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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اردیبهشــت   13 شــنبه         729 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

درس معلم َار بَُود 
زمزمه محبتی...

پیگیری ها برای نجات جنگل قائم
 ادامه دارد

روایت تعدادی از معلمان استان از دغدغه های تمام نشدنی آموزش  و پرورش

آمار ابتال به کرونا
هر روز بیشتر از دیروز

برنامه ویژه استان 
کرمان برای کاهش 

آسیب طالق

کشاورزی مناطق 
سیل زده در معرض 

نابودی

با ابتال 29 نفر دیگر، تعداد مبتالیان به کرونا در استان به 756 نفر رسید، 
سه مورد از موارد جدید متعلق به جنوب استان است

 سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان گفت: با استفاده از تیم های حقوقی متخصص 

و مددکاری و با برنامه ریزی و اقدامات میدانی برای 
شناسایی و کاهش آسیب ها اجتماعی و در راس آن ها 

آسیب طالق و اعتیاد اقدام خواهیم کرد.

نماینده مردم کرمان با اشاره به اینکه کشاورزی 
منطقه سیل زده شهداد در معرض نابودی است 

گفت: اگر به سرعت آب کشاورزی به آنها نرسد کل 
2باغ وحش کرمان تعطیل شداین کشاورزی نابود می شود. 3 3 2
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کالس های جبرانی در ابتدای سال تحصیلی آتی برگزار می شودابالغ بخشنامه اجرای رتبه بندی معلمان توسط معاون رییس جمهور
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:

بودجه،  و  سازمان  برنامه  رئیس 
بخشنامه اجرای رتبه بندی معلمان 
را امضا و به وزارت آموزش و پرورش 

ابالغ کرد.

به گزارش  ایلنا در پنجمین نشست 
با  فرهنگیان  تشکل های  مشترک 
نوبخت رئیس سازمان  محمدباقر 
برنامه و بودجه در خصوص این موارد 

تصمیم گیری شد:
١- بخشنامه اجرای طرح رتبه بندی 
از طرف سازمان برنامه و بودجه آماده 
و با امضای نوبخت امروز جهت اجرا 

به آموزش و پرورش ابالغ شد.
2- تاریخ اجرای رتبه بندی از اول 
فروردین 99 خواهد بود و تا اواخر 
هفته بزرگداشت مقام معلم احکام 

صادر خواهد شد.
٣- ابتدا احکام افزایش ١5 درصدی 

ساالنه را صادر می کنند و سپس 
رتبه بندی اجرا می شود که این خود 

به نفع ما معلمان خواهد بود.
متشکل  کارشناسی  کارگروه   -۴
از مدیران سازمان برنامه و بودجه، 
سازمان امور اداری و استخدامی، 
آموزش و پرورش و نمایندگانی از 
تشکل ها شکل گرفت تا پیش نویس 
مصّوب  اصلی  رتبه بندی  الیحه 
مجلس را در اسرع وقت آماده و به 

جلسه ارائه کنند.
5- در خصوص موضوع بازنشستگان 
شد  قرار  و  شد  مطرح  مباحثی 
و  پذیرد  نجام  ا ویژه ای  پیگیری 

طرح  اجرای  نحوه  ز  ا گزارشی 
همسان سازی را آماده و برای بررسی 

به جلسه ارائه شود.
6- موضوعات مدرک دوم معلمان، 
دوم،  نوبت  مدیران  لزحمه  حق ا
معلمان پیمانی، قراردادی، نیروهای 
خدماتی، دکترمعلم ها، عدم پرداخت 
حق الزحمه امتحانات و حق التدریس 
معلمان و پاداش بازنشستگان مطرح 
شد. همچنین مقرر شد در جلسه 
دوشنبه هفته آینده به صورت خاص 
درباره خواسته دکترمعلم ها بحث و 
بررسی و تصمیم گیری و در جلسات 

بعدی موضوعات بررسی شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش ضمن ارائه ی توضیحاتی 
پیرامون نحوه ی ارزشیابی پایانی از 
دانش آموزان دوره ی ابتدایی گفت 
که برگزاری برنامه های جبرانی برای 
اطمینان از فراگیری کامل سه مهارت 
پایه ای خواندن، نوشتن و حساب 
کردن در ابتدای سال تحصیلی آینده 
پیش بینی شده است.به گزارش 
ایسنا سراسری، رضوان حکیم زاده 
درباره ی نحوه ی ارزشیابی های پایانی 
دوره ی ابتدایی اظهار کرد: »برای 
دانش آموزان دوره ی ابتدایی طبق 
دستورالعمل تهیه شده و جلساتی 
که در شورای عالی آموزش و پرورش 
برگزار شد ارزشیابی کیفی – توصیفی 
و بر پایه ی ارزیابی معلم انجام خواهد 
شد«.وی افزود: »در سال های گذشته 
امتحان هماهنگ منطقه ای در پایه 
ششم ابتدایی برگزار می شد که البته 
از قبل هم انتقادهایی بر آن وارد بود 
و در تجدید نظرهای آیین نامه ی 
ارزشیابی کیفی توصیفی پیش بینی 

کرده بودیم که آزمون هماهنگ 
منطقه ای را حذف کنیم و امسال به 
دلیل شرایط خاصی که پیش آمد این 
آزمون را نخواهیم داشت. خانواده ها از 
این جهت اصال نگرانی نداشته باشند«.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به این که پیش بینی 
شده با توجه به اهمیت مهارت های 
پایه خواندن، نوشتن و حساب کردن 
به ویژه در پایه های اول دبستان اگر 
الزم باشد برنامه های جبرانی در شروع 
سال تحصیلی آینده لحاظ شود، اظهار 
کرد: »معلمان زحمت می کشند و 
ارزشیابی انجام می دهند که حتما 
دانش آموزان این مهارت ها را کسب 
کرده و به پایه ی بعدی بروند. اطمینان 
از یادگیری صحیح مهارت های پایه در 
برنامه ی کار آموزش و پرورش خواهد 
بود«.حکیم زاده درباره ی مشکالت 
شبکه شاد نیز توضیح داد و گفت: 
»آموزش و پرورش قبل از راه اندازی 
سامانه شاد،  اقدامات متفاوتی در 
سطح ملی و منطقه ای انجام داد و از 
جمله آن ها می توان به پخش دروس 
از طریق رسانه ملی اشاره کرد. در 
مناطق دوردست نیز راهبران آموزشی 
به دست  و  تهیه  درس نامه هایی 
دانش آموزان رساندند«.وی افزود:  
»در این میان، لزوم داشتن یک برنامه 
منسجم هماهنگ که امکان نظارت را 
فراهم کند و منبع خوبی از محتوای 
مناسب را در اختیار دانش آموزان قرار 
دهد و مورد تایید آموزش و پرورش 

باشد، ایجاب می کرد یک اپلیکیشن با 
فضای کامال آموزشی راه اندازی شود. 
حتما اشکاالتی در شروع کار به این 
بزرگی وجود دارد و همکاران ما روز 
به روز در حال کاهش و رفع اشکاالت 
ابتدایی  آموزش  هستند«.معاون 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ 
به این که آیا آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان برگزار می شود 
یا خیر؟ گفت: »آموزش و پرورش 
تابع تصمیمات ستادملی کرونا است. 
درباره ی نحوه ی برگزاری امتحانات 
اگر به آموزش و پرورش اعالم شود 
که برگزاری امتحانات با حفظ فاصله 
اجتماعی امکان پذیر است یا خیر؟ 
این کار انجام می شود. اما هنوز این امر 
نهایی نشده است. آموزش و پرورش 
باید متناسب با شرایط اقداماتی را 
سالمت  هم  که  کند  پیش بینی 
دانش آموزان حفظ شود و هم برنامه ها 
اجرا شوند«.حکیم زاده با حضور در 
شبکه سوم سیما، درباره ی مشکل 
تداخل زمانی استفاده از شبکه شاد در 
خانواده هایی که چند فرزند محصل 
دارند، اظهار کرد: »زمان برگزاری 
کالس ها شناور است. همزمان امکان 
استفاده از آموزش دروس تلویزیونی 
نیز وجود دارد. از مدیران خواسته ایم 
که اطالعات دانش آموزانی که به 
هر دلیلی به شبکه شاد دسترسی 
نداشته اند با ذکر علت، احصا کنند 
که برنامه های جبرانی را برای آن ها 

مدنظر قرار بدهیم.«

بسمه تعالی 

 اداره کل تبلیغات اسالمی استان کرمان

اداره کل تبلیغــات اســالمی اســتان کرمــان در نظر دارد انجــام امور 
خدماتــی و پشــتیبانی در ســال ۱۳۹۹ را بــه شــرکت هــای دارای صالحیت 
واگــذار نمایــد ، لــذا متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت ثبــت نــام و 
 www . setadiran . ir ارســال مــدارک بــه ســایت تــدارکات بــه آدرس

مراجعــه و اقــدام نمایند.

آگهی مناقصه مرحله اول آگهی مناقصه عمومی   آگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول
خرید اسفالت ) مرحله اول نوبت اول (   واگذاری نگهداری و نگهبانی فضای سبز سطح شهر بردسیر

واگذاری تنظیف معابر سطح شهر بردسیر 

براساس مجوز شماره 2/7  نظر دارد  بردسیر در  شهرداری 
مورخ ۹۹/۱/۱۹

با  بيندر  از نوع  شورای محترم اسالمی شهر میزان ۱۰۰۰۰تن اسفالت 
مشخصات فنی ۱۹-۰ با کیفیت مطلوب از پیمانکاران واجد الشرایط 
خریداری نماید لذا عالقمندان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز کاری به واحد فنی این 
شهرداری و یا به سامانه  www . setadiran . ir مراجعه نمایند در 
ضمن هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد و شهرداری در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار است .

ــه اســتناد مجــوز شــماره2/۹ مورخــه ۹۹/۱/2۳  شــهرداری بردســیر در نظــر دارد ب
شــورای اســالمی شــهر بردســیر نگهــداری و نگهبانــی قســمتی از فضای ســبز ســطح 

ــه  ــی ب ــورت حجم ــه ص ــی ب ــال شمس ــک س ــدت ی ــه م ــی ب ــه عموم ــق مناقص ــهر را از طری ش
شــرکت هــای خدماتــی واگــذار نمایــد لــذا از شــرکت هــای واجــد شــرایط دعــوت میشــود جهت 
دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی بــه دبیرخانــه شــهرداری مراجعــه و یــا از طریــق 

ســامانه www . setadiran . ir اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد.
 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر ۱۰ روز پس از درج آگهی نوبت دوم خواهد بود. 

 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

مورخه   2/۹ شماره  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  بردسیر  شهرداری 
۹۹/۱/2۳شورای اسالمی شهر بردسیر تنظیف معابر سطح شهر بردسیر را از طریق 

مناقصه عمومی به مدت یک سال شمسی به صورت حجمی به شرکت های خدماتی 
واگذار نماید لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت میشود جهت دریافت اسناد 

مناقصه از تاریخ درج آگهی به دبیرخانه شهرداری مراجعه و یا از طریق سامانه
www . setadiran . ir اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

مهلت قبول پیشنهادات حداکثر ۱۰ روز پس از درج آگهی نوبت دوم خواهد بود.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
روابط عمومی شهرداری بردسیر روابط عمومی شهرداری بردسیر روابط عمومی شهرداری بردسیر
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دنیا برای موج 
دوم و سوم کرونا 

آماده باشد
سازمان جهانی بهداشت )WHO( هشدار داد که جهان 
باید برای مواجهه با موج دوم و سوم ویروس کرونا 
آمادگی داشته باشد.به گزارش ایسنا ، سازمان جهانی 
بهداشت هشدار داد: تا زمانی که واکسن ویروس 
کرونا ساخته شود جهان باید برای مواجهه با موج 
دوم و سوم ویروس کرونا آمادگی داشته باشد.دکتر 
هانس کلوگ – مسئول منطقه ای سازمان جهانی 
بهداشت در اروپا – نیز گفت: »به رغم نشانه های 
مثبتی که از کنترل شیوع ویروس کرونا در اروپا 
مشاهده شده، کشورهای این منطقه همچنان درگیر 
بیماری کووید-١9 ناشی از شیوع ویروس کرونا 
هستند همچنین به نظر نمی آید که این بیماری 
مرگبار به زودی از بین برود«.وی افزود: »آنچه که 
در بسیاری از کشورها به طور شفاف قابل مشاهده 
است سرعت شیوع ویروس کرونا است به گونه ای 
که در کشورهایی با بهترین سیستم خدمات درمانی 
و مراقبتی هم این ویروس به بحران تبدیل شده 
است«.در برخی از کشورهای اروپایی مقامات تصمیم 
گرفته اند تا بخشی از محدودیت های اعمال شده به 
منظور مهار ویروس کرونا برداشته شود و به مغازه ها 
اجازه ی فعالیت داده شده است و افراد می توانند از 
خانه های خود خارج شوند.به گزارش ایسنا به نقل 
از روزنامه ایندیپندنت، هانس کلوگ تاکید کرد: 
»ضروری است کشورها برای رویارویی با موج دوم و 
سوم شیوع ویروس کرونا پس از اوج گیری موج اول 
آمادگی الزم را داشته باشند. همچنین درصورت 
پایان یافتن موج اول موضوع کلیدی کسب آمادگی 
الزم برای مقابله با موج دوم و سوم به ویژه در صورت 

عدم تولید واکسن است.«

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد

هر
 م

س:
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کرونا و انقالب 
صنعتی چهارم

محسن  جالل پور
یادداشت مهمان

محسن جالل پور، فعال اقتصادی و رئیس 
سابق اتاق های بازرگانی ایران و کرمان، در 
کانال شخصی خود در تلگرام یادداشتی 
درباره ی تحوالت سیاسی و اقتصادی در 
ایران طی سال های اخیر و تاثیر آن بر 
کسب وکارها منتشر کرده است. جالل پور 
در این یادداشت اشاره کرده، کسب وکارهای 
ایرانی در 5۰ سال گذشته دست کم با چهار 
نقطه ی عطف مواجه شده اند و شیوع ویروس 
کرونا چهارمین نقطه ی عطف در نیم قرن 
گذشته است.وی نوشته است: »استادمان 
در کالس حساب دیفرانسیل و انتگرال وقتی 
نقطه ی عطف تابع را توضیح می داد، پیش 
خودم فکر می کردم کدام اتفاق زندگی ام 
را می توانم با نقطه ی عطف تابع محاسبه 
کنم؟آن روزها بدون شک مهم ترین نقطه ی 
عطف زندگی ام، درگذشت مادرم بود؛ چون 
مسیر زندگی مان پس از فوت ایشان تغییر 
زیادی کرد.بعد که وارد کسب وکار و تجارت 
شدم، همیشه از خودم می پرسیدم مسیر 
کاری ام در کدام مقاطع کامال تغییر کرده 
است؟ راستش هنوز همان سؤال دوران 
درس و دانشگاه رهایم نکرده و همچنان 
مشتاقم نقاط عطف کسب وکارها را بدانم.
سوال این است؛ کدام تحوالت باعث شدند 
مسیر کسب وکارها در ایران از اساس تغییر 
کنند؟به گمانم کسب وکارهای ایرانی در 
5۰ سال گذشته دست کم با چهار نقطه ی 
عطف مواجه شده اند. نقطه ی عطف از این 
جهت که پس از این دوره ها، ناچار شده اند 
مسیری کاماًل متفاوت از گذشته در پیش 
گیرند. شیوع ویروس کرونا چهارمین 
نقطه ی عطف در نیم قرن گذشته است که 
همه ی فعالیت های اقتصادی را به طور کامل 
دگرگون کرده است.ویروس کرونا نسبت 
به سه رویداد دیگر تفاوت های زیادی دارد 
و چون با تحوالت مهم و اثرگذار دیگری 
همراه بوده، اثر مضاعفی بر اقتصاد داشته 
و خواهد داشت.مقوله ی کرونا اما از اساس 
با همه ی تحوالت پیشین متفاوت است. 
به خصوص این که شیوع این ویروس تقریباً 
با اوج گیری چهارمین انقالب صنعتی و 
فراگیری فناوری های نوین همراه است.به 
همین دلیل معتقدم کرونا و انقالب صنعتی 
چهارم، می توانند دنیای جدیدی خلق کنند 

که از اساس با دنیای قبلی ما متفاوت است.

شرکت های بزرگ 
استان در مقابل 
کرونا مسوولیت 
اجتماعی دارند

اســتاندار کرمــان: بحــث مشــارکت شــرکت های 
بــزرگ معدنــی در پرداخــت تســهیالت ارزان 
ــد جــدی  ــف بای ــای مختل ــه بخــش ه ــت ب قیم
دنبــال شــود، در خیلــی از مــوارد بــه دلیــل 
ــی،  ــهیالت بانک ــود تس ــم و س ــی ک ــع مال مناب
ــود،  ــی ش ــارج م ــادی خ ــه اقتص ــرح از توجی ط
ــن  ــای پایی ــرخ ه ــا ن ــهیالت ب ــم تس ــر بتوانی اگ
تــر در اختیارشــان قــرار بدهیــم، بــه راه انــدازی 

ــد. ــی کن ــک م ــک کم ــای کوچ واحده

استاندار:
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معاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتاندار کرمان 
گفـت: پـروژۀ آرامسـتان جدیـد در محلـی کـه 
شـهرداری پیش بینـی کـرده بـود، به دلیـل 
اختـالف نظری کـه بیـن شـهرداری و مجموعۀ 

ارتـش وجـود دارد، متوقـف شـده اسـت.
سـیدمصطفی آیت الهـی موسـوی در جلسـه 
بررسی وضعیت آرامسـتان جدید افزود: با توجه 
به این که آرامسـتان موجود فضای کافی را برای 
دفن امـوات ندارد، این جلسـه تشـکیل شـده تا 
مشـکل آرامسـتان جدید مرتفع و اجرای پروژه 

از سـرگرفته شود.
او گفـت: باید تـالش کنیم بـا توافـق چندجانبه 
ازسـوی شـهرداری، اداره کل راه و شهرسـازی، 
ارتش و منابـع طبیعی، زمین مذکور آزادسـازی 
شـده و در اختیار شـهرداری قرار گیرد تـا پروژۀ 

آرامسـتان جدید با سـرعت شـروع شود.
 شهردار: تصمیم گرفتیم پروژۀ نیمه تمام 

آرامستان ادامه دهیم
 شـهردار کرمـان نیز در این جلسـه گفـت: برای 
جابه جایـی و جانمایـی آرامسـتان، چندیـن 
سـایت پیشـنهاد دادیم که بـا مخالفـت محیط 

زیسـت مواجه شـدیم.
مهـران عالـم زاده افـزود: تصمیم گرفتیـم پروژۀ 
نیمه تمـام آرامسـتان را کـه البتـه حـدود ١۰ 
کیلومتـر از شـهر فاصلـه دارد و بـرای مـردم در 
زمینـۀ سـوخت و ترافیـک، زحمـت و بـار مالی 

دارد، ادامـه دهیـم.
وی ادامـه داد: براسـاس مسـتندات موجـود، 
اداره کل راه و شهرسـازی زمین را به شـهرداری 
واگـذار کـرده و شـهرداری نیـز تصرفاتـی در 
ایـن زمیـن داشـته و اقداماتـی نظیر آسـفالت، 
تسـطیح، جدول گـذاری و درخـت کاری انجـام 

داده اسـت.
وی با اشـاره بـه اخطـار صادرشـده در خصوص 
مالکیت ارتش گفـت: اداره کل راه و شهرسـازی، 
باید از قرارداد واگذاری دفـاع کند؛ ضمن این که 
اداره ثبت اسـناد و امالک اسـتان، باید موضوع را 
بررسـی کند که با توجه به تصرفات شـهرداری، 

آیا این سـند معـارض دارد یـا خیر؟
محمـد فرشـاد، رییس شـورای اسـالمی شـهر 
کرمـان نیـز گفـت: بـا توجـه بـه این کـه ارتش 
بـا رأی کمیسـیون مستندسـازی صاحـب 
زمیـن شـناخته شـده و همچنین طبـق قانون، 
پادگان هـا بایـد خـارج از حریم شـهر باشـند؛ با 

توافق ارتش، منابـع طبیعی و راه و شهرسـازی، 
زمیـن دیگـری بـه ارتـش داده شـود تـا پـروژۀ 
آرامسـتان در بودجـۀ سـال جاری دیده شـده و 

اجـرا شـود.
منطقـه ای  قـرارگاه  مهندسـی  مشـاور 
جنوب شـرق نزاجا نیـز در ادامـه، با ارایـۀ تصویر 
سـند تک بـرگ زمیـن آرامسـتان گفـت: ایـن 
سند، پیشینۀ ۸۰ سـاله دارد و در تمام سوابق به 

کاربـری نظامـی آن اشـاره شـده اسـت.
سـرهنگ محمود خالقی افـزود: آمادگـی داریم 
بـا انجـام توافقـات و تشـریفات قانونـی، زمیـن 

مذکـور را بـه شـهرداری واگـذار کنیم.
مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان هم در 
این نشسـت با اشـاره بـه این کـه زمیـن مذکور، 
جزو اراضـی مـوات )زمین هایی که سـابقۀ احیا 
و بهره بـرداری نـدارد و به صـورت طبیعـی باقی 
مانـده( محسـوب می شـود، گفـت: طی اسـناد 
موجود، مسـاحت این زمین 22۰۰ هکتار است 
کـه در سـال ۸۸ طـی صورت جلسـۀ واگـذاری، 
292 هکتار از ایـن زمین برای ایجاد آرامسـتان 

به شـهرداری تحویل داده شـده اسـت.
علـی حاجـی زاده همچنیـن تصریـح کـرد: بـا 
توجـه بـه این کـه سـند ارتش، بـدون اسـتعالم 
از اداره کل راه و شهرسـازی صادر شـده، وجاهت 
قانونـی نـدارد و از طریـق مراجـع قضایـی قابل 

پیگیـری اسـت.
فرمانـده قـرارگاه منطقـه ای جنوب شـرق نزاجا 

نیز بـا تأکید بـر این کـه آرامسـتان، دقیقـاً روی 
زمیـن ارتـش واقع شـده اسـت، گفـت: در چند 
سـال اخیر سمت وسـوی تصمیمات شـهرداری 
بر این بود کـه در محـل دیگری، پیگیـر احداث 
آرامسـتان باشـد، اما در حال حاضر، بـا توجه به 
شـرایط موجود، تصمیم بر ادامـۀ فعالیت در این 
محـدوده گرفته انـد کـه در ایـن زمینـه توسـط 

ارتـش نیز کار کارشناسـی انجام شـده اسـت.
امیر معمارباشـی با اشـاره بـه این که شـهرداری 
همـواره در خصـوص ساخت وسـازها و سـایر 

همکاری ها، با ارتش نظر مسـاعد داشـته اسـت، 
گفـت: بـرای حـل مشـکل واگـذاری زمیـن به 
شـهرداری، از طریق تفاهم نامه موافق هسـتیم.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان 
کرمـان هـم در ایـن نشسـت گفـت: زمیـن 
مذکورجزو اراضـی ملی اسـت؛ بنابرایـن، منابع 
طبیعی طبق قانون مجاز اسـت در مسـیری که 
منجر به صدور سـند مالکیت می شـود، مقررات 
را اجـرا کنـد و حتـی اگـر اداره ثبت سـند صادر 

کرده باشـد، چنانچه از نظـر اداره منابع طبیعی، 
آن زمین جزو اراضی ملی تشـخیص داده شـود، 
می توانـد بـا ارایـۀ گواهـی بـه اداره ثبت، سـند 

مذکـور را باطـل کند.
مدیـر اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه یـک 
شـهر کرمـان نیـز در ایـن جلسـه براسـاس 
مسـتندات موجـود گفـت: در سـال ١٣۸7 طی 
صورت جلسـۀ تغییر و تحول بیـن اداره کل راه و 
شهرسـازی  و منابع طبیعی، سـند زمین مذکور 
بـه نمایندگـی از دولـت جمهـوری اسـالمی، به 

نام اداره کل راه و شهرسـازی صادر شـده اسـت.
وی همچنیـن اضافـه کـرد: در سـال ١٣۸۸، 
مشـاور وزیـر وقـت دفـاع بـه تدویـن برنامـۀ 
پنج سـاله و انتقـال کامـل پـادگان صفـر پنج به 
خـارج از محـدودۀ شـهر دسـتور داده اسـت.

در پایـان جلسـه، موسـوی آیت الهـی، معـاون 
امـور عمرانـی اسـتاندار کرمـان گفت: بـا توجه 
به این کـه مراحـل واگذاری ازسـوی شـهرداری 
طـی شـده و زمیـن بـا مالکیـت دولـت تحویل 
شـهرداری شـده اسـت؛ شـهرداری کرمان قرار 
نیسـت بـرای تداخـل ایجاد شـده بیـن ارتش و 
اداره کل راه و شهرسـازی، هزینـه ای پرداخـت 

کنـد.
وی افـزود: بـرای حـل ایـن مشـکل از طریـق 
مراجـع قانونـی پیگیـری می کنیـم تـا توسـط 
اداره کل منابـع طبیعـی اسـتان، زمیـن معوض 
در خـارج از حریم شـهر، بـه ارتش واگذار شـود.
هـم چنیـن در ایـن جلسـه امیـر معمار باشـی 
بـه سـه نقطـه مـورد نظـر ازتـش اشـاره کـرد و 

مختصـات مناطـق مذکـور را بیـان کـرد.
دکتر ایت الهی موسـوی با بررسـی نقاط مذکور 
اظهـار داشـت: امـکان اسـتقرار در منظـر بـاغ 
جهانی شـاهزاده وجود ندارد و در مـورد منطقه 
مورد نظـر ارتش که در محدوده اراضی دانشـگاه 
هایتـک قـرار دارد نیـز بررسـی الزم توسـط راه 
و شهرسـازی انجـام شـود تـا میـزان مالکیـت 
دانشـگاه اسـتخراج گـردد و چنانچـه زمیـن 
مناسـب در خـارج از سـند دانشـگاه تامیـن می 
گـردد، از سـوی راه و شهرسـازی واگـذار گردد.

پیگیری ها برای نجات جنگل قائم ادامه دارد
معاون استاندار برای حل معارض آرامستان جدید آستین باال زد

گزارش
کرمان نو

بازگشایی تدریجی مراکز 
علمی و آموزشی

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل وضعیت کنترل ویروس کرونا 
در ایران را نسبتا مناسب عنوان کرد و گفت: بازگشایی مجدد مراکز 

علمی و آموزشی با رعایت همه تدابیر به تدریج صورت می پذیرد.
ساالر آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در سومین نشست 
مجازی کمیته ویژه وزرای آموزشی عضو یونسکو  که به طور هم زمان 
در سطح وزرا و معاونان وزرای آموزش و علوم کشورهای مختلف 
جهان برگزار شد، گفت: لزوم توجه به ســالمت جسمی و روانی 
دانش آموزان و دانشجویان کشور و پرهیز از هرگونه اقدام شتاب زده 
در بازگشایی مراکز علمی و آموزشی کشور، رعایت آیین نامه ها و 
دستورالعمل های مدیریت بحران کشور ضمن رعایت پروتکل های 
بین المللی و ارتقای ســطح آگاهی دانش آموزان و دانشجویان و 
تعامل با اعضای خانواده آن ها را سه پیش شرط الزم برای بازگشایی 

مجدد مراکز علمی و آموزشی دانست.
ساالر آملی به سه اصل تساوی و تناسب و جامع بودن در آموزش 
اشاره کرد و بازگشایی مدارس را در شهریورماه سال جاری ممکن 
دانست.وی بازگشایی دانشگاه ها را روندی گام به گام عنوان کرد 

که گام نخست آن با حضور دانشجویان دکترا عملی خواهد شد.
دانشگاه ها و مراکز آموزشی در پی شیوع بیماری کرونا در ایران از 
اوایل اسفندماه سال گذشته تعطیل شدند و آموزش های مجازی 
پا به عرصه آموزش های رسمی دانشگاه ها گذاشتند و جایگزین 

تدریس و تحصیل حضوری در دانشگاه شدند.

برنامه ویژه استان کرمان
 برای کاهش آسیب طالق

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی 
دادگستری کل استان کرمان گفت: با استفاده از تیم های حقوقی 
متخصص و مددکاری و بــا برنامه ریزی و اقدامــات میدانی برای 
شناسایی و کاهش آسیب ها اجتماعی و در راس آن ها آسیب طالق و 
اعتیاد اقدام خواهیم کرد.سید مهدی قویدل در نشست هم اندیشی 
با معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی اســتان کرمان گفت: این 
معاونت در صدد است با همکاری بهزیستی، مناطق محروم، آسیب 
دیده و در معرض آسیب در سطح استان را شناسایی کند.او تصریح 
کرد:با انجام کارجهادی و احصاء و اعالم وظایف سایر دستگاه های 
اجرایی، فرهنگی و متولی پیشگیری این آسیب ها در استان و با برنامه 
زمانبندی شده مشخص، موضوع پیشگیری و کاهش آسیب های 
اجتماعی را رصد، پیگیری و مدیریت خواهیم کرد.قویدل در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشاره به اینکه شناســایی و بکارگیری 
سمن های سطح اســتان و حمایت ویژه از این مراکز مردم نهاد در 
دســتور کار این معاونت قرار دارد، بیان کرد: همکاری ها به منظور 
بررسی و ساماندهی فعالیت ها و اقدامات در رابطه با کاهش آسیب های 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و نیز ساماندهی فعالیت مراکز 
مشاوره خانواده، خواهد بود.او افزود: این معاونت در سال های گذشته 
با همکاری بهزیستی استان اقدامات بســیار جدی و موفقی برای 
کاهش آسیب های اجتماعی انجام داده است.قویدل راه اندازی سامانه 
تصمیم را یک قدم هدفمند و جدی برای برنامه ریزی و رسیدگی بهتر 
و دقیق تر به پرونده های طالق دانست و افزود: ساماندهی و نظارت بر 
فعالیت مراکز مشاوره از مهمترین موضوعات و برنامه های مشترک 
فی مابین دادگستری و اداره کل بهزیستی در سال جاری خواهد بود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرمان از متوقف شدن فعالیت باغ وحش 
این شهر خبر داد و گفت: باغ وحش جدید به زودی 
با مشارکت بخش خصوصی و استانداردهای زیست محیطی و 

دامپزشکی در نزدیکی کرمان احداث می شود.
یداهلل علیزاده افزود: باغ وحش، باید حداقل 2 کیلومتر از حریم شهر 
فاصله داشته باشد، اما باغ وحش کرمان، در فاصلۀ ٣۰ تا ۴۰ متری 
از ساختمان های مسکونی و در داخل شهر قرار داشت و با توجه به 
اینکه شهرداری کرمان زمین الزم برای ساخت باغ وحش را در 
خارج از حریم شهر در اختیار دارد، برای ساخت باغ وحش در حال 

رایزنی با سرمایه گذاران بخش خصوصی هستیم.
وی از سرمایه گذاران عالقه مند به ایجاد باغ وحش درخواست کرد 
در این زمینه با شهرداری کرمان مشارکت کنند و اظهار داشت: 
شهرداری به احتمال فراوان باغ وحش کرمان را در زمینی واقع در 

جاده ماهان منتقل خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
کرمان در خصوص علت تعطیلی باغ وحش این شهر گفت: شرایط 
زیست محیطی مناسب برای گونه های جانوری موجود در حیات 
وحش، فراهم نبود.به گزارش ایرنا او ادامه داد: توجه به وسعت کم و 
شیب زیاد باغ وحش، امکان گسترش این مجموعه و فراهم کردن 
فضای مناسب برای حیوانات نیز وجود نداشت.وی تاکید کرد: 
حیوانات موجود در مجموعه باغ وحش کرمان، در فضای نامناسب 
نگهداری می شدند.او افزود: اداره کل محیط زیست و دامپزشکی نیز 
مجوز الزم را برای ادامه فعالیت مجموعه باغ وحش، صادر نکردند و 
حامیان حیوانات و حیات وحش نیز از وضعیت مجموعه باغ وحش 

کرمان ناراضی بودند و این موضوع را بارها اعالم کرده اند.
علیزاده همچنین در خصوص سرنوشت حیوانات موجود در 
مجموعه باغ وحش کرمان گفت: تعدادی از حیوانات متعلق به 

اداره کل محیط زیست بود که به این اداره کل تحویل داده شد.

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در استان کرمان 
منتشر شد.در 2۴ ساعت گذشته 29 بیمار جدید 
در استان کرمان شناسایی شد تا روند صعودی 
آمار ادامه داشته باشد.طبق آخرین گزارش دانشگاه های علوم 
پزشکی استان با افزایش 29 بیمار قطعی مبتال به کرونا، مبتالیان 
به کرونا در کشور به 756 نفر رسید.از این تعداد ١۸ نفر زن و ١١ 
نفر مرد گزارش شده است.از مبتالیان جدید 5 نفر مربوط به حوزه 
علوم پزشکی رفسنجان و ٣ نفر مربوط به علوم پزشکی جیرفت 
هستند.از این 29 نفر، 2١ مورد مربوط به حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان هستند.تاکنون ۴٣5 بیمار برای کرمان ثبت شده 
است که به علت عدم تفکیک جغرافیایی مبتالیان به نظر می رسد 
تعدادی از این بیماران به شهرستان های زیر مجموعه علوم پزشکی 
کرمان مانند: بافت، رابر، ارزوئیه، بردسیر، راور، رابر، کوهبنان، 
زرند و شهربابک خواهند بود.برای دریافت وضعیت مبتالیان و 
بهبودیافتگان به توصیه وزارت بهداشت از نرم افزار ماسک استفاده 
کنید.در آخرین بروزرسانی این نرم افزار وضعیت زرد، سفید و قرمز 
شهرها نیز بروزرسانی می شود.در 2۴ ساعت گذشته یک نفر مزد 
در شهرستان بافت بر اثر ابتال به کووید١9 جان خود را از دست داد 

و تعداد فوت شدگان در استان به 5١ نفر رسید

ــتانی  ــور کوهس ــواری در مح ــودروی س ــادف دو خ ــا - تص ایرن
ــت.  ــا گذاش ــدوم برج ــک مص ــته و ی ــت 6 کش ــه جیرف ــن ب رای
ــنبه  ــان روز پنجش ــس کرم ــس اورژان ــری ریی ــیدمحمد صاب س
ــه ترافیکــی  ــت: حادث ــگاران گف ــه خبرن ــب ب ــن مطل ــالم ای بااع
ــر  ــدن 6 نف ــته ش ــه کش ــر ب ــت منج ــه جیرف ــن ب ــور رای در مح

ــر اثــر برخــورد دو خــودروی پــژو  شــد.وی اظهــار داشــت : ایــن افــراد ظهــر )پنجشــنبه (ب
پــارس و ۴۰5 در کیلومتــر پنــج محــور رایــن بــه جیرفــت بــه علــت شــدت جراحــات وارده 
ــه  ــه کــه ب ــن حادث ــری ادامــه داد: حــال عمومــی تنهــا مصــدوم ای در دم جــان باختند.صاب
بیمارســتان شــهید باهنــر کرمــان انتقــال یافتــه نیــز وخیــم اســت.رییس اورژانــس کرمــان 
ــتند.راین در  ــک زن هس ــودک و ی ــک ک ــرد، ی ــار م ــه چه ــن حادث ــگان ای ــت: جان باخت گف

ــده اســت. ــع ش ــان واق ــتان کرم ــز اس ــری از مرک ــه ١۰6 کیلومت فاصل

تصادف در محور راین به جیرفت 
۶ کشته برجا گذاشت

رییس مرکز بهداشت جیرفت از پلمب پنج کارگاه شیرینی پزی 
به علت تخلفات بهداشتی در این شهرستان خبر داد.به گزارش 
دریافتی ایرنا، فرزانه برخوری افزود: از آغاز ماه مبارک رمضان 
بیش از 7۰ درصد توان بازرسی و نظارتی مرکز بهداشت جیرفت را 
بر کارگاه های شیرینی پزی و تولید زلوبیا و بامیه متمرکز کرده ایم.

وی اضافه کرد: در راستای حفظ سالمت مردم همه توان خود را به کار می گیریم و اجازه نخواهیم 
داد که افرادی با سالمت مردم بازی کنند.رییس مرکز بهداشت جیرفت افزود: واحدهای صنفی 
متخلف و پلمب شده باید با ارائه تعهد رسمی )دفترخانه استاد رسمی( و درخواست رفع نقص به 
کار خود ادامه دهند که در صورت مشاهده تخلف جدید، شدیدا با آن ها برخورد خواهد شد.وی 
اظهار داشت: در یک کارگاه شیرینی پزی شربت معده پیدا شده که متصدی آن واحد صنفی 

اعالم کرده که مربوط به بیماری کارکنان آن کارگاه بوده است.

۵ کارگاه شیرینی پزی 
در جیرفت پلمب شد

معاون توسـعه مدیریـت و پشـتیبانی آمـوزش و پرورش 
اسـتان کرمـان گفـت: مرکـز کپـری آموزشـی- رفاهـی 
فرهنگیـان قلعه گنج بـزودی افتتـاح می شود.سـید قوام 
رضا میرحسـینی در حاشـیه بازدید از پروژه ساخت مرکز 
کپری آموزشـی- رفاهی فرهنگیان شهرستان قلعه گنج 

افزود: این مرکـز دارای ١2سـوئیت ٣ نفره می باشـد که با اتمام مراحل سـاخت فضای 
بیرونی سـوئیت ها و محوطه سـازی، آماده سـازی فضای داخلـی و تجهیز اتـاق ها در 
دسـتور کار قرار گرفته و در ماه های آینده به بهره برداری می رسـد .وی اظهار داشـت: 
تاکنـون بیـش از 2 میلیـارد ریال از محـل درآمد هـای اختصاصـی آمـوزش و پرورش 
اسـتان کرمان برای سـاخت این مرکز آموزشـی رفاهی هزینه شـده است.میرحسینی 

از افتتاح و راه انـدازی کانون پیشکسـوتان فرهنگیان اسـتان خبر داد.

مرکز کپری آموزشی- رفاهی فرهنگیان 
قلعه گنج افتتاح می شود

باغ وحش کرمان تعطیل شد

آمار ابتال به کرونا، هر روز 
بیشتر از دیروز

خبر

کرونا

خبرخبرخبر

یرنـا - بنیـاد علـوی در قالـب طـرح  ا
کمک هـای مومنانـه یک میلیـارد و 5۰۰ 
میلیون تومـان بـه خانوارهـای نیازمند و 
مشـاغل زیان دیـده از کرونـا در قلعه گنج 
کرمـان کمـک کرد.سیدحسـام الدین 
حسـینی مدیـر شهرسـتانی بنیـاد علوی 
در قلعه گنج در حاشـیه سـتاد هماهنگی 
کمک هـای مومنانـه ایـن شهرسـتان از 
تامیـن 6 هزار بسـته کمک هـای مومنانه 
بنیـاد علـوی بـه نیازمنـدان خبـر داد و 
بیـان داشـت : بنیـاد علـوی در راسـتای 
فرمایشـات مقام معظم رهبری و تشکیل 
سـتاد کمک های مومنانه برای رسیدگی 
خانوارهـای آسـیب دیـده و مشـاغل 
زیان دیـده در مناطـق محـروم قلعه گنـج 
برنامه هـای حمایتـی دارد.وی افـزود: در 
این طـرح چهـار هزار بسـته مـواد غذایی 
بـه ارزش هر بسـته ٣5۰ هـزار تومان و 2 
هزار کمـک نقـدی در قالـب کارت هدیه 
از طـرف بنیـاد علـوی بـرای کمـک بـه 
خانوارهـای نیازمنـد و صاحبان مشـاغل 
زیان دیـده تدارک دیده شـده اسـت.وی 
افـزود: بنیـاد علوی فقـط این بسـته ها را 
تامیـن کـرده و کار توزیـع بـا هماهنگـی 
دفتـر امـام جمعـه و ناحیـه مقاومـت 
بسـیج و نظـارت فرمانـداری قلعه گنـج 
انجـام خواهـد شد.حسـینی ادامـه داد: 
دسـتگاه های توزیـع کننـده کـه وظیفـه 
شناسـایی و انتخاب خانوارهـای نیازمند 
در شهرسـتان را بـر عهده دارند متشـکل 
از کمیتـه امـداد و اداره بهزیسـتی بوده و 
همچنین شناسـایی مشـاغل زیـان دیده 
از کرونـا بـر عهـده اتـاق اصنـاف خواهـد 
بـود.وی تصریح کـرد: صرفا مشـاغلی که 
در بـازار قلعه گنـج در مـدت تعطیلـی و 
قرنطینـه تعطیل شـده اند مشـمول طرح 
می شـوند.مدیر  مومنانـه  کمک هـای 
شهرسـتانی بنیـاد علـوی در قلعه گنـج 
افـزود: شناسـایی ایـن خانوارها بـر عهده 
معتمـد و معیـن بخشـداران در هـر 

دهسـتان خواهـد بـود.

۵۰۰ هزار تخم ماهی 
قزل آال در جنوب 
کرمان توزیع شد

جهـاد  سـازمان  رییـس   - یرنـا  ا
کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان 
گفـت: 5۰۰ هـزار تخـم ماهـی قزل آال 
بـرای تکثیـر در اختیـار یـک مزرعـه 
پـرورش ماهـی سـردابی شهرسـتان 

جیرفـت قـرار گرفـت.
سـعید برخـوری روز چهارشـنبه در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـا بیان 
اینکـه در مناطـق سردسـیر جنـوب 
کرمـان شـرایط پـرورش ماهیـان 
سـردابی نظیـر قـزل آال فراهـم اسـت، 
افزود: بـا درخواسـت متقاضـی مزرعه 
تکثیـر ماهـی قـزل آال در سـاردوئیه 
جیرفـت و بـا نظـارت دامپزشـکی این 
شهرسـتان 5۰۰ هزار تخم چشـم زده 
وارداتـی از کشـور اسـپانیا بـا رعایـت 
ضوابط بهداشـتی وارد و در اختیار این 

متقاضـی قـرار گرفـت.
وی ادامـه داد: هـم اکنـون در حـال 
پیگیـری بـرای تهیـه 5۰۰ هـزار تخم 
چشـم زده دیگـر از خـارج از کشـور 

بـرای ایـن متقاضـی هسـتیم.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنـوب اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: 
تخم هـای چشـم زده ماهـی قـزل آال 
پـس از تفریـخ و تبدیـل شـدن بـه 
بچه ماهـی بـرای پـرورش در اختیـار 
سـایر پـرورش دهنـدگان ماهـی قـرار 

خواهـد گرفـت.
وی افـزود: متقاضیان پـرورش ماهیان 
سـردابی می تواننـد بچه ماهـی مـورد 
نیاز مـزارع پرورشـی خـود را از مزرعه 
پرورش ماهـی سـردابی محمدرضایی 
واقع در سـاردوئیه شهرسـتان جیرفت 
تهیه و دیگر مشـکل تامیـن بچه ماهی 

نداشـته باشند.
برخـوری بـا بیـان اینکـه پیش بینـی 
می شـود تولید سـاالنه ماهی سـردابی 
قـزل آال در جنـوب کرمـان حـدود 
۴۰۰ تُـن باشـد، گفـت: ایـن میـران 
ماهـی سـردابی عـالوه بـر تامیـن نیاز 
منطقه بـه سـایر اسـتان ها نیز ارسـال 

. د می شـو
 در تخم هـای چشـم زده قـزل آال هیـچ 
کرومـزم Y وجـود نداشـته و تمـام 
 XXX تخم هـا دارای کرومـوزوم 

. هسـتند
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
کرمـان مسـتقل از مرکز اسـتان هفت 

شهرسـتان را تحـت پوشـش دارد.

یادتان هست روز اول مدرسه، فرق نمی 
کند چند ساله باشی، یادت می آید، حال و گزارش

هوای روز اول را، قرار بود چند ساعت پیش 
یک غریبه باشی، تازه او چیزهایی را به تو یاد بدهد که بچه 
های بزرگتر از تو  گفته اند، خیلی سخت هستند ، می 
نشینی روی صندلی کالس، همه چیزسخت می گذرد، 
صندلی سفت است، هنوز نیامده دست شویی داری، مزه 
تلخی ته گلویت حس می کنی ، چشمانت می سوزند و 
برای گریه کردن تنها منتظر یک تلنگری، اما همه این 
ترس ها، با وجود گرم معلمی آب و تبدیل به خاطره می 
شود، معلمانی که روح بچه ها را می سازند و در خیلی از 
دقایق در کالس درس، تنها کسی را که فراموش می کنند 
،خودشان است، معلم هایی که با تب دانش آموز بیمار و با 
لبخندش زنده می شوند. به مناسبت بزرگداشت این 
طالیه داران درس و مدرسه با چند معلم هم صحبت 
شدیم تا یک خاطره از سال های تدریس خود، برایمان 
بگویند و هم بگویند که مشکل ترین کار  یک معلم 

چیست؟ 
حامد حسین خانی استاد دانشگاه باهنر کرمان

در کالس ادبیات عمومی دانشگاه بودم و متنی را درس 
می دادم و به یک کلمه به نام خر مهره رسیدم، همان 
موقع به دانشجو ها پیشوند و پسوند را توضیح دادم و گفتم 
خر به معنی بزرگ و زیاد است و معموال کثرت یا زیادی را 
نشان می دهد به همین جهت  با کلماتی ترکیب می شود 
مثل خرچنگ که به معنای چنگ بزرگ است یا خرگوش 
که به معنای گوش بزرگ است یا حتی خرسنگ که به 
معنای سنگ سنگین است و همینطور که داشتم مثال 
های متفاوتی می زدم یکی از دانشجو ها بلند شد گفت: 
استاد بسه دیگر ما َخرفهم شدیم. به نظر من سخت ترین 
کار یک معلم این است  که توانایی شناخت روحیه و ذهن 
انسان ها  را داشته باشد، به دست آوردن این شناخت و 
آگاهی کار بسیار سختی است  و معلمان معموال  یا در این 
حوزه ضعیف هستند و یا اصال به آن اعتقادی ندارند وقتی 
یک معلم برای جمع  آموزش می دهد  باید یک تعادل 
بین  دانش آموزان  برقرار کند تا همه ی دانش آموزان از 

آن بهره بگیرند. 
مطهره نامجو معلم مقطع دبیرستان 

  یک سال  در یکی از دبیرستان های حاشیه شهر درس 
می دادم و  دانش آموزی که هر موقع که از او درس می 

پرسیدم همه سواالت را کامل جواب می داد اما امتحان 
کتبی همیشه نمره خیلی پایین می گرفت، من مانده 
بودم که مشکل این دانش آموز چیست، یک بار در دفتر 
مطرح کردم، فهمیدم این مشکل بقیه معلم ها هم 
هست، که نمره امتحانات کتبی او ضعیف، ولی شفاهی 
ها همیشه کامل است، با خودمان تحلیل کردیم چون 
وضعیت مالی این دانش آموز خوب نیست، احتماال 
وضعیت روحی خوبی نداشته و در امتحانات کتبی را به 
خاطر استرس نمره بدی می گیرد. تا رسید به امتحانات 
پایان سال، یک روز من مراقب بودم و کنار میزی که بچه 
ها قرار بود برگه هایشان را آنجا بگذارند، نشسته بودم، 
یک دفعه همین دختر آمد و برگه اش را  را گذاشت، 
همین طور اتفاقی به برگه نگاه کردم و دیدم باالی برگه 
اسم خودش را ننوشته، پشت سرش یکی دیگر از بچه 
ها برگه اش را گذاشت و دیدم اسم آن دختر روی برگه 
دوستش است. بعد امتحان با مدیر بررسی کردیم و 
فهمیدیم که این دختر در امتحانات کتبی اسم  یکی از 
دانش آموزان دیگر را  که در آن درس ضعیف بوده، می 
نویسد و به ازای این کار پول می گیرد.نامجو در مورد 
مشکل ترین کار یک معلم می گوید: دشوار ترین کار 
یک معلم ارتباط گرفتن با دانش آموزان متفاوت است 
و اینکه بتوانی عدالت را بین آن ها اجرا کنی، من در 
کالسی معلم بودم که خواهرم، خواهر شوهرم، دختر 
عمه شوهر و دختر خاله خودم، شاگردان من بودند باید 
جوری رفتار می کردم که  کسی فکر نکند عدالت را زیر پا 
گذاشته و از طرفی هم با همه ارتباط خوبی داشته باشم 

و این خیلی سخت است. 
مریم سعیدی معلم مقطع راهنمایی 

من در روستای سعدی معلم بودم، چون من از کرمان 
آمده و تنها بودم، مادرهای دانش آموزان خیلی محبت 
می کردند ، یک روز بعد از مدرسه یکی از مادرها، دم 
مدرسه آمد و اصرار کرد که نهار را  خانه آنها بروم، نتوانستم 
راضی اش کنم که نروم و با یکی دیگر از همکاران که هم 
خانه بودم به خانه آنها رفتیم،مادر دانش آموز بعد از نهار 
یک سبد بزرگ انگور را شست و جلوی ما گذاشت، من 
چند حبه انگور خوردم، همکارم هم همین طور، اما مادر 
دانش آموزان شروع کرد به قسم خوردن که تو را  به خدا 
بخورید، تعارف نکنید، اگر نخورید مجبوریم انگورها را به 
گاومان بدهیم. سعیدی در مورد مشکل ترین قسمت کار 
معلمی می گوید: به نظر من سخت ترین کار یک معلم این 
است که مشکالت روحی دانش آموزان را ببیند، و نتواند 
کاری کند، دانش آموزانی هستند که به دلیل مشکالت 

خانوادگی وضعیت خیلی بدی دارند و معلم ها خیلی زود 
مشکالت روانی دانش آموزان را تشخیص می دهد در حال 
حاضر هم به دلیل مشکالتی که در خانواده ها وجود دارد 
این موضوع  خیلی زیاد شده است و دانش آموزان دیگر 

نشاط سابق را ندارند.
مهدی مجد معلم مقطع دبیرستان

من سال اولی که تدریس می کردم معلم عنبرآباد شده 
بودم و تاریخ درس می دادم، یک روز در درس ما، اسم 
تاریخ هرودوت بود، یک دفعه یکی از بچه ها دستش را 
باال گرفت و گفت: آقا تاریخ هرودوت چند بخش دارد، 
من حیران شده بودم، نه جواب را می دانستم و نه آن موقع 
اینترنتی بود که  سریع سرچ کنی و بگویی، همین طور 
چند دقیقه ای نگاهش کردم و کلی خجالت کشیدم ولی 
یک دفعه همین طور الکی برای اینکه جلوی بچه ها کم 
نیاورم،  گفتم سه بخش . به نظر من سخت ترین لحظات 
یک معلم وقتی است که مشکل دانش آموز خود را ببینی 
ولی خودت آنقدر مشکل مالی داشته باشی که نتوانی به 

دانش آموز کمک کنی.
فاطمه خوش صفا معلم مقطع دبیرستان

ابتدای استخدام من سال 6۸ ، که از آموزش و پرورش 
لرستان  با من تماس گرفتند که برم، بچه ام تازه ۴۰ روزه 
بود و در عنبر آباد با شوهرم زندگی می کردیم، دایم می 
ترسیدم که محل خدمتم از شهر تولدم، بروجرد خیلی 
دور باشد،اما فاصله کمی داشت  و فقط  25 کیلومتر  با 

بروجرد فاصله داشت، وقتی ابالغم را گرفتم و به مدرسه 
رفتم فهمیدم قرار است 5 درس مختلف را تدریس کنم 
، در حالی که رشته من اقتصاد بود و از ۴ درس دیگر 
چیزی نمی دانستم،  خیلی سخت بود شب قبل، درس 
ها را می خواندم که فردا بلد باشم و تدریس کنم، دانش 
آموزان معموال معلم ها را به نام درسشان صدا می زنند 
مثال می گویند معلم ریاضی ولی نمی دانستند به من چه 
بگویند.خوش صفا می گوید:سخت ترین کار یک معلم 
این است که بتوانی هر چیزی را که بلد هستی به دانش 

آموزت یاد بدهد.
فاطمه سعادت نصری معلم مقطع دبستان

من یک سال در یکی از شهرستان های جنوبی معلم 
بودم،یک روز درسی که باید می دادم ویتامین ها بود،من 
برای بچه ها مثال زدم که در هویج ویتامین آ هست 
که برای چشم خوب است و به همین دلیل خرگوش 
در کارتن ها، هیچ وقت عینک نمی زند، در یونجه هم 
ویتامین آ خیلی زیادی است، این را که گفتم، یکی از بچه 
های انتهای کالس گفت: خانم ما به خر و گاومان، یونجه 
می دهیم، شما شهرستانی ها چه چیز هایی می خورید؟ 
سعادت نصری در مورد دشوار ترین کار معلم می گوید: 
سخت ترین کار یک معلم این است که باید همیشه در 
حال بهتر کردن خودش باشد هم از لحاظ علمی و هم 
اخالقی، باید انسان خوبی باشی تا باعث سقوط دانش 

آموزت نشوی.

درس معلم َار بَُود زمزمه محبتی...
روایت تعدادی از معلمان استان از دغدغه های تمام نشدنی آموزش  و پرورش

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

ایسنا/ استاندار کرمان گفت: 
بحث مشارکت شرکت های گزارش

پرداخت  در  معدنی  بزرگ 
تسهیالت ارزان قیمت به بخش های مختلف 
باید جدی دنبال شود و با توجه به اینکه امسال 
سال »جهش تولید« و محور کار شعار سال 
است، یکی از راه های جهش تولید سرمایه 
است. پذیر  توجیه  های  گذاری 
دکتر»محمدجواد فدائی« پنجشنبه در جلسه 
شورای معادن استان کرمان درباره انتقال 
حساب شرکت های بزرگ به استان عنوان 
کرد: مصوبات شورا باید اجرائی شود.وی افزود: 
بحث مشارکت شرکت های بزرگ معدنی در 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به بخش های 
مختلف باید جدی دنبال شود و با توجه به 
اینکه امسال سال »جهش تولید« و محور کار 
شعار سال است، یکی از راه های جهش تولید 
سرمایه گذاری های توجیه پذیر است.فدائی 
تصریح کرد: در خیلی از موارد به دلیل اینکه 
منابع مالی کم و سود تسهیالت بانکی طرح را 
از توجیه خارج می کند، اگر بتوانیم تسهیالت 
با نرخ های پایین تر در اختیارشان قرار بدهیم، 
به راه اندازی واحدها کمک می کند. همچنین 
اعطای تسهیالت به واحدهای فعال کمک 
بزرگی به جهش تولید است.استاندار کرمان با 
اشاره به اینکه واحدهای مختلفی به دلیل 
کرونا دچار خسارت شدند، بیان کرد: دنبال این 
هستیم از راه های مختلف برای فعال شدن و 
جبران خسارت به این واحدها کمک کنیم.وی 
ادامه داد: بخشی از واحدهای خسارت دیده را 
دولت تسهیالت می دهد که قطعا کافی نیست 

و برخی نمی توانند از این منابع استفاده کنند 
که اگر بتوانیم منابع را در استان تامین کنیم به 
حل مشکالت کمک می کند.فدائی گفت: 
شرکت های بزرگ مسئولیت های اجتماعی 
دارند و در مواردی کمک های خوبی داشته اند 
و اخیرا شرکت های مس و گل گهر مبالغ 
خوبی در مقابله با کرونا کمک کردند که از آنها 
تشکر می کنیم و امیدواریم این کمک ها ادامه 
یابد.عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان 
کرمان ادامه داد: تامین منابع تسهیالت ارزان 
قیمت نیز در راستای همین مسئولیت ها 
است.به گزارش ایسنا، »مهدی حسینی نژاد« 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: بحث یک 
درصد فروش معادن ظرفیت بسیار خوبی برای 
استان است و توانستیم در سال 97 مبلغ ١2 و 
نیم میلیارد تومان و سال 9۸ بیش از ۸۰ 
میلیارد وصول کنیم که ۴۴ میلیارد تومان از 
مبلغ سال 9۸ به استان برگشته است.وی در 
ادامه افزود: بند الف ماده ۴٣ قانون معادن، 

اجازه داده تا یک درصد از فروش صنایع و 
معادن آالینده و خسارت زا براساس نظر 
کارگروه مربوطه در زیرساخت های بهداشتی، 
درمانی و عمرانی هزینه کند.حسینی نژاد 
تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که از ظرفیت 
این منابع برای تامین تسهیالت ارزان قیمت 
تر موردنیاز صنایع و اصناف استان کرمان 
استفاده شود.رییس سازمان صمت استان 
کرمان بیان کرد: 22 هزار و میلیارد تومان 
فروش شرکت ملی مس در سال گذشته بوده 
که یک درصد آن 227 میلیارد تومان است و 
نیم درصد آن معادل ١١٣ میلیارد تومان به 
حساب خزانه واریز شده است.وی اظهار کرد: 
به دلیل اینکه امسال سال سختی برای 
واحدهای کشاورزی، صنعتی، صنفی و ... 
است، پیشنهاد داریم از محل نیم درصد، 
بخشی از منابع برای پرداخت تسهیالت و 
کمک های فنی و اعتباری و یارانه سود 

تسهیالت به این واحدها پرداخت شود.

نماینده مردم کرمان با اشاره به اینکه کشاورزی 
منطقه سیل زده شهداد در معرض نابودی است 
گفت: اگر به سرعت آب کشاورزی به آنها نرسد کل 
این کشاورزی نابود می شود.به گزارش خبرگزاری 
تســنیم از کرمان، محمدمهــدی زاهدی صبح 
پنج شنبه در جلسه بررسی و پیگیری مشکالت 
سیل زدگان بخش شــهداد و گلبافت با اشاره به 
اینکه از لحظات اولیه وقوع ســیل در این بخش 
پیگیر رفع مشکالت مردم این مناطق بودم اظهار 
داشت: کارهایی که در این منطقه باید انجام شود 
در دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه انجام یکسری کارها و اقداماتی 
ضرورت دارد که باید در اسرع وقت انجام شده تا 
از خسارات بیشــتر جلوگیری شود گفت: یکی از 
بزرگترین و مهمترین خساراتی که به مردم این 
منطقه در بحث سیل وارد شده در حوزه کشاورزی 
بوده است.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اســالمی با تاکید بر اینکه کشاورزی این 
منطقه در معرض خطر جدی نابودی است افزود: 
در اندهجــرد گل و الی و آب شــور وارد باغات و 
مزارع شده و اگر به سرعت آب کشاورزی به آنها 
نرسد کل این کشاورزی نابود می شود.وی با بیان 
اینکه رساندن آب کشــاورزی و جمع آوری گل و 
الی از مزارع و باغات کشــاورزی باید در اولویت 
قرار گیرد تصریح کرد: اگر تا یکی دو هفته آینده 
آب کشــاورزی به نخلســتان های منطقه نرسد 
نخلداران محصــول خود را از دســت می دهند.

زاهدی با اشــاره به اینکه مطالعات کارشناســی 
در منطقه باید ظرف مدت تابستان تا مهر انجام 
شود و تمام اقدامات براساس کار کارشناسی شده 

باشد افزود: انجام برخی کارها باید به سرعت انجام 
شود و باید برنامه ریزی های الزم انجام شود تا سال 
آینده با همین دست مشکالت مواجه نباشیم هر 
چند که اگر این اقدامات سال گذشته انجام شده 
بود امسال با این مسائل و با این حجم خسارات و 
مشکالت روبه رو نبودیم.وی با بیان اینکه برخی 
اقدمات ضرورت دارد و باید به سرعت انجام شود 
گفت: باید به ســرعت چند دستگاه ماشین آالت 
سنگین به منطقه اعزام شــود تا این اقدامات به 
سرعت به نتیجه برســد و اگر الزم است از دیگر 
دســتگاه ها و نهادها کمک گرفته شود.نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه خسارت در حوزه های مختلف به مردم 
وارد شده و میزان خسارات باال بوده است عنوان 
کرد: مسکن، کشاورزی، دام، خودرو، لوازم خانه 
و ... که باید برای آن چاره ای اندیشید.وی با اشاره 
به اینکه مکاتباتی که با دستگاه های مختلف برای 
میزان خسارات انجام شده در اختیار ما قرار گیرد تا 

در مرکز پیگیری آنها باشیم ادامه داد: مردم روزگار 
سختی دارند و نمی توان منتظر تخصیص اعتبار 
و طی روند اداری آن بمانیم.زاهدی با بیان اینکه 
لوازم خانگی مردم ســیل زده آسیب جدی دیده 
و به دلیل اینکه هوای منطقه گرم اســت امکان 
زندگی در چادر وجود ندارد افزود: باید به سرعت 
کولر برای مردم منطقه تامین شود و از نهادهای 
مختلف برای کمک به این مردم کمک گرفت.وی 
ادامه داد: هر چند انجام برخی اقدامات دراز مدت 
است اما انجام همان کارها هم باید سرعت بگیرد 
و برخی اقدامات تا قبل از زمستان سال آینده به 
اتمام برسد تا شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم. 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه باید با مردمی که در منطقه 
ساکن هســتند کنار آمد و گفت: ممکن است در 
مناطقی تصرف اراضی ملی هم انجام شده باشد اما 
اینجا محل زندگی آبا و اجدادی آنهاست و تصرف 

اراضی مانند مناطق ییالقی استان نیست.

شرکت های بزرگ استان در مقابل کرونا کشاورزی مناطق سیل زده  در معرض نابودی
مسوولیت اجتماعی دارند

ایرنا - معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از اجرای 
١١ طرح تحقیقاتی در زمینه مامایی خبر داد.

 فاطمه سیدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از رشد 
طرح های تحقیقاتی در بخش مامایی جنوب کرمان ابراز خرسندی 
کرد و افزود: از ابتدای سال جاری 2 طرح تحقیقاتی مامایی در معاونت 
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تصویب شده و 
هم اکنون در حال اجراست.وی بر به روز بودن تحقیقات در معاونت 
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تاکید کرد و گفت: در 
شرایط کرونایی کشور اعضای هیات علمی مامایی این دانشگاه دو طرح 
تحقیقاتی در زمینه کرونا با موضوع بررسی پیامدهای پریناتال )بارداری( 
در زنان مبتال به کووید ١9 و بررسی وضعیت سالمت روان در مادران 
باردار بستری در بخش های کرونا به تصویب رسانده اند که هم اکنون در 
حال اجرا است. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
با بیان اینکه ١5 اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی ماما است ادامه داد: 
این روز فرصت مناسبی برای یادآوری اهمیت و جایگاه مامایی در نظام 
سالمت ملی و تجلیل و قدرانی از خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه این 
قشر صبور و مخلص است.وی شغل مامایی را خلق باشکوه ترین لحظات 
زندگی عنوان کرد و این روز را به تمامی اعضای جامعه مامایی سراسر 
کشور خصوصا فعاالن منطقه جنوب کرمان تبریک گفت.سیدی تصریح 
کرد: جامعه مامایی به عنوان یکی از اعضای خانواده پزشکی کشور، به 
واسطه مهارت، دانش، ایثار، اخالص و معنویات خویش که همواره نوید 
بخش حیات، نشاط و سالمت برای خانواده های ایرانی بوده و به ویژه با 
توفیقات چشمگیر و خدمات ارزنده در راستای تأمین سالمت مادر و 
کودک، مایه مباهات نظام سالمت به شمار می آید.دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت مستقل از مرکز استان هفت شهرستان جنوبی کرمان با جمعیت 
یک میلیون نفر را تحت پوشش دارد.به گفته رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون 9٣ هزار 
و 657 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت 
۸۰ نفر در 2۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در کشور به 5957 نفر 
رسیده است. تاکنون ۴5٣ هزار و ٣۸6 آزمایش تشخیص ویروس کرونا 

در کشور انجام شده است.

گزارش
تسنیم

۱۱ طرح پژوهشی در جنوب 
کرمان اجرا شد

بنیاد علوی به مشاغل 
زیان دیده از کرونا در 

قلعه گنج کمک کرد

دوازده اردیبهشت روز بزرگداشت مقام معلم است

علی حاجی زاده همچنین تصریح کرد: با توجه به این که ســند ارتش، بدون اســتعالم از اداره کل راه و 
شهرسازی صادر شده، وجاهت قانونی ندارد و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است.

فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب شرق نزاجا نیز با تأکید بر این که آرامستان، دقیقًا روی زمین ارتش واقع 
شده است، گفت: در چند سال اخیر سمت وسوی تصمیمات شهرداری بر این بود که در محل دیگری، پیگیر 
احداث آرامستان باشد، اما در حال حاضر، با توجه به شرایط موجود، تصمیم بر ادامۀ فعالیت در این محدوده 

گرفته اند که در این زمینه توسط ارتش نیز کار کارشناسی انجام شده است.
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دادستان منوجان گفت: ١7۰ بسته معیشتی در بین 
خانواده های نیازمند زندانی تحت پوشش انجمن حمایت 
از زندانیان توزیع شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، امید رضائی دادستان عمومی وانقالب شهرستان منوجان گفت: با 
کمک کمیته امداد امام خمینی )ره( و انجمن حمایت از زندانیان نیازمند 
تعداد ١7۰ بسته معیشتی بین خانواده تحت پوشش انجمن حمایت از 
زندانیان این شهرستان توزیع شد.او افزود:دراجرای فرمایش مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( پیرامون کمک مومنانه وسنت نیکوی انفاق که 
مومنین همه ساله درماه مبارک رمضان به انجام می دهند، درمنوجان 
نیزشاهد اجرای این طرح بابرکت هستیم.رضایی بیان کرد: این کمک ها 
بامشارکت انجمن حمایت از زندانیان وکمیته امدادامام خمینی )ره( این 

شهرستان صورت گرفت

کمک های مومنانه به زندان منوجان رسید

خبر

آگهی مناقصه
شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر ماهان در 

نظر دارد پروژه نگهداری فضای سبز، تنظیف و رفت و رب معابر محدوده 
شهر ماهان را بمدت یکسال از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای تایید صالحیت از 

اداره کل کار و امور اجتماعی دعوت بعمل می آید.
 شرایط مناقصه :

- برآورد اعتبار پیمان مبلغ سی میلیارد ریال و سپرده شرکت در مناقصه مبلغ یک 
میلیارد و پانصدمیلیون ریال میباشد.)سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه 

بانکی یا واریز وجه نقد بحساب شهرداری ماهان میباشد.( 
-دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۹/2/۱۰ لغایت ۹۹/2/2۱ در ساعات اداری 

-مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری ۹۹/2/2۳ 
-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری ماهان میباشد. 

-بازگشایی پاکات مزایده مورخ ۹۹/2/24 در محل دفتر شهرداری 
-در صورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده 

شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-سایر اطالعات و جزییات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 
-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان

نوبت دوم

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139860319062000786 -هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم نصـرت ایـازی گوکـی فرزنـد علـی 
بشـماره شناسـنامه  17 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 1123/41مترمربـع پـالک 238- اصلـی واقـع در گلباف 
محلـه رزنـو کـوی شـهید نـادری خریـداری از مالکان رسـمی علی 
و صغـری ایـازی گوکـی و فاطمـه خواجـه گوکـی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد . م الـف 68- تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:99/02/13-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 99/02/28 
محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک

اگهی حصر وراثت  
 احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان جعفـر فرامـرزی بـه خواسـته حصروراثـت 
توضیـح داده شـادروان زهـرا ناروئـی بلـوچ فرزنـد چنگیزبـه ش ش 3620744424 در تاریـخ 

1397/8/11درکرمـان فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-جعفر فرامرزی فرزند میر دوست  )همسر متوفی (                   

2-لیال فرامرزی فرزند جعفر)دختر متوفی (
3-شهال فرامرزی فرزندجعفر  )دختر متوفی(  
4- شهین فرامرزی فرزندجعفر)دختر متوفی (

5-جلیل فرامرزی فرزندجعفر)پسر متوفی (
پـری خاتـون ناروئـی نصرتـی فرزنـد مسـکان )مـادر متوفی (لـذا مراتب یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار 
محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر 

آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی .م الف :857

صورت جلسه اگهی 
 نظـر بـه اینکـه اجـرای احکام کیفری دادسـرای عمومـی وانقالب قلعه گنـج در نظـر دارد در پرونده 
کالسـه پیوسـت فـی مابیـن اجرای احکام این شـعبه بـه نیابت از شـعبه اجرای احکام دادسـرای 
عمومی وانقالب شهرسـتان اردکان به طرفیت اقای غالمحسـین ببربیان فرزند شـعبان نسـبت به 
مزایـده فـروش ملک شـماره پـالک  333فرعـی از 469 اصلی واقع در شهرسـتان قلعه گنج –روسـتای چهل 
منـی کـه بـه ارزش یـک میلیارد ونهصد وسـی میلیـون ریـال ارزیابی گردیـده اقدام نمایـد، لذا از کلیه کسـانی 
کـه تمایـل بـه شـرکت در مزایده فـوق را دارند دعوت بعمل مـی اید در روز دوشـنبه مورخ 1399/02/29سـاعت 
10:00در ایـن اجـرای احکـم حاضر شـوند ،ضمنا برنده مزایده کسـی خواهـد بود که باالترین پیشـنهاد وده درصد 
از قیمـت پایـه را نقـدا بـه صندوق دادگسـتری تودیع نماید وکسـانی که تمایل به شـرکت در مزایـده را دارند می 
تواننـد تـا یـک هفتـه قبل از مزایـده با هماهنگی اجـرای احکام کیفـری از ملک مـورد نظر بازدید بعمـل آورند .
دادیار شعبه اجرای احکام کیفری شهرستان قلعه گنج –مصیب اسیابانی . م الف :۳2

آگهی حصر وراثت- منوجان  
 خانم ملیحه داودی  فرزند رضا دارای شناسـنامه 6080100101بشـرح دادخواسـت شـماره 
9909983891200052مورخ 99/02/10 توضیح داده شـادروان رضا داودی فرزند دوشـنبه 
بشناسـنامه3572در تاریـخ1399/01/17در شـهرجیرفت فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفوت 

وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-حمید داودی فرزند رضا ش م 3160521801

2-علیرضا داودی فرزند رضا ش م6080175851 ت ت 1378/09/02
3-محمدرضا داودی فرزند رضا ش م6080175861 ت ت 1380/12/28

4-اسالم داودی فرزند رضا ش م3392144916 ت ت 1363/03/09
5-اسماء داودی فرزند رضا ش م6080057476 ت ت 1372/02/17
6-خدیجه داودی فرزند رضا ش م6080011743 ت ت 1370/09/17
7-زینب خورانکه فرزند رضا ش م3160515753ت ت 1355/06/20

8-فرزانه داودی فرزند رضا ش م3150117372ت ت 1369/01/06
9-فاطمه داودی فرزند رضا ش م3390572252 ت ت 1360/06/20

10-ملیحه داودی فرزند رضا ش م 6080100101ت ت 1374/09/17)فرزندان متوفی (
11-مریـم خاکسـاریفرزند شـهریار ش م 6089892203 ت ت 1353/01/01)همسـر متوفـی (لـذا 
مراتـب یـک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از 

ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان . م الف :۱۰

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-آگهی اصالحـی موضـوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای اصالحـی 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139860319091001969-98/09/25هیات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم فرخنده پور شـنبه فرزند دادمحمد 
بشـماره شناسـنامه 723صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 290مترمربـع پـالک 432 فرعـی از48- اصلی مفـروز و 
مجـزی شـده از پالک 2فرعـی از 48- اصلی قطعه یـک واقع دراراضی 
عبـاس ابـاد عنبرابـاد خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه عبـاس امیری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دریـک نوبت 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـارآگهی به 
مـدت یکمـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الـف:2431-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/02/13 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت  
سـعیدی گراغانـی   مسـعود  اقـای  چـون   
مالـک ششـدانگ پـالک 9313 فرعـی از 
بخش45کرمـان  در  واقـع  574-اصلـی 
بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا 
واعـالم نمـوده اصل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکر که 
قبـال ذیـل ثبـت دفتـر139820319014009324 امـالک  
الکترونیـک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت 
بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای 
صدورسـند مالکیـت المثنی پـالک فوق را نمـوده لذا بنا 
به درخواسـت نامبرده وبرحسب دسـتورتبصره یک ماده 
120آییـن نامـه – قانـون ثبت مراتب در یـک نوبت آگهی 
میگـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم ویـا وجود اصل سـند 
مالکیـت مـورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار 
آگهـی )یک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را با 
ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معاملـه کتبا بـه اداره 
ثبـت اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفـت اعـالم نمایند 
بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی 
)10روز(هیچگونـه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد 
بـود وایـن اداره وفق ضوابـط و مقررات نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت المثنـی بنام مالـک اقـدام خواهـد نمود .

جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت. 
م الف :2۱

آگهی فقدان سند مالکیت:  
 احتراما طبق درخواسـت شماره 99/2/11-1945 
خانـم صديقه / نیک پور فرزند ماشـااله شـماره 
شناسـنامه 591 تاریخ تولد 1336/8/10صادره از 
کرمـان دارای شـماره ملـی 2991325208 مالک ششـدانگ 
پـالک 10870 فرعـی از 2788 اصلی بخش 3 کرمان موضوع 
سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 141896 سری الف سال 
94 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139720319078014058 
ثبـت گردیده اسـت صادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم دو 
برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلت جابجایـی مفقود و در خواسـت 
سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یک 
اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل اگهـی می شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فـوق الذکر با 
وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز 
پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت با سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد در غیـر ایـن صـورت پـس از مـدت 
مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد 

شـد. م الـف89- تاريخ انتشـار:99/2/13 
محمود مهدی زاده- رئیس ثبت اسناد امالک  
منطقه 2 کرمان- از طرف امید ساعد
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام

موضوع آگهی مزایده به روابط عمومی 
دادگستري-آگهی مزایده غير منقول نوبت اول  
 در پرونـده اجرایـي کالسـه 981892 شـعبه دوم 
اجـراي احـكام كيفـري دادسـراي عمومـي و انقـالب کرمان، 
در نظـر اسـت یـک بـاب منـزل مسـکوني به نـام خانـم زهرا 
عسـکری بـه شـماره پـالک ثبتـي 4283 فرعـي از 3968 
اصلـي واقـع در بخـش 2کرمـان بـه مسـاحت حـدود 264 
متـر مربـع بـه آدرس کرمان.کرمـان خیابان دسـتغيب کوچه 
53 درب هشـتم بـه مبلـغ 5/200/000/000 ریـال  )پانصـد و 
بیسـت میلیـون تومـان ( بـرآورد قیمـت گردیده کـه از طریق 
مزایـده فروش برسـد؛ جلسـه مزایـده در مـورخ1399/2/24 
راس سـاعت 10 صبـح در محـل شـعبه دوم اجـرای احـکام 
نماینـده  بـا حضـور  و  دادسـرای عمومـی کرمـان  کیفـری 
محتـرم دادسـتان برگـزار مـي شـود. عالقـه مندان بـه خريد 
میتواننـد تـا روز قبـل از جلسـه مزایـده از ملک مذکـور بازدید 
و 10 درصـد قیمـت مذکـور را بـه حسـاب سـپرده دادسـرا 
100100004059012907640350 نـزد بانـك ملـي واریز و فيش 
آن را بـه همـراه پیشـنهاد كتبـي داخـل پاکـت درب بسـته 
تحویل این اجرا نمایند. بدیهی اسـت شـخصي برنده مزایده 
شـناخته مي شـود کـه باالترین قیمـت را در خواسـت نماید. 
و در صـورت انصـراف برنـده مزایده؛ ده درصـد واریزی به نفع 

دولـت ضبـط خواهـد شـد. م الف7
دادیار شعبه دوم اجرای احکام دادسراي عمومي و انقالب 
کرمان محمد غالمشاهی زار چوئی

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

 هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139860319002004774هیات  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کهنـوج  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
اقای قاسـم سـنجری فرزنـد دادمراد بشـماره شناسـنامه 8379صادره 
ازکهنوج دریک قطعه زمین مزروعی مشـتمل بر باسـکول  به مسـاحت 
14410مترمربـع پالک874فرعـی از86- اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک 86- اصلـی قطعه یـک واقع درکوتـک کهنوج خریـداری ازمالک 
رسـمی آقای جانمحمد محمودی محرزگردیده اسـت.لذا به منظوراطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م 
الـف:3385- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :99/1/30- تاریخ انتشـار نوبت 

99/2/13: دوم 
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

 هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139860319002004632هیات  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کهنـوج  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
خانـم زینـب شـهریاری فرزنـد کناربشـماره شناسـنامه 9446صـادره 
ازکهنـوج دریـک قطعـه زمیـن جهـت تجمیـع بـا پـالک 444فرعـی از 
21-اصلـی  بـه مسـاحت 784/68مترمربـع پالک446فرعـی از21- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 3فرعـی از 21- اصلـی قطعـه 
یـک واقـع درعلـی ابـاد کهنوج خریـداری ازمالک رسـمی آقای حسـین 
دانشـورمحرزگردیده اسـت.لذا بـه منظوراطـالع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت  
سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الف:3392- تاریخ انتشار نوبت اول 

:99/1/30- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :99/2/13
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی )آگهـی تحدیـدی( برابـررای 
شـماره139860319012002379 -هیـات دوم )کـه در آگهـی قبلـی نـام 
مالـک رسـمی( موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مجیـد محمودی 
فرزند غالمعباس بشـماره شناسـنامه 36 صادره از سـیرجان  در ششدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 109/62متر مربع پـالک 333اصلـی واقع در 
بخش 36 کرمان به ادرس سـیرجان انتهای خیابان ولیعصرخیابان شـهید 
پاریـزی کوچـه دوم خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـین ابوالقاسـمی 
محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر 

خواهدشـد . م الـف 718
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/13-تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/02/28

محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
موضـوع  اول  شـماره1398603191000103-99/2/09هیات  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای همـت بلوچـی  فرزنـد 
غـالم بشـماره شناسـنامه 1619صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 248متر مربـع پـالک - فرعـی از50- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 50- اصلـی قطعـه یـک بخـش 45 
واقـع دراراضـی عنبـر ابـاد  خریـداری از مالـک رسـمی اقـای مجیـد 
ابراهیمـی  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:20-  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:99/02/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/28
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره139860319091002337-98/12/06هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی رضـا نمـزادی  فرزنـد مـراد 
بشـماره شناسـنامه 27صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 412/29متـر مربع پالک - فرعـی از49- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 49- اصلی قطعه یک واقـع دربخش45کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی خانم فرخنـده امیری محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2430-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:99/02/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/28
 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 وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی 
موضـوع مـاده 3 و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر آراء شـماره 
139860319008002677 و 139960319008000171 هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فهیمـه بهاءالدینی بـاب تنگلی 
فرزنـد احمـد بـه شـماره شناسـنامه 1142 در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 300 مترمربـع از پـالک 7606 اصلـی واقـع در زرند خیابان 
شـهید صدوقـی کوچـه 5 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم بی بی 
هاشـمیه  اسـترآبادی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

م/الـف 12-تاریخ انتشـار نوبـت اول:شـنبه 1399/2/13
 تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 1399/2/27

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 زرند

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی-اگهی موضوع 
مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139960319008000095 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مستقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای مهـدی حسـینی نـژاد سـربنانی فرزنـد حسـن به 
شـماره شناسـنامه 7 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 
267/30 مترمربـع از پـالک 7565 اصلـی واقـع در زرند بلـوار دفاع 
مقـدس کوچـه 6  خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه سـیدجالل 
عمرانـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م/
الف 13-تاریخ انتشـار نوبت اول:شـنبه 1399/2/13- تاریخ انتشار 

نوبت دوم:شـنبه 1399/2/27
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 زرند

 هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضوع مـاده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی 
موضـوع  دوم  هیـات   139860319008000010 شـماره  رای  برابـر 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زرند 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم عظیمـه جعفرزاده 
بهاءآبـادی فرزنـد حبیـب اله به شـماره شناسـنامه 457 در یک 
بـاب خانه به مسـاحت 290 مترمربع از پـالک 2349 اصلی واقع 
در زرنـد خیابـان شـهید عربزاده خریـداری از مالک رسـمی آقای 
محمـد ذکائـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف 14-تاریـخ انتشـار نوبـت 
اول:شـنبه 99/2/13- تاریـخ انتشـار نوبت دوم:شـنبه 99/2/27

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 زرند

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی 
موضـوع مـاده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شماره 
139860319008002479 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای عبـاس میرزائـی قدمگاهـی فرزنـد حبیـب اله به 
شـماره شناسـنامه 229 در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 26/42 
مترمربـع از پـالک 6152 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان فلسـطین 
جنـب مسـجد النبی خریداری از مالک رسـمی آقـای محمد یزدان 
پنـاه احمدآبـادی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 
صـادر خواهـد شـد. م/الـف 15-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:شـنبه 

1399/2/13- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:شـنبه 1399/2/27
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 زرند

 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139860319008002178 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم محبوبـه افضلـی هنجروئـی 
فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه 7 در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 255/40 مترمربـع از پـالک 2389 اصلـی واقـع در زرنـد 
خیابـان شـهید خلیلـی کوچـه 13 خریـداری از مالک رسـمی آقای 
ابوجعفـر ایرانمنش محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 
صـادر خواهـد شـد. م/الـف 16-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:شـنبه 

1399/2/13- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:شـنبه 1399/2/27
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی-اگهی 
موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139960319008000116 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حجت زارعی جالل آبادی فرزند رمضان به شماره 
شناسنامه 526 در یک باب خانه به مساحت 114/05مترمربع از 
پالک 7565 اصلی واقع در زرند خیابان شهید صدوقی کوچه 
10 خریداری از مالک رسمی آقای احمد عمرانی محرز گردیده 
به فاصله  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  است. 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 17-تاریخ 
انتشار نوبت اول:شنبه 1399/2/13- تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 

1399/2/27
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای مصطفی عسکرزاده علی آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 140 در یک باب خانه به مساحت 
234/40 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 14 فرعی از 5068 اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد )ع( 

خیابان ساجد 1 خریداری از مالک رسمی آقای مهدی کارگر
آقای سیدفتاح تهامی پور زرندی فرزند سیداکبر بشماره شناسنامه 292 در یک باب خانه به مساحت 565 
مترمربع از پالک 6359 اصلی واقع در زرند بلوار فردوس خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی نظریان

آقای مهدی زمانی باب گهری فرزند جان احمد بشماره شناسنامه 171 در یک باب محوطه )جهت الحاق 
به خانه پالک 435 فرعی از 6044 اصلی( به مساحت 13/50 مترمربع از پالک 6382 اصلی واقع در زرند 

خیابان حافظ کوچه 2 خریداری از مالک رسمی ورثه احمد بینش بینا.
آقای سیدهادی تهامی پور زرندی فرزند سیدفتاح بشماره شناسنامه 3080044649 در یک باب خانه به 
مساحت 303/05 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در زرند بلوار آیت هللا هاشمی کوچه 3 خریداری از 

مالک رسمی اقای مجتبی حکمت.
احمد محمدی جرجافکی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 11 در یک باب خانه به مساحت 371/40 مترمربع 
از پالک 7566 اصلی واقع در زرند خیابان عالمه کوچه 8 خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس 

نظریان. م الف 18-تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1399/2/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 1399/2/27
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رگتایم
رگتایم اثر ای. ال. دکتروف، نویسنده آمریکایی است که آثار او 
روایت زندگی طبقه کارگر آمریکا و محرومان جامعه را شامل 
می شود. نام کتاب برگرفته از نام موسیقی ای است که در دهه 
اول قرن بیستم در آمریکا رواج و ریشه در ترانه های بردگان 
داشته است. »رگ« به معنای ژنده، پاره و گسیخته است، و 
»تایم« به معنای وزن و ضربان موسیقی است. نویسنده نام 
رگتایم را به عنوان روح زمانه ای که توصیف می کند بر رمان 

خود گذاشته است.
این قطعه را تند ننوازید. هرگز درست نیست که رگتایم را تند 

بنوازید. – اسکات جاپلین
این جمله ایست که نویسنده برای سرآغاز کتاب انتخاب کرده 
است. ظاهراٌ همه ما را دعوت به آهسته خواندن این کتاب 
کرده است. کتابی که دکتروف با به کار بردن سبک روایی 
خاص این روایت را انجام می دهد. شخصیت های فراوان با 
داستان های خاص خود که به صورت موازی بیان و به گونه ای 

جالب به هم متصل می شود.
رمان رگتایم کتابی است که به زمان های دور سفر می کند. از 
سال ١9۰۰، زمانی که مهاجر وسیاه پوستی در آمریکا وجود 
ندارد و میهن پرستی جزء احساسات اصلی بشری محسوب 
می شود، شروع شده و در ١9١7 با ورود ایاالت متحده به 
جنگ جهانی اول پایان می پذیرد و تصویری از دنیای آن 

زمان به مخاطب خود می دهد.

طعم گیالس
شما می تونی با من هم دردی کنی، می تونی زبونی هم دردی کنی اما نمی 

تونی حسش کنی.

دیالوگ
هزار تو/هزارتو فیلمی به کارگردانی امیرحسین ترابی، نویسندگی طال معتضدی 
و تهیه کنندگی سپهر سیفی محصول سال ١٣97 است. نام قبلی این فیلم البیرنت 

بوده است.این فیلم در تاریخ ١ آبان ١٣9۸ در سینماهای ایران اکران شده است.

فیلم
هفت سنگ/ افراد به دو گروه مساوي تقسیم شده و هر گروه، یکي از بازیکنان 

خود را به عنوان سردسته و رهبر برمي گزینند.
یک گروه در فاصله معیني از محل هفت سنگ، که روي هم چیده شده اند..

بازی های محلی

و از میان تمام رفتن ها
بی رحم ترینش

رفتن
در بی خبری ست.....

امیر محمد مصطفی زاده

عکس:   پگاه قدیری
بی اعتنایی به فاصله گذاری اجتماعی
کرونا زیر پوست شهر جوالن می دهد

در حالی شرکت گاز در اقدامی عجیب در شرایط اپیدمی کرونا دست به تعویض کنتورها 
زده است که کارشناســان بهداشــت و درمان در خصوص احتمال انتقال خانه به خانه 
ویروس از طریق این اقدام هشدار می دهند.خبرگزاری مهر - پرده اول؛ این روزها استرس 
از شــیوع کرونا به یکی از اصلی ترین دغدغه های ذهنی ام تبدیل شده است. هر روز به 
دنبال راهی هستم که در کنار انجام امور ضروری و حضور در محل کار، خانواده ام را کمتر 
در معرض خطر ابتالء به این بیماری قرار دهم.گوشــی را برمی دارم و صفحات مجازی 
رسانه ها را مرور می کنم کرونا مانند روزهای گذشته در تیتر اول همه رسانه ها خودنمایی 
می کند. مشاهده خبر ابتالی 697 کرمانی به کرونا و مرگ 5۰ نفر بر اثر ابتالء به کووید 
١9 در کرمان بار دیگر زنگ خطر را در ذهنم به صدا در می آورد. ویدئوهای کارشناسان 
بهداشت و درمان و پزشکان در فضای مجازی که سعی می کنند با توصیه هایشان آگاهی 
جامعه را باالتر ببرند با دقت نگاه می کنم که نکته ای را از قلم نیندازم و باعث ناخوشی حال 
عزیزانم با دستان خودم نشوم. همه از رعایت فاصله گذاری اجتماعی سخن می گویند و 
توصیه می کنند جز به ضرورت از منزل خارج نشویم.به سراغ تلویزیون می روم در یکی از 
شبکه ها یکی از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان در حال ارائه توصیه هایی برای قطع 
زنجیره انتقال کرونا در جامعه است؛ او هم همین حرف ها را می زند و نوید می دهد اگر 
همین نکات ســاده را رعایت کنیم می توانیم زنجیر کرونا را از گردن جامعه برداریم.در 
همین حال و هوا بودم که زنگ خانه به صدا در آمد؛ پشت در دو جوان بدون هیچ وسیله 
محافظتی بهداشتی حضور دارند، می گویند از شرکت گاز برای تعویض کنتور آمده اند؛ 
متعجب می شوم و می گویم مگر شرکت گاز از شیوع کرونا خبر ندارد؟ چگونه در شرایط 
اپیدمی اقدام به چنین کاری می کند؟ دو مرد جوان در پاسخ فقط می گویند ما ماموریم 
و باید کنتور را تعویض کنیم. نگرانی تمام وجودم را فرا می گیرد و با خودم فکر می کنم 
بی تدبیری برخی مسئوالن حتی در چهاردیواری خانه ها هم دست از سر ما بر نمی دارد.

کنتورهای خراب را تعویض می کنیم
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان در خصوص این مساله به مهر می گوید: کنتور گاز 
میزان مصرف گاز خانوارها را نشــان می دهد که در صورت خراب شدن باید به سرعت 
تعویض شوند.در صورتی که اقدام به تعویض کنتور نشــود در هنگام محاسبه نرخ گاز 
بها مشکل به وجود می آید و امکان اینکه گاز بها از میزان گاز مصرفی بیشتر شود وجود 
داردمنوچهر فالح ادامه می دهد: در صورتی که اقدام به تعویض کنتور نشود در هنگام 
محاسبه نرخ گاز بها مشکل به وجود می آید و امکان اینکه گاز بها از میزان گاز مصرفی 
بیشتر شود وجود دارد.مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان بیان می کند: اقدامات ما در 
اداره گاز به صورت شبانه روزی و مســتمر ارائه می شود و مأموران گاز برای رفع مشکل 
کنتور گاز و اقدامات مربوط به آن با تجهیزات بهداشتی از جمله ماسک، دستکش و مواد 
ضدعفونی به درب منازل مراجعه می کنند.فالح با اشاره به اینکه شهروندان در صورت 
مشاهده مأموران اداره گاز که فاقد تجهیزات بهداشتی هستند، می توانند مراتب را به این 
اداره با ذکر نام خیابان گزارش دهند، می افزاید: در حال حاضر یکسری کنتور در سطح 
سطح وجود دارد که درصد خطا در آنها زیاد شده و باید تعویض شوند و طرح تعویض تنها 

برای این کنتورها اعمال می شود.
بهتر است تعویض کنتورهای گاز به زمان دیگری موکول شود

به سراغ محمدباقر شهابی نژاد مسئول واحد بهداشت محیط شهرستان کرمان می روم و 
نظر او را در این خصوص جویا می شوم، او می گوید: تعویض و نصب کنتور گاز در صورت 
رعایت کردن پروتکل های بهداشتی توسط عوامل اداره گاز اشکال و منع قانونی ندارد.

شــهابی نژاد می افزاید: برای تعویض کنتور گاز معموالً یک نفر مراجعه می کند که در 
صورت رعایت موارد بهداشتی مشــکلی ایجاد نمی شود ضمن اینکه معموالً کنتورهای 
گاز در ورودی منازل یا حیاط قرار دارند ولی ترجیح این است که تعویض یا نصب کنتور 
به زمان دیگری موکول شود.در شرایط فعلی و به دلیل انتقال ویروس کرونا در صورتی 
که کنتورهای فعلی برای مردم مشکلی ایجاد نمی کند بهتر است تعویض کنتورها بعد 
از فروکش کردن بیماری انجام شودمســئول واحد بهداشت محیط شهرستان کرمان 
می گوید: در شرایط فعلی و به دلیل انتقال ویروس کرونا در صورتی که کنتورهای فعلی 
برای مردم مشــکلی ایجاد نمی کند بهتر اســت تعویض کنتورها بعد از فروکش کردن 
بیماری انجام شود.مســئول واحد بهداشت محیط شهرســتان کرمان تاکید می کند: 
تمامی ادارات، سازمان ها، نهادها و… باید پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنند اما 
در صورت تخلف مسئول ذیربط باید پاسخگو باشــد.تعویض کنتور در صورت رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشــتی خطرناک بوده و می تواند باعث انتقال آلودگی خانه به 
خانه شودنظر یک کارشناس بهداشــت و درمان که خواست نامی از او برده نشود را هم 
جویا شدم، او می گوید: تعویض کنتور در صورت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
در شرایط فعلی می تواند دو پیامد به دنبال داشته و خطرناک باشد. در ابتدا ممکن است 
یکی از اعضای خانه ای که مأمور شرکت گاز برای تعویض یا نصب کنتور وارد آن می شوند، 
ناقل باشد که در صورت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی توسط عوامل شرکت گاز 
امکان اینکه فرد مبتال شــود وجود دارد که می تواند باعث انتقال آلودگی خانه به خانه 

شود و خطرناک است.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

قلعه اردشیر کرمان
قلعه اردشیر کرمان/ قلعه اردشیر از دو قسمت 
تشکیل شده است، یک بخش آن بر روی تپه 
است که همان قلعه کوه است و بخش دیگر بر روی یک تپه ی کوتاه تر قرار 

گرفته است که به نام قلعه ی دختر، یا آتشکده آناهیتا معروف است.

قالب دوزی
ُقالب دوزی یکی از صنایع دستی رودوزی 

است.پیشینه قالبدوزی در ایران به سال 55۰ 
پیش از میالد می رسد و باستان شناسان در منطقه لوالن نمونه هایی از 

قالب دوزی و ملیله دوزی یافته اند.

کلمپه بم
سابقه تولید و طبخ شیرینی کلمپه برای مدت 
طوالنی در شهرستان بم موجب شده است تا 
در حال حاضر عرضه این محصول در بازار بم 

رونق فراوانی داشته باشد.

جاذبه

صنایع

سوغات

به گزارش سـازمان بهداشـت ١١6 شهرسـتان در ایران از نظر کرونا در وضعیت 
isna.news سفید هسـتند. از صفحه

وعده وزیر کار برای تجدید نظر در دستمزد کارگران
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ُشوی که زلزله یَه در نکفتوم

ُخروجی ُخونم اصال سر نکفتوم

مون ای تِرس ُکرونا مثل ُکنگی

که موهکاموهک ای سر بر نکفتوم

شاعر : ایرج انصاری فرد

چه ساَزک باَزکی داری دوسه ییوار پُش سرهم

اَیای َور ُگود آوادی کش کومبار پُش سرهم

زمینت پالگاشا ِک، گناِه شهر َور ُمزِگت

مگه اِرثی طلب داری اَیای یدار پُش سر هم

دلیکین ِب بِره فتنه، اِتی کار تو ُجن نابو

نیا هر شو اجل گشته دم کاوار پُش سرهم

خودت مهتاِد دل کرده، خمارغمزه و نازی

جونیت رهته ور پایی، نکش سیگار پُش سرهم

نداری طالح و بختی   ، ُمُنم ُگ وی تو ُخو دیری

ُدُرس نابو دگه کارت   نیا روبار  پُش  سر هم

شاعر : جهان فیروزی )نوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

ایجاد ١١۰۰ تخت بیمارســتانی بــرای کرونا در 2 ماه 
گذشته

کاهش محدودیت های قرنطینه، نفت را گران کرد.بازگشایی مهدهای کودک فقط برای ثبت نام است.


