خدمات مربوط به مشترکین در سایت شرکت گاز استان کرمان 
اشاره کرد و گفت: »این سامانه نیز هم اکنون بر روی سایت شرکت به 
آدرس Es.nigc-kerman.ir فعال است و مشترکین محترم 
می توانند با مراجعه به آدرس مذکور خدمات غیرحضوری مانند تغییر 
نام، اصالح قبض، درخواست تست کنتور، درخواست تعویض کنتور و 
… دریافت کنند«.وی بیان کرد: »امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده 
میزان حضور مشترکین محترم به ادارات تابعه شرکت گاز استان کرمان 
کاهش یابد و با همکاری مشترکین محترم گام موثری را در جهت حفظ 

سالمتی هموطنان عزیزمان برداریم«

سامانۀ تلفن گویا در شرکت گاز 
استان کرمان راه اندازی شد

۴۵ میلیون مترمکعب 
روان آب در جنوب کرمان 

مهار شد

کپشن عکس   ۲۰۰۰ دام در سیل زهکلوت تلف شدند
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1۳۹۸
بر طبق دستور ماده ۱2 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 
اصالحی ۵9 و ۶4 آئین نامه قانون ثبت اشخاصی که نسبت 
به امالک مجهول المالک بخش ۱۶ کرمان حوزه ثبتی شهرستان زرند 
تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام متقاضی و سهام مورد تقاضا و محل وقوع 

ملک بشرح ذیل آگهی می گردد: 
پالک یک فرعی از 4۱2 اصلی آقای سیدرضا هاشمی بشناسنامه شماره 
یک صادره از کوهبنان فرزند سیدیوسف ششدانگ خانه واقع در کوهبنان 

بخش ۱۶ کرمان بمساحت ۳۱۷ مترمربع
بنا بدستور ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و امالک کسانیکه بر ملک مورد 
تقاضای ثبت شده در بخش  قید شده در این آگهی واخواهی و اعتراضی 
دارند می توانند از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی به مدت 90 روز اعتراض 
خود را کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند و عالوه 
بر آن ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست 
الزم به مرجع ذیصالح قضایی تسلیم نمایند و در غیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی او می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تسلیم دادخواست را دریافت دارند و به این اداره تسلیم نمایند و اداره ثبت 
اسناد و امالک نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد و  چنانچه بین تقاضا کنندگان و اشخاصی که قبل از نوبت 
اول این آگهی دعوی اقامه و در جریان رسیدگی می باشد میبایستی 
گواهی مشعر بر جریان دعوی را به این اداره تسلیم واال حق او ساقط 
خواهد شد و ضمنا تحدید حدود امالک درخواست شده بر طبق ماده ۱4 
قانون ثبت هم بترتیب بخش و شماره پالک آگهی خواهد شد و این آگهی 

در دو نوبت بشرح زیر منتشر خواهد شد. م الف ۳
تاریخ انتشار نوبت اول: روز دوشنبه مورخه ۱۳99/2/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنجشنبه مورخه ۱۳99/۳/۱
حسین توحیدی نیا-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی   
چـون ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بر طبقه فوقانی پـاک 58 فرعی 
از 161 اصلـی واقـع در بخش 8 کرمان به مسـاحت451/36مترمربع واقع 
در کرمـان کوهپایـه ده لولو پشـت دهیـاری کوی مهندسـان مورد تقاضـای آقای حمید 
صفـارزاده تاکنـون تحدیـد حدود نشـده و نیاز به تحدید حدود اختصاصـی دارد و اعمال 
تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک 
بـه شـماره 99/1/24-1101/359بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود اختصاصی منتشـر و 
عمليـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز99/2/22 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد 
آمـد لـذا بـه مالـک یامالکیـن امـاک مجاور رقبـه مزبـور اخطار می گـردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـان در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورين 
عمليـات تحدیـدی بـا معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حـدود و حقوق 
ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانـون ثبت حداکثر ظـرف مدت 30 
روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به ایـن اداره اعام نماید 
و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعام اعتراض مهلـت دارند تا بـه دادگاه صالحه مراجعه 
و اقـدام بـه تقدیـم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به 
ایـن اداره تسـلیم نماینـد. بدیهـی اسـت پـس از مضـى مهلت یاد شـده و ارائـه گواهی 
عـدم تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامـه خواهد 
یافـت و هیچگونـه ادعایبی مسـموع نخواهد بود.-  تاریخ انتشـار: دوشـنبه 1399/02/01
عیسی حافظی پور - رییس ثبت اسناد و اماک منطقه یک کرمان
 از طرف مصیب افشار منش /م الف ۳۴

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج   
شناسـنامه  دارای  محمـد  فرزنـد  چمنـی  محمـود  اقـای 
11097بشـرح دادخواسـت شـماره 9809983888100757مـورخ 
98/12/14 توضیـح داده شـادروان مهـدی چمنـی  فرزند محمود بشناسـنامه 
----- در تاریـخ1398/11/15در شـهرقلعه گنـج فوت شـده و وراثت منحصر 
شـماره  بـه  چمنـی  محمـود   -1 از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی  الفـوت  حیـن 
ملـی 3160110729)پـدر متوفـی( 2- کبـری فاحـی زاده بـه شـماره ملـی 
3160479129)مـادر متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیر 
االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه 
ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه 
شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه 

اعتبـار سـاقط اسـت.
رئیس  شورای حل اختاف شماره شهرستان قلعه گنج   

دعاوی حقوقی شورای حل اختاف    
خواهـان :موسـی بـاوی ،فرزنـد: مهـران ،شـغل :کشـاورز ،محـل اقامـت :اسـتان کرمـان . 

شهرسـتان قلعـه گنـج . شـهر قلعـه گنـج -حسـین ابـاد 
متوفـی :مهـران بـاوی ،فرزنـد :علی ،شـغل :ازاد،محل اقامت :اسـتان کرمان .شهرسـتان قلعه گنج .شـهر 

قلعـه گنج حسـین ابا د 
خواسـته :گواهـی حصـر وراثـت - دالیـل ومتضمـات :1-گواهـی مالیـات بـر ارث شـماره – صـادراز ---

2- گواهـی فـوت شـماره 3434مـورخ 1398/10/25 ،3 - شناسـنامه شـماره 2362صـادره از بندرعباس 
4- استشـهادیه گواهی حصر وراثت –درخواسـت اولیه به شـماره –مورخ –احتراما شـادروان مهران باوی 
بـه شـماره شناسـنامه 866متولـد 1312/12/1صـادره از بنـدر عبـاس کـه پدر اینجانـب می باشـد در مورخ 
1398/10/15در قلعـه گنـج فـوت نمـوده و وراث حیـن الفـوت وی عباتنـد از :فرزنـدان پسـربه نـام هـای 
موسـی ،مصطفـی ،علـی همگی بـاوی –فرزنـدان دختربه نام هـای ایران ،پـوران ،معصومـه همگی باوی 
.همسـر متوفـی :هانیـه بـاوی زاده ،نامبـرده به غیـر از ورثه دیگـری ندارد ولـذا تقاضای رسـیدگی وصدور 

گواهـی انحصار وراثـت را دارد  . 
شورای حل اختاف دعوی حقوقی شورای حل اختاف  قلعه گنج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـاک 12 فرعـی از 2430 اصلـی واقـع در زرنـد_ خیابان 
مصلی شـرقی کوچه شـماره 2 بخش 13 کرمان به مسـاحت316/72 مترمربع مورد تقاضای 
آقای محمود برومند بشناسـنامه شـماره 126 صادره از زرند فرزند شـمس الدین به اسـتناد رای شـماره 
139860319008001984_1398/9/28 هیـات حـل اختـاف ثبت شهرسـتان زرند در مالکیت نامبرده قرار 
گرفتـه و آگهـی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشـر و در موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفته اسـت و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه1399/1/31 
مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصره 5 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدید حدود 
از سـاعت 8 صبح روز  دوشـنبه مورخه1399/2/22 در محل شـروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسـیله به 
مالـک یـا مالکیـن اماک مجـاور رقبه مذکور اخطار مـی گردد در موعد مقـرر در این آگهـی در محل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفـی مالک انجـام و چنانچه 
کـس یـا کسـانی بر حـدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبق ماده 20 قانـون ثبت حداکثر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبا بـه این اداره تسـلیم تا 
بـه دادگاه صالحـه ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده86 ایین نامه ثبـت حداکثر ظرف 
مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت دادخواسـت الزم جهت طـرح دعوی به دادگسـتری 
ارائـه نماینـد بدیهی اسـت پـس از مضی مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بـود. م الف 

4- تاریخ انتشـار:  دوشـنبه مورخه1399/2/1
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج   
دارای  حسـن   فرزنـد  زاده  شـهدر  سـلطی  خانـم 
شـماره  دادخواسـت  476بشـرح  شناسـنامه 
9809983888100703مـورخ 98/11/27 توضیـح داده 
بشناسـنامه474در  قاسـم  فرزنـد  زاده  شـادروان حسـن شـهدر 
تاریـخ1378/2/5در شـهرقلعه گنـج –سـرتک فوت شـده و وراثت 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی  الفـوت  حیـن  منحصـر 
1-سلطی شهدر زاده به شماره ملی 3160531988فرزند متوفی 

2-اللی شهدر زاده به شماره ملی 3160532003فرزند متوفی 
3-بهروز شهدر زاده به شماره ملی 3160531996فرزند متوفی 

4-جمـل خاتون شـهدر زاده به شـماره ملی 3160531971همسـر 
فی  متو

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیر االنتشـار محلی 
یـا وصیـت  دارد  اعتـراض  آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک 
مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد و 
اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی 
و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار 

سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختاف شماره شهرستان قلعه گنج   

حصر وراثت  
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان امنـه 
شـادروان  داده  توضیـح  خواسـته حصروراثـت  بـه  حبیـب 
حسـین حبیب فرزند سـیدک به ش ش 5369683697در 
تاریـخ 1390/7/24 درجیرفـت فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :

1-محمدرضـا حبیـب فرزنـد حسـین )فرزنـد پسـر متوفـی (2-فریـده 
حبیـب فرزنـد حسـین 3- حمیـده حبیـب فرزنـد حسـین )فرزنـدان 
دخترمتوفـی (4- امنـه حبیب فرزند محمد )همسـر متوفی (5- انسـیه  
اهـو زریـن فرزنـد حسـین )مـادر متوفـی ( 6- سـیدک حبیـب  فرزنـد 
جهانگیـر )پدرمتوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار 
محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی 
نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختاف شماره دو –بهروز عربی –م الف ۸۴۹

بـه موجـب مـاده 12 قانون ثبت اسـناد و اماک 
و مـواد اصاحـی59 و 64  آییـن نامـه قانـون و 
همچنیـن تبصـره 4 ماده 2 قانون و مـواد 2 و 3 

قانـون اصاحـی و حذف
وسـیله  بدیـن  اسـناد  ثبـت  قانـون  از  مـوادی 
چهـارم  ماهـه  سـه  در  اماکـی کـه  فهرسـت 
سـال 98 از بخـش 11کرمـان تقاضـای ثبت آنها 
پذیرفتـه شـده به ترتیب پـاک و نام متقاضی و 
سـهام مـورد تقاضـا بـه شـرح زیـر اگهی میشـود%

بخش 11کرمان
پـاک 1 فرعـی از 9593 اصلـی مهـدی علـی 
محمـد حسـین  فرزنـد  آبـادی  بهـاء  عباسـی 
شـش دانـگ خانـه بـه مسـاحت207/6 متـر 
مربـع واقـع در اراضـی بهـاء آبـاد انـار خیابـان 

شـمالی. شـریعتی 
پـاک 1 فرعـی از 10041 اصلـی سـمیه اکبـری 
بـن تـوت فرزند حسـین شـش دانـگ خانه به 
مسـاحت 206مترمربـع واقـع در اراضـی هرمـز 

آبـاد انـار خیابـان شـریعتی کوچه 2.
پـاک 1 فرعـي از 10236 اصلی اکبر هـادي زاده 

فرزنـد محمـد شـش دانگ مغـازه مشـتمل بر 
طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 96 متر مربـع واقع 
در اراضـی هرمـز آبـاد انـار خیابان امـام خمینی 

)ره(
پـاک 11823 فرعـی از 11007 اصلـی حسـين 
عبدالرضایـی انـاری فرزند حسـن شـش دانگ 

خانـه بـه مسـاحت 397 متـر مربـع واقع در
انار خیابان ابوذر غفاری نبش کوچه 3

پـاک 11830فرعـي از 11007 اصلـی محمدرضـا 
جدیـدی فرزنـد علـى شـش دانـگ خانـه بـه 
مسـاحت 746 متـر مربـع واقـع در انارخیابـان 

ابـوذر غفـاری
پـاک 11840 فرعـي از 11007 اصلی عذرا قدیری 
انـاری فرزنـد على شـش دانگ زمیـن محصور 
انـار  در  واقـع  مترمربـع  مسـاحت 262/5  بـه 

خیابـان طالقانـی جنوبـی کوچه 40
پاک 11841 فرعی از 11007 اصلی حسـین زارع 
صـدر ابـادی  فرزنـد علـی  شـش دانـگ زمین 

محصـور بـه مسـاحت  262/5 متر مربع
واقع در انار خیابان طالقانی جنوبی کوچه 40.

چنانچـه   16 مـاده  ثبـت  قانـون  باسـتاد  لـذا 
شـخص یا اشـخاص حقیقی و حقوقی نسـبت 
اگهـی  ایـن  ثبـت شـده  تقاضـای  امـاک  بـه 

داشـته اعتراضـی 
باشـند از تاریخ انتشـار آگهی نوبـت اول حداکثر 

ظـرف مـدت 90 روز اعتراض
خـود را کتبـا بـه اداره ثبـت انار تسـلیم نمـوده و 
رسـید دریافـت دارند.ضمنـا" طبـق مـاده واحده 
قانـون مربـوط بـه اعتراضات پرونـده های ثبتی 
مصـوب سـال 1373 معتـرض بایسـتی ظـرف 
مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـليم واخواهی خود 
بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم نیـز بـه دادگاه 
صالحـه تقدیـم و گواهـی الزم ارائـه نماینـد و 
چنانچـه بیـن تقاضـا کننـده و دیگـری قبـل از 
انتشـار نوبـت اول آگهـی دعـوی در دادگسـتری 
در جریـان باشـد. طبـق مـاده 17 قانـون ثبـت 
طـرف دعوی بایسـت ظرف مـدت مذکور گواهی 
دادگاه مبنـی بـر جریـان از دادگاه اخـذ و به این 

اداره ارائـه نمایـد%
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/2/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/3/1

حسین طالبی زاده-رییس ثبت اسناد واماک 
شهرستان انار- م الف ۳۶

سرهنگ محمدی، مسئول بسیج عشایری سپاه ثاراهلل 
استان کرمان با اشاره به تاثیر شیوع کرونا بر اقتصاد و 
معیشت عشایر گفت: متاسفانه این ویروس بر اقتصاد و 
معیشت عشایر تاثیرات زیادی گذاشته است، زیرا فصل بهار، فصل کوچ 
عشایر به ییالقات و دامان طبیعت و ر هایی از مکان های سرپوشیده دامی 
در مناطق گرمسیر است که شیوع این ویروس باعث تاخیر کوچ عشایر 
شده که این خود هزینه های زیادی مثل سم پاشی مکان های دامی را در 
پی داشته است.او گفت: همچنین با توجه به بارش های مداوم و سرسبز 
بودن بهار امسال، فرصت مناسبی برای بهره مندی عشایر از طبیعت فراهم 
شده که فعال به دلیل ممنوعیت های خروج عشایر از مناطق گرمسیر، این 
امکان برای عشایر وجود ندارد و ناچار هزینه های تامین علوفه و خوراک 
دام را به این قشر مولد، تحمیل کرده است. محمدی به تاثیر دیگر شیوع 
کرونا بر اقتصاد و معیشت عشایر اشاره کرد و بیان داشت: مناطق عشایری 
که عمدتا مناطق بکر گردشگری هستند و  همه ساله گردشگران زیادی 
به این مناطق سفر کرده و با خرید محصوالت عشایری با قیمت مناسب 
کمک زیادی به معیشت آن ها می شد؛ ولی در شرایط کنونی، حتی دالالن 
هم نمی توانند به این مناطق سفر کنند و همین موضوع باعث رکود بازار 
محصوالت دامی و در نتیجه پرداخت نشدن وام ها و سایر تسهیالت بانکی 

و خسارت زیاد به اقتصاد عشایر شده است.

سایه شوم کرونا بر اقتصاد 
عشایر کرمان

کرونا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهي   ((
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 
در اجرای  مواد مذکور بدینوسیله  امالکی  که برابر 
قانون تعیین  اراء هیاتهای  حل اختالف  موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي  ناحیه  دو شهرستان 
کرمان  تقاضای ثبت انها پذیرفته و ادامه عملیات 
ثبتی انها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است  
بخش  و  اصلی   از  فرعی  پالک  شماره  ترتیب  به 
یا مالکین  محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک 
) متقاضیان ثبت ( واقعدر بخشهای  )2و۳(  ثبتی 
شهرستان کرمان  بشرح ذیل اگهی  میشود تا  در 
صورتي که  شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند بتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.شایان 
ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس 

قانون مذکور مانع 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۲ کرمان

شده  مجزی  اصلی   ۳9۶۸ از   فرعی    ۱۳940
اقای سید  از  ۳9۶۸  اصلی  -   از  ۷9۳  فرعی 
علی میر تاج الدینی گوکی  فرزند  سید حسین  به 
شناسنامه شماره 2۱0  صادره از گلباف نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ و خانم طاهره میر تاج 
الدینی فرزند سید حسن به شناسنامه ۶۳ صادره 
از گلباف نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب ساختمان  به  مساحت 2۵۵/2۱ متر مربع  
به ادرس کرمان  سراسیاب خیابان صیاد شیرازی 
خیابان امام سجاد  سمت راست بن بست اخر درب 

4  ردیف ۶۱۶2
۵۸۷0  فرعی از  ۳9۸2 اصلی مجزی شده از  ۸9  
فرعی از  ۳9۸2  اصلی  -  اقای محمود شهریاری 

جوپاری  فرزند  شکراهلل  به شناسنامه شماره ۵۷  
به   خانه  یکباب  ششدانگ   در  کرمان   از  صادره 
مساحت ۱۵۱/۶ متر مربع  به ادرس کرمان خیابان 
سرباز کوچه 20غربی ۵ کوچه الله خریداری از محل 

مالکیت ارسطو نفیسی  - ردیف  ۱۱۶۸
۵9۵0  فرعی از  ۳9۸2 اصلی مجزی شده از  20  
فرعی از  ۳9۸2  اصلی  -  خانم سمانه اعتمادی 
فرزند  علی  به شناسنامه شماره ۶۶  صادره از گلباف  
در ششدانگ  یکباب خانه مشتمل برطبقه فوقانی به  
مساحت 99/۵ متر مربع  به ادرس کرمان خیابان 
مالکیت  محل  از  خریداری   ۱۷ کوچه  اسدابادی 

شهریار فرهمند  - ردیف  ۱2۸9
۵9۵۳  فرعی از  ۳9۸2 اصلی مجزی شده از  ۱۱۳  
اقای سید عبدالرضا    - اصلی   از  ۳9۸2   فرعی 
هاشمی زاده فرزند  سید محمد  به شناسنامه شماره 
ششدانگ   در  کرمان   از  صادره    29۸0۶0۸9۶۳
یکباب مغازه تجاری نمایشگاه اتومبیل به  مساحت 
۱0۸ متر مربع  به ادرس کرمان خیابان شهاب بلوار 
ساوه نرسیده به ساوه ۵ سمت راست خریداری از 
محل مالکیت عبداهلل عدل اسفندیاری  - ردیف  ۶۶9

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان
2۱۳۸0  فرعی از  ۱۷۸۳ اصلی  -  اقای محمد 
علی رستمی زاده   فرزند اسداهلل  صادره از کرمان به 
شناسنامه شماره  ۵۳4  در ششدانگ  یکباب  خانه 
دوبلکس مشتمل بر طبقه فوقانی   به مساحت 2۵0  
متر مربع با قید به اینکه موازی  90/۳۵ متر مربع از 
ششدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف  میباشد  
به ادرس کرمان خیابان جهاد خیابان یاسین کوچه 
4   خریداری از محل مالکیت سید کاظم طباطبایی  

-  ردیف ۵29
2۱۳92  فرعی از  ۱۷۸۳ اصلی  -  اقای محمد 
محسن بیگی طغرالجردی  فرزند حسین صادره از 
زرند به شناسه شماره  2۶9  در ششدانگ  یکباب  
خانه  به مساحت ۱9۵/۳  متر مربع با قید به اینکه 
موازی  ۷0/۵۸ متر مربع از ششدانگ  عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف  میباشد  به ادرس کرمان خیابان 
جهاد کوچه۶۶غربی۱ بعد از چهار کوچه  خریداری از 
محل مالکیت ماشااهلل ثمره هدایت زاده  - ردیف۵۳۷

29۱  فرعی از  2۷۸۵  اصلی-  خانم فاطمه بلوچ   

فرزند  محمد به  شناسنامه شماره  ۱۳۷۷  صادره 
از کرمان  در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
اباد  شرف  کرمان  ادرس  به  مربع   متر    ۱۷۷/۳2
کوچه۳۱ خریداری از محل مالکیت  محمد ایرانمنش  

-ردیف ۱2۸2
علی  اقای  اصلی-     2۷۸۷ از   فرعی    2400۱
توکلی گوکی    فرزند  عباس به  شناسنامه شماره  
از کرمان   در ششدانگ   29۸02۵0۱۸۱  صادره 
یکباب  خانه به مساحت 4۱/۱۸  متر مربع  به ادرس 
محل  از  خریداری  کوچه۱4  رسالت  بلوار  کرمان 

مالکیت  محمود پورزاده حسینی   -ردیف ۱0۵۱
24040  فرعی از  2۷۸۷  اصلی-  اقای همت رضایی 
زاده    فرزند  جان اهلل به  شناسنامه شماره  ۸0۷  
صادره از جیرفت   در ششدانگ  یکباب  خانه به 
مساحت ۱۶۵/2  متر مربع  به ادرس کرمان خیابان 
شیخ احمد کافی جنوبی کوچه4 خریداری از محل 

مالکیت  حسین بانک توکلی   -ردیف ۱۸۱
2۸9۳  فرعی از  2942  اصلی-  اقای محسن زندی  
فرزند  ماشااهلل به  شناسنامه شماره  ۸9  صادره از 
کرمان  در ششدانگ  یکباب  خانه مشتمل بر طبقه 
فوقانی  به مساحت ۳۷2/۸  متر مربع  به ادرس 
 ۶9 کوچه  جنوبی  میرزااقاخان  خیابان   کرمان  
خریداری از محل مالکیت  یحیی هدایت  -ردیف 

۳۳4
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۲۸ کرمان

افضلی  اصلی-  خانم گلنسا  از ۱۱0۷   فرعی   2
به شناسنامه شماره   فرزند  حسن رضا   گروه   
۱۳4۱  صادره از راین در ششدانگ  یکباب خانه 
به مساحت 2۳۳/۷۱ متر مربع  به ادرس کرمان 
راین  خیابان طالقانی کوچه شهید قریه میرزایی  
ابراهیمی  پور  مالکیت صغری  از محل  خریداری 

-  ردیف  22۶2
۸۸ فرعی از ۱2۸۶  اصلی-  اقای عباس میرزایی   
فرزند  ابراهیم  به شناسنامه شماره  2  صادره از راین 
در ششدانگ  یکباب خانه و باغ به مساحت 2۶۱9/2 
متر مربع  به ادرس کرمان راین  بلوار معلم کوچه ۱0  
خریداری از محل مالکیت هیات مصادره اموال امان 

اهلل عامری -  ردیف  ۳۸۷
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه۱۳99/02/0۱

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه۱۳99/02/۱۵
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو 
شهرستان کرمان  - م الف ۲7

بنا به دستور ماده ۱2قانون ثبت اسناد وامالک 
ومواد ۵9و۶4آئین نامه قانون ثبت اسناد وامالک 
،امالک مجهول المالک ویا ازقلم افتاده از بخش 
های ۳4و4۵کرمان حوزه ثبتی جیرفت که در 
سه ماهه چهارم سال 9۸)دی -بهمن -اسفند ( 
تقاضای ثبت شده است بترتیب بخش وشماره 
آگهی  ذیل  بشرح  ملک  وقوع  ومحل  پالک 

میشود.
از قطعه ۵ واقع دربخش 3۴کرمان

فرضعلی  اقای  ۶49-اصلی  از  فرعی   - پالک 
مشاع  سهم  سه  موازی  خاردان  سلیمانی 
شیخوئیه  ده  مزرعه  ششدانگ  9۶سهم   از 
بمساحت۱۷۵۵90/4۷ متر مربع واقع در اراضی 

ده شیخوئیه ساردوئیه جیرفت .
اهلل  شکر  اقای  از ۶49-اصلی  فرعی   - پالک 
مشاع  سهم  دوازده  موازی  خاردان  سلیمانی 
شیخوئیه  ده  مزرعه  ششدانگ  9۶سهم   از 
بمساحت۱۷۵۵90/4۷ متر مربع واقع در اراضی 

ده شیخوئیه ساردوئیه جیرفت
علی  اقای  ۶49-اصلی  از  فرعی   - پالک 

از  مشاع  سهم  یک  موازی  نازسلیمانی 
شیخوئیه  ده  مزرعه  ششدانگ  9۶سهم  
بمساحت۱۷۵۵90/4۷ متر مربع واقع در اراضی 

ده شیخوئیه ساردوئیه جیرفت
از قطعه ۲ واقع دربخش ۴۵کرمان

پالک ۱۱۶۸ فرعی از ۵49-اصلی آقای ابراهیم 
بمساحت  خانه  باب  یک  ششدانگ  فاریابی  
کلرود  اراضی  در  واقع  مترمربع   22۸/9۶

جیرفت .
پالک ۱۱۷0 فرعی از ۵49- اصلی اقای اکبر 
بمساحت  خانه  باب  یک  ششدانگ  فاریابی  
کلرود  اراضی  در  واقع  مربع  29۱/۷۷متر 

جیرفت .
پالک ۱۱۷2 فرعی از ۵49- اصلی اقای اکبر 
بمساحت  خانه  باب  یک  ششدانگ  مقبلی 
۵20/4۷مترمربع واقع در اراضی کلرود جیرفت .

لذا با ستناد ماده ۱۶قانون ثبت چنانچه شخص 
به  (نسبت  حقوقی  یا  )حقیقی  اشخاصی  یا 
امالک ثبت شده در این آگهی اعتراض داشته 
باشند میتوانند از انتشار نوبت اول بمدت 90روز 

اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم وجهت 
قضائی  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم 
مراجعه نمایند و چنانچه بین تقاضا کنند گان 
در  دعوی  آگهی  این  انتشار  از  قبل  ودیگری 
بر  دادگاه مبنی  میتوانند گواهی  بوده  جریان 
طرح دعوی به این اداره تسلیم در غیر اینصورت 

حق آنها ساقط خواهد شد.
آگهی نوبتی وتحدیدی

از قطعه دو بخش ۴۵کرمان
پالک ۶۷۸فرعی ۵۸۱-اصلی اقای عباس عرب 
سر بیژن  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۱9۱متر مربع واقع در اراضی حسین اباد جیرفت

ضمنا تاکید میگردد به اشخاصی که به ماهیت 
ملک معترض میباشندظرف مد ت 90روز و 
اشخاصی که به حدود وحقوق ارتفاقی معترضند 
ظرف مدت ۳0روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق 
ماده ۸۶آئین نامه قانون ثبت اعتراض خود را 

کتبا به واحد ثبتی تسلیم نمایند ./
تاریخ انتشار نوبت اول :99/02/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم :99/0۳/0۱
جواد فاریابی-رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان جیرفت

به موجب ماده ۱2 قانون ثبت اسنادوامالک و مواد 
۵9 و ۶4 آیین نامه اصالحی قانون ثبت و همچنین 
تبصره 4 ماده 2 قانون اصالح و حذف موادی از قانون 
ثبت بدینوسیله فهرست امالکی که در سه ماهه 
چهارم سال9۸  در حوزه ثبتی شهرستان کهنوج 
بخش 4۶ کرمان تقاضای ثبت شده اند به ترتیب 
شماره پالک و ذکر نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت 

و محل وقوع ملک به شرح ذیل اگهی میشوند .
فرعیات ذیل از پالک یک  اصلی واقع درگلستان 

زه، نخلستان ، پونان و لطفی اباد قطعه یک .
2۵0۶ فرعی  آقای مصیب یحیی زاده  فرزند  حسین 
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت   ۵04 متر مربع.
2۵0۷ فرعی  خانم طاهره سهرانی    فرزند  موسی   
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت  ۳۸۳   متر مربع.

2۵۱0 فرعی  آقای حسین خواجه  فرزند  شیرمحمد  
ششدانگ یکباب خانه    به مساحت   ۶24/۶۶  متر 

مربع.
2۵۱۱ فرعی  خانم طاهره کام ور    فرزند محمد   
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت  4۳۶/2۱ متر 

مربع.
2۵۱۵ فرعی  خانم فاطمه عیدی    فرزند علی   
مساحت  44۳/۷۶   به  خانه     یکباب  ششدانگ 

متر مربع.
2۵۱۶فرعی  خانم مریم لورگی پور   فرزند عوض   
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۵0۵/۳4  متر 

مربع
فرعیات ذیل از پالک ۲ - اصلی واقع در حیدر 

اباد شهر کهنوج قطعه یک .
 ۱00۸9 فرعی   آقای عطا لورکی پور  فرزند مراد 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور جهت تجمیع با 
پالک ۶۱۱ فرعی از 2 اصلی   به مساحت  ۸2/۵4 

متر مربع.
۱0090 فرعی  آقای درویش لورگی پور  فرزند عزیز  
ششدانگ یک قطعه زمین محصور جهت تجمیع با 
پالک۷42 از 2 اصلی به مساحت  ۷۳/4۷ متر مربع.
۱009۳ فرعی  خانم معصومه فتحعلی پور راینی   
فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه  به مساحت  2۷0  

متر مربع.
۱0094 فرعی   آقای بهرام شیروانی  فرزند علی 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت  2492/02  متر 

مربع.
۱0۱00 فرعی خانم نجمه قانعی فرد   فرزند ماشاهلل 

ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب اتاق   به 
مساحت ۳20   متر مربع.

۱0۱0۱ فرعی خانم نجمه قانعی فرد   فرزند ماشاهلل 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب اتاق   به 

مساحت ۳20   متر مربع.
۱0۱02 فرعی خانم نجمه قانعی فرد   فرزند ماشاهلل 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب اتاق   به 

مساحت ۳۱9   متر مربع.
فرعیات ذیل از پالک ۲۲ - اصلی واقع در حسین 

آباد وزیری ها  شهر کهنوج قطعه یک .
۸۷2 فرعی   آقای محمد حمزه ء   فرزند  فرج اهلل   
ششدانگ دو باب مغازه متصل بهم   به مساحت  

۱0۶  متر مربع.
۸۷۳ فرعی   آقای عبداهلل وزیری    فرزند حسین  
ششدانگ یک قطعه زمین جهت تجمیع با پالک 
۱۳۸ فرعی از 22 اصلی   به مساحت  ۱90/4 متر 

مربع.
فرعیات ذیل از پالک ۲۸ - اصلی واقع در جمال 

آباد شهر کهنوج قطعه یک .
فرزند مختار  نادر ساالری    آقای   ۱۸۵ فرعی   
ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام به مساحت  ۵0/۳ 

متر مربع.
فرزند مختار  نادر ساالری    آقای   فرعی     ۱۸۶
ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام به مساحت  ۵0/۳ 

متر مربع.
۱۸۷ فرعی   خانم  معصومه فرخی نیا   فرزند محمد 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  ۷۶/۷ متر مربع.
۱۸۶ فرعی   آقای  محمد شجاعی فر    فرزند بهروز 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت  ۷2۳ متر مربع.
۴۰ فرعی از 7۲ -اصلی   به نام آقای رضا میرانی 
مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  طراده  
به  برقی     پمپ  موتور  و  نخیالت  بر  مشتمل 
مساحت  1۵۵۵7۴  متر مربع واقع در سرآباد  

شهر کهنوج قطعه یک.
۹۰1 فرعی از ۸3 -اصلی   به نام خانم  خدیجه 
لورگی پور  ششدانگ یک قطعه باغ    به مساحت   
شهر  سرریگ   در  واقع  مربع  متر   ۵۵7۶۵/۶

کهنوج قطعه یک.
فرعیات ذیل از پالک 1۵7  - اصلی واقع در چاه 

عبدل  و  شهر فاریاب  قطعه دو .
۱4۷9 فرعی   خانم فاطمه تاجیک  فرزند احمد  
مساحت  ۳۱۵/4۵  به  ورزشی    سالن  ششدانگ 

متر   مربع.
۱4۸0 فرعی  خانم فاطمه تاجیک  فرزند احمد  
ششدانگ یکباب خانه    به مساحت  ۷۱4/2  متر 

مربع.
۱4۸۱ فرعی  خانم فاطمه تاجیک  فرزند احمد  
ششدانگ یکباب مغازه    به مساحت  ۵۷/۵  متر 

مربع.
۱4۸2 فرعی  خانم فاطمه تاجیک  فرزند احمد  
ششدانگ یکباب مغازه    به مساحت  ۵۷/۵  متر 

مربع.
۱4۸9 فرعی آقای اسمعیل دست آور فرزند حسن  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت  99۱/۸۸ متر 

مربع.
در  واقع  اصلی   - پالک 1۶7   از  ذیل  فرعیات 

اراضی کلمرز  شهر کهنوج  قطعه یک .
9 فرعی  ۱- علی لورگی پلک آباد فرزند جعفر موازی 
فرزند  نیا  سلطانی  محمد  آقای  مشاع 2-  یکدانگ 
موسی موازی یکدانگ مشاع  ۳- آقای رضا کلمرزی 
فرزند علی موازی دو دانگ مشاع 4- وراث مرحوم 
موسی خوشنام کما فرض اله که عبارتند از : )۱- 
محمد 2- رضا ۳- احمد 4- عبداهلل ۵- فاطمه ۶- زیبا 
۷- فریده ۸- زینب 9- مریم  همگی خوشنام( موازی 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر 

زمین    به مساحت  29۳۶۶/۳۷  متر مربع.
۱0 فرعی  ۱- علی لورگی پلک آباد فرزند جعفر 
موازی یکدانگ مشاع 2- آقای محمد سلطانی نیا 
فرزند موسی موازی یکدانگ مشاع  ۳- آقای رضا 
کلمرزی فرزند علی موازی دو دانگ مشاع 4- وراث 
مرحوم موسی خوشنام کما فرض اله که عبارتند از : 
)۱- محمد 2- رضا ۳- احمد 4- عبداهلل ۵- فاطمه 
۶- زیبا ۷- فریده ۸- زینب 9- مریم  همگی خوشنام( 
موازی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی    به مساحت  ۷422/۵  متر مربع.
۱۱ فرعی  ۱- علی لورگی پلک آباد فرزند جعفر 
موازی یکدانگ مشاع 2- آقای محمد سلطانی نیا 
فرزند موسی موازی یکدانگ مشاع  ۳- آقای رضا 
کلمرزی فرزند علی موازی دو دانگ مشاع 4- وراث 
مرحوم موسی خوشنام کما فرض اله که عبارتند 
از : )۱- محمد 2- رضا ۳- احمد 4- عبداهلل ۵- 
فاطمه ۶- زیبا ۷- فریده ۸- زینب 9- مریم  همگی 
خوشنام( موازی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
مساحت  44۶۸/22   به  مزروعی     زمین  قطعه 

متر مربع.
فرعیات ذیل از پالک ۴۶۲ - اصلی واقع در گلو 

و ریگ سلمی سرخ قلعه شهر قلعه گنج قطعه 
چهار .

فرزند  آباد   دادی شاهی حسین  آقای  فرعی   ۱۸
دوستی  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   به 

مساحت  ۱2۷2۱۶/۳۷ متر مربع.
20 فرعی خانم اعظم امگزی خالص  فرزند علی  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   به مساحت  

۵0۷0۳/9۶ متر مربع.
در  واقع  اصلی   -  ۴7۲ پالک  از  ذیل  فرعیات 
شمزون هیات و شمزون جهاد شهر قلعه گنج 

قطعه چهار .
غالمرضا   فرزند  فدائی   سعید  آقای  فرعی   4۱۷
مساحت   به  نخیالتی    باغ  قطعه  یک  ششدانگ 

۳۸0۵4/2۷ متر مربع.
4۱۸ فرعی آقای محمدامیر  مرادی  فرزند امراهلل  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  

۳/ 4۸4۱۵ متر مربع.
محمد   فرزند  مرادی   امراهلل   آقای  فرعی   4۱9
ششدانگ یک قطعه باغ نخیالتی مشتمل  بر زمین 

به مساحت      ۵۵/ ۱2۵9۱4 متر مربع.
1۸۶ فرعی از ۴۹۲ -اصلی   آقای  الیاس بازگیر   
به  خانه     باب  یک  ششدانگ  محمد   فرزند 
روستای  در  واقع  مربع  متر  مساحت  ۶۵۰/3  

تاریک ماه   شهر قلعه گنج  قطعه چهار.
3۹ فرعی از ۴۹۵ -اصلی   آقای واحد حیدری 
زاده     فرزند عزت  ششدانگ یک باب مغازه    به 
مساحت  1۹۵  متر مربع واقع در روستای حاجی 

آباد  شهر قلعه گنج  قطعه چهار.
الیاس  آقای  ۴۹۶ -اصلی    از  فرعی   3۶۵
شهدوستی    فرزند دادی  ششدانگ یک باب 
واقع  مربع  متر  به مساحت  3۸۶/۸۴   خانه   
در روستای گاوچاه حسین آباد  شهر قلعه گنج  

قطعه چهار.
1۴۲1 فرعی از ۴۹7 -اصلی   آقای رضا فالحی    
به  خانه    باب  فرزند درگوش  ششدانگ یک 
مساحت  3۰1/77  متر مربع واقع در  شهر قلعه 

گنج  قطعه چهار.
در  واقع  اصلی   -  ۵۰۲ پالک  از  ذیل  فرعیات 
حسن آباد شیوه ای و خیر آباد شهر قلعه گنج 

قطعه چهار 
علی   فرزند  بامری   فاطمه  خانم   فرعی   29۶
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت   202/۵2 متر 

مربع.
29۷ فرعی آقای محمد احمدی وفا    فرزند احمد  

ششدانگ یکباب خانه    به مساحت ۵۳۵/9   متر 
مربع.

29۸ فرعی خانم خاتون مرادی نسب کهنعلی  فرزند 
حسن  ششدانگ یکباب خانه    به مساحت ۸94 

متر مربع.
مراد   فرزند  کهن  حیدری  زهرا  خانم  فرعی   299
ششدانگ یکباب خانه به مساحت   4۱۳/۵۳ متر 

مربع.
نوابی   فرزند حسین  ۳00 فرعی خانم معصومه 
ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   ۸24/۶۵ 

متر مربع.
فرزند موسی  پور   رکیده  نازی  فرعی خانم   ۳0۱
ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   29۳/94 

متر مربع.
۳02 فرعی آقای عباس مهدوی اصل  فرزند دلمراد 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   به مساحت   

۳۸2۶2/0۸ متر مربع.
چراغ   فرزند  یار   بازی  جعفر  آقای  فرعی   ۳0۳
مساحت    به  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

4۵0/9۱ متر مربع.
محمد  فرزند  حیدری   علی  آقای  فرعی   ۳04
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت   9۷۵/4۱ 

متر مربع.
فرعیات ذیل از پالک ۵۰3 - اصلی واقع در چیل 

آباد و شمس آباد شهر قلعه گنج قطعه چهار .
محمد   فرزند  پالش    انسیه  خانم   فرعی   ۶42
به مساحت   20۷۵/۷9  یکباب خانه   ششدانگ 

متر مربع.
قاسم  فرزند  بازگیر   یعقوب  آقای   فرعی   ۶44
به مساحت   ۱2۷4/۵۱  یکباب خانه   ششدانگ 

متر مربع.
۶4۵ فرعی آقای  ایوب بازگیر  فرزند قاسم ششدانگ 

یکباب خانه  به مساحت   ۱0۱0/04 متر مربع.
۶4۶ فرعی خانم ملیحه بازگیر  فرزند قاسم ششدانگ 

یکباب خانه  به مساحت   ۳۸۵/۱۸ متر مربع.
۶4۷ فرعی آقای  حسن جعفری نیا   فرزند موسی  

ششدانگ یکباب خانه  به مساحت  ۵00 متر مربع.
۶4۸ فرعی آقای  پیمان جعفری نیا   فرزند حسن  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت  ۷90/۵ متر مربع.
۶49 فرعی آقای  احسان جعفری نیا   فرزند حسن  

ششدانگ یکباب خانه  به مساحت  ۵0۳ متر مربع.
در  واقع  اصلی   -  7۲۹ پالک  از  ذیل  فرعیات 

روستای محمد آباد شهر منوجان قطعه پنج .
۳2۷ فرعی خانم سکینه صادقی دورکان   فرزند 

مساحت   به  باغ   قطعه  یک  ششدانگ  عباس  
44۷2۳ متر مربع.

فرزند  دورکان    احمد حافظی  آقای  فرعی   ۳2۸
مرحوم هاشم  ششدانگ یک باب خانه   به مساحت  

۳2۳9/9 متر مربع.
۳29 فرعی آقای احمد حافظی دورکان   فرزند مرحوم 
هاشم  ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر موتور پمپ 

و گاوداری   به مساحت  ۱0۷4۷۸/۵۸ متر مربع.
7 فرعی از ۹۰1 -اصلی   آقای حسین ظهیری 
نژاد   فرزند دوشنبه  ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی    به مساحت  ۸۲17۴/1 متر مربع واقع 
منوجان   چاریان   شهر  روستای شهکهان  در 

قطعه پنج.
7 فرعی از 1۶۵۲ -اصلی   آقای ابراهیم ناروئی 
کهندل   فرزند مهردل   ششدانگ یک قطعه 
به مساحت   باغ      بر  زمین مزروعی مشتمل 
۶۶۵۲۵  متر مربع واقع در روستای تم سیاهو   

شهر منوجان  قطعه پنج.
ابراهیم  آقای  ۲۸۰7 -اصلی    از  فرعی   1
شهدوست   فرزند مراد   ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی و باغ نخیالتی      به مساحت  
۶۶۴3۰/۵  متر مربع واقع در روستای  گونچان 

رمشک   شهر قلعه گنج  قطعه چهار.
۸۶ فرعی از ۲۹۶۵ -اصلی   آقای سجاد چمنی   
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  سروان    فرزند  
مزروعی     به مساحت  3۵۸3۴/7  متر مربع 
واقع در روستای  مارز  راین قلعه شهر قلعه گنج  

قطعه چهار.
لذا برابر ماده ۱۶ قانون ثبت اشخاصیکه نسبت به 
امالک مندرج در این اگهی واخواهی دارند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی تا 90 روز اعتراض خود 
را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
کهنوج تسلیم و رسید دریافت نمایند تا به دادگاه 
تقاضا  بین  که  صورتی  در  گردد  احاله  صالحه 
کنندگان و دیگران قبل از انتشار این آگهی دعوی 
بوده میتوانند گواهی نامه دادگاه مبنی بر طرح دعوی 
به این اداره تسلیم و اال حق آنها ساقط میشود. ضمنا 
به استناد ماده ۸۶ قانون ثبت معترضین باید ظرف 
مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره نسبت 

به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول :   روز دوشنبه   0۱ /02 /99 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز چهارشنبه  ۳۱ /02 /99 
اصغر نارویی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان کهنوج

به موجب ماده ۱2 قانون ثبت اسناد وامالک و 
مواد ۵9 -۶4 ائین نامه اصالحی قانون ثبت و 
همچنین تبصره 4 ماده 2 قانون اصالح و حذف 
موادی از قانون ثبت بدینوسیله فهرست امالکی 
که در سه ماهه چهارم   سال ۱۳9۸ در حوزه 
ثبتی شهرستان رودبارجنوب  بخش 4۶ کرمان 
تقاضای ثبت شده اند به ترتیب شماره پالک 
و ذکر نام ونام خانوادگی متقاضی ثبت و محل 

وقوع ملک به شرح ذیل اگهی میشوند:
در  واقع  اصلی   440 پالک  از  ذیل  فرعیات 

زهکلوت  قطعه سه رودبارجنوب 
۱۷۱0فرعی خانم زهرا بامری زهکلوت فرزند 
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  اهلل  فتح 

۳۶4.4۵ متر مربع 
۱۷۱2فرعی آقای عوض جارزاده فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۷4۸.02 متر 

مربع 
فرزند  نژاد  سابقی  ماشااله  آقای  ۱۷۱۳فرعی 

جالل ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت 
۱92.0۵ متر مربع 

فرزند  زاده  عزیز  کبری  خانم  فرعی   ۱۷۱4
تاجمحمد ششدانگ دوباب مغازه به مساحت 

2۱2 متر مربع 
فرزند  نژاد  ماشااله سابقی  آقای  فرعی   ۱۷۱۵
جالل ششدانگ چهار باب مغازه متصل بهم به 

مساحت ۳2۶.22 متر مربع 
۱۷۱۶ فرعی آقای علی جهان بین فرزند فرار 
مساحت  به  تجاری  مغازه  یکباب  ششدانگ 

۳4.40 متر مربع 
۱۷۱۷ فرعی آقای علی جهان بین فرزند فرار 
مساحت  به  تمام  نیمه  یکبابخانه  ششدانگ 

4۶۸.4۶ متر مربع 
فرزند  موسی  ناصر دست  آقای  فرعی   ۱۷۱9
کمال ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۱۷.04 

متر مربع  
لذا برابر ماده ۱۶ قانون ثبت اشخاصی که نسبت 

به امالک مندرج در این اگهی واخواهی دارند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی تا 90روز 
اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان رودبارجنوب  تسلیم و رسید 
دریافت نمایند تا به دادگاه صالح احاله گردد . 
دیگران  و  کنندگان  تقاضا  بین  صورتیکه  در 
قبل از انتشار این اگهی دعوی بوده می توانند 
گواهی نامه  دادگاه مبنی بر طرح دعوی به این 
اداره تسلیم واال حق انها ساقط میشود . ضمنا 
باید  معترضین  ثبت  قانون  ماده ۸۶  باستناد 
ظرف مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره 
نسبت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی 

اقدام نمایند .
دوشنبه          : اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

     ۱۳99/ 02/ 0۱
چهارشنبه        : دوم  نوبت  انتشار  تاریخ 

۱۳99/ 02/ ۳۱
علی رحمانی خالص
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رودبار جنوب

ثبت  قانون   ۱4 ماده  دستور  به  بنا  و  قبلی  های  اگهی  پیرو 
اسنادوامالک اگهی تحدیدحدود تعدادی از امالک واقع در بخش 
4۶ کرمان حوزه ثبتی شهرستان رودبارجنوب  به ترتیب شماره 
پالک اصلی و فرعی و محل وقوع ملک ونام ونام خانوادگی متقاضی 
ثبت بدینوسیله منتشر و عملیات تحدید حدود انها بشرح ذیل 

شروع و بعمل خواهد امد.
فرعیات ذیل از پالک  اصلی ۲۴۰جعفرآباد چاه علی واقع 

قطعه سه رودبارجنوب 
۱ فرعی آقایان بخشی حاجب جمولی فرزند یوسف و قربان رضا 
پور فرزند نمک هرکدام موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

قطعه باغ و زمین مزروعی به  مساحت 2۱40۷۱ متر مربع 
از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخه 2۷ /02 /۱۳99 در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد .
فرعیات ذیل از پالک ۴۴۰ اصلی واقع در  زهکلوت و امیر 

آباد   قطعه سه رودبارجنوب 
۱۶9۵ فرعی آقای روح اهلل سابقی نژاد فرزند جالل ششدانگ 

یکباب مغازه به مساحت ۱9۳.۵0 مترمربع 
دادمحمد ششدانگ  فرزند  نژاد  سابقی  زیور  خانم  ۱۶9۶فرعی 
یکباب خانه  مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 294 متر مربع 

۱۶9۷ فرعی آقای روح اهلل سابقی نژاد فرزند جالل ششدانگ 
یکباب مغازه تجاری به مساحت 40.۶0 متر مربع 

۱۶9۸ فرعی آقای علی دامن افشان فرزند احمد ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت ۳۸.0۵ متر مربع 

۱۶99 فرعی آقای علی دامن افشان فرزند احمد ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۵۷۳.20 متر مربع

۱۷00 فرعی آقای حسن بامری نژاد فرزند درگوش ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۱۶۶4 متر مربع

۱۷0۱ فرعی آقای حسن بامری نژاد فرزند درگوش ششدانگ دو 
باب خانه مشتمل برطبقه فوقانی    به مساحت ۶۶۶.۷۷ متر مربع
۱۷02فرعی خانم عاطفه پیرایش فرزند مراد ششدانگ ساختمان 

تجاری به مساحت ۳09.۶۵ متر مربع 
از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخه 2۸ /02 /۱۳99 در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد .لذا بدینوسیله به مجاورین و مالکین 
رقبات فوق اخطار میشود که در موعد مقرر در این اعالن در محل 
وقوع امالک مندرج در این اگهی حاضر و چنانچه واخواهی بر 
حدود و حقوق ارتفاقی انها داشته باشند میتوانند از تاریخ تنظیم 
صورتجلسه تحدید حدود لغایت سی روز اعتراض خودرا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان رودبارجنوب  تسلیم واال پس از 
انقضای مهلت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود . ضمنا 
باستناد ماده ۸۶ قانون ثبت معترضین باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض نسبت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی 

اقدام نمایند .تاریخ انتشار :  روز دوشنبه مورخ ۱ /02 /۱۳99
علی رحمانی خالص-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان رودبار جنوب

آگهی مرحله یکم  سال 1399) منطقه دو کرمان (

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398 شهرستان کهنوجآگهی های نوبتی سه ماهه چهارم سال 98حوزه ثبتی جیرفت

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398 رودبارجنوب

آگهی تحدید حدود عمومی نوبت اول   
سال 1399 شهرستان رودبارجنوب 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسناد و اماک کرمان 

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1۳۹۸ حوزه ثبتی انار

به دستوراستاندار؛

کرونا
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ندای کوهستان
نوشته خالد حسینی ) - ۱9۶۵(، نویسنده امریکایی 
افغان تبار است.داستان »ندای کوهستان« در ۱9۵2 در 
دهکده ای در افغانستان شروع می شود و تقریبا از همان ابتدا 
به شدت احساسات خواننده را درگیر می کند. محور اصلی 
کتاب داستان زندگی و روابط عبداهلل، پسر ۱0 ساله و »پری«، 
خواهر سه ساله  و تصمیم پدرشان برای فروختن پری به 
خانواده ای بی فرزند است و همین اتفاق سبب گره خوردن 

روایت های افراد مختلف در رمان حسینی می شود.
عبداهلل که خواهرش پری را بسیار دوست دارد، او را از دست 
می دهد. پری به یک خانواده ثروتمند و بی فرزند واگذار 
می شود و حتی بعدها از افغانستان به پاریس می رود. اما 
عبداهلل هیچ گاه او را فراموش نمی کند و البته خانواده اش 
درگیر ماجراهای مختلفی می شوند و خودش هم سر از 

کالیفرنیا در می آورد.
حسینی در این رمان از شگردهای جدید داستان نویسی 
بهره می گیرد و همین امر سبب شده رمان جدیدش نسبت 
به آثار دیگرش، »بادبادک باز« و »هزار خورشید تابان«، تا 

حدی متفاوت باشد.
ماجراهای این رمان طبق معمول داستان های خالد حسینی 
در افغانستان روی می دهد و نویسنده از روایت های تو در تو 

بهره می گیرد و راوی در مسیر داستان تغییر می کند.

فیلم الک قرمز
مرد صاحبخانــــه: آقا ارســالن پنج ماه پیش اومدن،گفتن میخوان دوباره 

عروسک بسازن...زن: با این عروسک بازیش منو این بچه هارو بدبخت کرد.

دیالوگ
ابد و یک روز/فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سعید روستایی و تهیه کنندگی 
سعید ملکان محصول سال ۱۳94 است. این فیلم محصول کشور ایران، به سبک 

اجتماعی )درام( و به زبان فارسی است. 

فیلم
بازی باال بلندی/ باال بلندی یک بازی چند نفره است. در این بازی ابتدا یک نفر به 
اصطالح گرگ می شود. بقیه بازیکنان فرار می کنند و گرگ باید آنها را بگیرد. گرگ 

نمی تواند یک بازیکن را در وضعیتی که بر یک سکوی باالتر از زمین است بگیرد.

بازی های محلی

من به تو دلباختم
زیرا که زخم های تو

شبیه زخم های من بود
اِجه  آیهان

عکس: پگاه قدیری
پروژۀ جمع آوری پاسمای مورد نیاز درمان کرونایی ها آغاز شد

دعوت از بهبودیافتگان کووید۱۹ 
برای اهدای پالسما

نتایــج اولیــه ی پالســمادرمانی بیمــاران در مراحــل اولیــه ی ابتــالء بــه ویــروس کرونــا 
ــبب  ــئله س ــن مس ــوده و ای ــز ب ــران موفقیت آمی ــه ای ــف و از جمل ــورهای مختل در کش
ــد  ــوت کن ــد ۱9 دع ــگان بیمــاری کووی ــال خــون از بهبودیافت ــا ســازمان انتق شــده ت
بــه شــکرانه ی بازیابــی ســالمتی خــود بــا حضــور در مراکــز جامــع اهــدای پالســما، در 
پــروژه ی جمــع آوری و ذخیــره ی پالســما بــا هــدف تامیــن نیازهــای درمانــی بیمــاران 

ــا شــرکت کننــد. کرون
به گــزارش ایرنــا سراســری، پیمــان عشــقی، مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون ایران، 
ــروژه ی جمــع آوری و ذخیره ســازی پالســمای  ــاز پ ــن( از آغ روز یکشــنبه )۳۱ فروردی
افــراد بهبودیافتــه از کوویــد ۱9 در ۱4 اســتان کشــور خبــر داد و گفــت: »این پــروژه به 

صــورت هماهنــگ از اول اردیبهشــت مــاه آغــاز می شــود«.
وی افــزود: »مخاطبــان ایــن پــروژه افــرادی هســتند کــه حداقــل یــک مــاه از بهبــودی 
کامل آنــان ســپری شــده و ســازمان انتقال خــون ایــران به عنــوان تنهــا متولــی قانونی 
تامیــن فرآورده هــای خــون مــورد نیــاز بیمــاران وظیفــه دارد بــا تمام تــوان بــه بیماران 
نیازمنــد یــاری برســاند و فرآورده هــای مــورد نیــاز آنــان را پیش بینــی و تأمیــن کنــد«.

عشــقی اظهــار کــرد: »ســتاد علمــی انتقــال خــون کشــور بــا تشــکیل جلســات متعدد 
بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه کــه می توانــد بــا اجــرای ایــن طــرح عملیاتــی نیازهــای 
ــروس را  ــن وی ــه ای ــده ب ــال ش ــاران مبت ــه بیم ــک ب ــوص کم ــور در خص ــده ی کش آین
تامیــن کنــد و امیدواریــم بیمــاران بهبودیافتــه از ویــروس کرونــا بــه شــکرانه  ی بازیابی 
ســالمتی خود بــا ســازمان انتقــال خــون کــه همــواره مــورد اعتمــاد مــردم بوده اســت 

همــراه شــوند«.
ــه ی خــون اســت کــه ۵۵ درصــد خــون را تشــکیل  وی گفــت: »پالســما بخــش زرداب
ــه  ــان اســت و هیچ گون ــری معمــول و شــناخته شــده در جه ــدای آن ام ــد و اه می ده

تاثیــری در افــت میــزان خــون اهداکننــدگان نخواهــد داشــت«.
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون ایــران با بیــان این کــه شــرکت در ایــن پــروژه کاماًل 
داوطلبانــه اســت یــادآور شــد: »داوطلبــان اهــدای پالســما معاینه و مشــاوره می شــوند 
و پــس از انجــام برخــی آزمایشــات اولیــه در صــورت دارا بــودن شــرایط از آنان پالســما 

ــود«. ــت می ش دریاف
ــج  ــا نتای ــه دارد ام ــی ادام ــای بالین ــوز کارآزمایی ه ــه هن ــقی، گرچ ــه ی عش ــه گفت ب
ــا در  ــروس کرون ــه وی ــالء ب ــه ی ابت ــل اولی ــاران در مراح ــمادرمانی بیم ــه ی پالس اولی
ــه مجوزهــای  ــا توجــه ب ــوده و ب کشــورهای مختلــف و از جملــه ایــران موفقیت آمیــز ب
ــرآورده  ــن ف ــاال پیش بینــی می شــود کــه ای ــا احتمــال ب ــی ب مراجــع معتبــر بین الملل
در دســترس کــه تأمیــن آن کم هزینــه و بــدون وابســتگی بــه منابــع خارجــی مقــدور 
ــی آن  ــل ابتدای ــژه در مراح ــه وی ــد ۱9 ب ــاری کووی ــان بیم ــی از ارکان درم ــت یک اس

ــود. ــوب ش محس
ــه  ــوع ادام ــن موض ــه ای ــون ب ــال خ ــازمان انتق ــنجی ورود س ــاره ی ضرورت س وی درب
ــده  ــده ش ــور دی ــمادرمانی در کش ــه از روش پالس ــبی ک ــخ مناس ــل پاس ــه دلی داد: »ب
ــوم  ــگاه های عل ــی و دانش ــز درمان ــردم، مراک ــت های م ــش درخواس ــل افزای ــه دلی و ب
ــف  ــاده ی پاســخگویی و خدمت رســانی در چارچــوب وظای ــن ســازمان آم پزشــکی ای

خــود شــده اســت«.
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون ایــران، ابــراز امیــدواری کــرد که کشــور هرچــه زودتر 
از شــیوع ایــن ویــروس رهایــی یابــد و افــزود: »اگــر بــه هــر دلیلــی بــا مــوج دوم بیمــاری 
روبــه رو شــدیم و یــا این ویــروس چنــد مــاه دیگر نیــز مهمــان ناخوانــده ی نظام ســالمت 
باقــی بمانــد بــا توجــه بــه افــت تدریجــی پادزهــر در خــون بهبودیافتــگان بایــد از اکنون 

بــرای تأمیــن نیازهــای درمانــی مراکــز پالســمای کافــی در اختیار داشــته باشــیم«.
وی اضافــه کــرد: »در ایــران ســاالنه ۸00 هــزار واحــد پالســما در مراکــز درمانــی توزیع 
می شــود و پیش بینــی می شــود کــه بــا اجــرای ایــن طــرح در حــدود ۱0 تــا 20 هــزار 

واحــد پالســمای بهبودیافتــگان کوویــد ۱9 بــه ایــن آمــار افزوده شــود«.
عشــقی افــزود: »اگــر کشــور از ایــن بیمــاری رهایــی یابــد و از پالســماهای دریافتی در 
تزریــق مســتقیم بــه بیمــاران اســتفاده نشــود می تــوان از ایــن پالســماها نیــز ماننــد 
ســایر پالســماهای تولیــدی و اســتحصالی در تولیــد ســایر داروهــای مــورد نیاز کشــور 
بهــره گرفــت و از ایــن رو ایــن پــروژه هیچگونــه اتــالف منابــع مالــی و انســانی در پــی 

نخواهــد داشــت«.
وی خاطرنشــان کــرد: »اهداکننــدگان در ســنین ۱۸ تــا ۶0 ســال کــه شــرایط عمومی 
اهــدای خــون را دارنــد می تواننــد بــه مراکــز انتقــال خــون در شهرســتان های ارومیــه، 
تبریــز، زنجــان، مشــهد، شــیراز، اصفهــان، تهــران، یــزد، کرمانشــاه، ســمنان، گــرگان، 
بابــل )مازنــدران(، اهــواز و کــرج مراجعــه کننــد و همــه ی مــردان و زنانــی که ســابقه ی 
بــارداری یــا زایمــان نداشــته باشــند در اولویــت شــرکت در ایــن پــروژه نــوع دوســتانه 

قــرار دارنــد«.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

 آبگرم گرج میجان
چشمه آبگرم »در ُگرج« در 20 کیلومتری 

شرق شهر جیرفت و در ابتدای دهنه میجان 
واقع شده است. دهنه میجانب آب و هوایی متنوع از گرمسیری در بدو ورود 
گرفته تا کوهستانی و سردسیری در باالدست، در دامنه های جبال بارز قرار 

گرفته است.

 پته دوزی
پته )یا پته دوزی( نوعی از رودوزی های کرمان 

است. پارچه زمینه پته پارچه ای ضخیم و 
پشمی است که عریض نامیده می شود. هنرمندان پته دوز که اکثراً نیز از 

زنان و دختران خانه دار هستند با کمک سوزن نقوشی ذهنی را که ملهم از 
پندارها و بینش های شخصی شان است.

مسقطی سیرجان
مسقطی حلوایی است که جزو سوغات 

بعضی از شهر های ایران مانند الر، بوشهر، 
سیرجان،بندرعباس و کازرون به شمار می آید.  
گالب، هل، روغن و زعفران مواد مورد استفاده در تهیه این شیرینی هستند.

جاذبه

صنایع

سوغات

محیط زیست تهران خبر برخورد با جوجه ُکش ها را داد.
isna.news از صفحه

زیاد روی دولت در واردات گوشت
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

آ  ِسی  کن  بندری  پوشه  پسینی

َسری بی سار و بی هوشه پسینی

دو تا ُگم که ازنه ِسیلی به  َرنِدن

رواجی  مثل  خرگوشه  پسینی

شاعر : مهدی جاللی

ِدلُم ِسمری زده بس غم اباره

غمت ای هر َطرف رو هم اباره

مو ناُدنُم که بیچه بند نایَْی

یه وخُتنی فکط کم کم اباره

شاعر : منصور رئیسی

همْیشه ور َردت خی سر ایهُتم

اُدنسُتم َشری ،پی شر ایهُتم

اگفتت که َسر کوچه نیامی

ولی مو تا لَِو سردر ایهُتم

شاعر : منصور رئیسی

         در توییتر چه می گویند؟

حمایت فدراســیون جهانی مددکاران اجتماعی از لغو اسپانیا در چند قدمی واکسن کرونا
تحریم دارویی ایران

تعطیلی اماکن متبرکه و مقدس تا نیمه اردیبهشــت 
ادامه پیدا میکند


