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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اردیبهشــت   27 شــنبه         739 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

نماینده مردم کرمان در مجلس تاکید کرد

لزوم لغو تعرفه های صادراتی 
محصوالت کشاورزی
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خطر ملخ صحرایی بیخ گوش کشاورزی

سود ۱۰ برابری خرید و فروش سیر در جیب دالالن
ــان،  ــع کرم ــهداد از تواب ــش ش ــاورزان در  بخ کش
یــران در حــال  ز گرم تریــن مناطــق ا یکــی ا
برداشــت ســیر هســتند امــا ســود ۱۰ برابــری ایــن 

ــازار  ــود ب ــی رود و س ــب دالالن م ــه جی ــول ب محص
داغ ایــن محصــول بــه جیــب کشــاورزان نمــی رود.

ــد هســتند  کشــاورزان از ســکوت مســووالن گله من

ــازار  ــر ب ــد کســی ب ــی گوین و م
ــد. نظــارت نمــی کن

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان: ناوگان سم پاشی جهاد کشاورزی جنوب از هجوم ملخ  در سال گذشته مستهلک شده 
و امسال برای مبارزه، نیاز به تامین اعتبار داریم

آغاز مهلت مجدد ثبت نام کنکور 
سراسری ۹۹ از هفته آینده

استفاده از ماسک 
در ادارات جیرفت 

اجباری است

طبق مصوبه شورای اقتصاد، مالکان خودروهای عمومی شامل وانت 
بارهای سبک و سنگین، ون و مسافربرهای شخصی می توانند به صورت 

رایگان به دوگانه سوز کردن خودروهای خود اقدام کنند

مهلت مجدد ثبت نام و امکان مشاهده و ویرایش اطالعات برای 
داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ از هفته آینده آغاز می شود

دوگانه سوز کردن خودروهای 
عمومی رایگان شد

تمامی افرادی که پیش از این در کنکــور ثبت نام نکرده اند فرصت 
ثبت نام دارند و بر اساس مصوبه نهایی ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا، زمان کنکور سراسری سال ۹۹ از ۱۲ و ۱۳ تیرماه به ۳۰ و ۳۱ مردادماه ۹۹ منتقل شد 
و آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ مرداد برگزار می شود.
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روند صعودی ابتالء 
به کرونا در استان 

ادامه دارد
در ۲۴ ساعت گذشته ۳۸ مورد ابتال به کووید۱۹ در استان کرمان شناسایی 
شده و تعداد کل مبتالیان در استان به ۱۱۲۹ نفر رسیده است.موارد جدید 

به تفکیک حوزه دانشگاه های علوم پزشکی استان:حوزه علوم پزشکی کرمان: ۱۸ نفر،حوزه علوم پزشکی 
جیرفت: ۱۱ نفر،حوزه علوم پزشکی بم: ۵ نفر،حوزه علوم پزشکی سیرجان: ۳ نفر،حوزه علوم پزشکی 
رفسنجان : ۱ نفر،از موارد جدید ۱۳ نفر مرد و ۲۵ نفرشان زن هستند.و یک مورد فوتی در حوزه دانشگاهی 

علوم پزشکی رفسنجان ثبت شده است وبدین ترتیب تعداد کل جان باختگان در استان به ۶۲ نفر رسید.

ادامه مطلب را در 
صفحه۱ بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید
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رحمت ا... رحیمی پور راوری-شهردار راور

شــهرداری راور در نظــر دارد امــور مربــوط بــه تفکیــک زبالــه از مبــدا را از طریق 
برگــزاری مزایــده عمومــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان می 
تواننــد جهــت کســب اطالعــات تکمیلــی حداکثــر ظــرف مــدت 10 روز پس از انتشــار 

آگهــی نوبــت دوم واحــد قراردادهــای شــهرداری مراجعــه نمایند.

آگهی مزایده عمومی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 1000000ریال می باشد.
شهرداری در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
هزینه درج نوبتهای آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت دوم

کشف بیش از ۵۵۸ میلیارد ریال تخلف 
اقتصادی واحدهای صنفی در کرمان

مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان گفت: پرونده های تخلفات اقتصادی واحدهای 
صنفی کشف شده این استان در سال ۹۸ به میزان ۵۵۸ 
میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال ارزش گذاری شد.

علیرضا ابوالحسنی افزود: میزان هشت هزار و ۱۷۵ پرونده 
واحد صنفی متخلف استان کرمان در سال ۹۸ تشکیل و 
به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که از این 
میزان سه هزار و ۸۷۵ پرونده تخلف اقتصادی مربوط به 

شهرستان کرمان بود.
وی اظهار داشت: در سال ۹۸ بازرسان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت ۱۰۳ هزار و ۷۶۴ مورد بازرسی از واحدهای 
صنفی، تولیدی، خدماتی و توزیعی در سطح استان انجام 
دادند که ۴۲ هزار و ۸۹۵ مورد مربوط به شهرستان کرمان 

و مابقی مربوط به سایر نقاط استان بوده است.
مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان گفت: گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ این 
سازمان نیز به میزان چهار هزار و ۴۹۲ مورد در شهرستان 
کرمان و پنج هزار و ۳۵۶ مورد در استان کرمان طی سال 
۹۸ بوده که این آمار به نسبت سایر استان ها بسیار اندک 

محسوب می شود.
مردم کرمان تخلفات اقتصادی را به سامانه ۱2۴ 

اعالم کنند
وی اضافه کرد: متاسفانه مردم استان کرمان در برخورد 
با مفاسد و جرائم اقتصادی مطالبه گر نیستند لذا از مردم 
خواهشمندیم که هر شهروند یک بازرس باشد و هنگام 
خرید چنانچه کم فروشی، عدم صدور فاکتور، نداشتن 
برچسب قیمت، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کاال، 
گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و تخلفات دیگر اقتصادی 

را به سامانه ۱۲۴ اعالم کنند.
ابوالحسنی با بیان اینکه سامانه ۱۲۴ اینک در تمامی استان 
کرمان و شهرستان های تابعه فعال است گفت: پاسخ 

شکایات حداکثر تا یک هفته داده می شود.
۱۶۵۹ کیلوگرم گوشت تاریخ مصرف گذشته در 

کرمان کشف شد 
وی تصریح کرد: در راستای مبارزه و برخورد با اخاللگران 
اقتصادی و بازرسی از واحدهای صنفی، توزیعی، تولیدی، 

خدماتی، انبارها و سردخانه ها، بازرسان این سازمان موفق 
به کشف و ضبط مقدار یکهزار و ۶۵۹ کیلوگرم گوشت 
منجمد تاریخ مصرف گذشته از یک واحد سردخانه شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان ادامه داد: این واحد متخلف قصد مخلوط کردن 
گوشت های تاریخ گذشته با دیگر کاالها و وارد کردن به 

بازار را داشت که موفق نشد.
وی افزود: پرونده این واحد متخلف به ارزش ۸۰۷ میلیون 
و ۹۳۳ هزار ریال تکمیل و جهت سیر مراحل قانونی به 

اداره کل تعزیرات استان کرمان ارسال شد.
کشف ۸۶ دستگاه ارز دیجیتال

ابوالحسنی بیان داشت: همچنین بازرسان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان کرمان طی گشت مشترک با پلیس 
امنیت اقتصادی و شرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
موفق به کشف تعداد ۸۶ دستگاه ماینر)دستگاه استخراج 

ارز دیجیتال( در هفته جاری شدند.
وی ادامه داد: پرونده این فرد متخلف پس از تکمیل جهت 
سیر مراحل قانون به اداره کل تعزیرات حکومتی استان 

کرمان ارسال شده است.
کشف انبار الستیک احتکار شده

وی گفت: در پی رسیدگی به گزارشات مردمی مبنی بر عدم 
عرضه الستیک در یک واحد الستیک فروشی در کرمان 
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
طی هفته جاری به صورت نامحسوس به این واحدصنفی 
مراجعه ودرانبار این تعدادی زیادی الستیک احتکار شده 

را کشف کردند.
مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان عنوان کرد: بازرسان ابتدا ۲ مرحله به 
این واحد الستیک فروشی مراجعه کردند و فروشنده 
ادعای فقدان این محصول )انواع الستیک( را داشت 
و گزارش مردمی مبنی بر وجود یک انبار در منزلی 
مسکونی زیر نظر این فروشگاه در نقطه ای دیگر از شهر 
کرمان بود لذا بازرسان با هماهنگی تعزیرات حکومتی 
انبار را بازگشایی و با یک منزل مسکونی که بعنوان انبار 
استفاده استفاده میکردند  انواع الستیک خودروی 

سواری روبرو شدند

آغاز دوباره لیگ برتر از یک ماه دیگرارائه طرح جامع محیط زیست منطقه گلگهر
برگزاری بازی ها بدون حضور تماشاگر

مهنـدس  پنجشـنبه  عصـر 
شـرکت  مدیرعامـل  مالرحمـان 
بـا  گل گهـر  صنعتـی  و  معدنـی 
خانـم مهنـدس شـاکری مدیـرکل 
سـازمان حفاظـت از محیـط زیسـت 
 اسـتان کرمـان دیـدار و گفتگـو کـرد.
بـه گـزارش روابط عمومـی و امـور 
بین الملـل شـرکت معدنـی و صنعتـی 
گل گهـر، در ایـن دیـدار پیرامـون 
برنامه هـای  و  اقدامـات  آخریـن 
انجـام شـده در حـوزه محیـط  زیسـت 

توسـط شـرکت معدنـی و صنعتـی 
 گل گهـر بحـث و تبـادل نظـر شـد.

همچنیـن برنامـه عملیاتـی ۴ سـاله 
محیـط زیسـت شـرکت معدنـی و 
صنعتی گل گهـر مطرح و مقـرر گردید 
در قالـب طـرح جامـع محیـط زیسـت 
 منطقه گل گهـر ارائـه و اجرایـی گردد.

طرح پژوهشـی حذف ضریـب تصحیح 
آالیندگـی کارخانـه گندلـه سـازی 
شـماره ۲ نیز در این جلسـه مطرح شد 
و مـورد موافقـت طرفیـن قـرار گرفت.

دامـه رقابت هـای لیـگ برتـر نوزدهم، 
احتماال از پایان خرداد ماه از سـر گرفته 
شـود.خبرآنالین گـزارش داده؛ پـس از 
صحبت هـا و گمانه زنـی های بسـیار در 
خصوص نحـوه ادامـه رقابت هـای لیگ 
برتـر، حـاال طبـق آخریـن اخبـار قـرار 
اسـت مسـابقات مجـدداً از سـر گرفتـه 
شـود.مطابق برنامـه پیشـنهادی قـرار 
اسـت تیم ها تمرینات خـود را از روز اول 
یـا دوم خـرداد بـا رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی آغاز کننـد و پس از گذشـت 
سـه هفته از آغـاز تمرینـات )۲۲ یا ۲۳ 
خـرداد( بازی هـای لیـگ برتـر بـدون 
حضـور تماشـاگران آغـاز خواهـد شـد 
و هـر ۵ روز یـک بـار بازی هـا بـه انجام 

می رسـد.
دیگـر نکتـه مهـم در خصـوص از سـر 
گیـری رقابت هـای لیـگ برتـر، بحـث 
احتمال عـدم برگزاری مسـابقات در دو 
شـهر تهران و اهواز اسـت. این دو شـهر 
که هنـوز از مراکـز پر خطـر درخصوص 
ویروس کرونا هسـتند احتمـاالً میزبان 
بازی ها نباشـند و شـهرهای دیگر )مثاًل 

کـرج و سـنندج( بـه عنـوان جایگزیـن 
بـرای برگـزاری ادامـه لیـگ معرفـی 
شـوند.همچنین رقابت های لیگ یک و 
لیگ دو تعطیل خواهد شد و فدراسیون 
فوتبـال در خصـوص تیم هـای صعـود 
کننده و سـقوط کننـده در ایـن لیگ ها 
تصمیـم خواهـد گرفـت. ضمـن اینکـه 
هر شـهری که با اعالم وزارت بهداشـت 
دچار وضعیـت بحرانـی شـود، میزبانی 
رقابت هـای لیـگ از آن شـهر سـلب 

می شـود.
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آتش در خرمن  
و نخلستان های منوجان

روند صعودی ابتالء 
به کرونا در استان 

ادامه دارد

مدیـر جهـاد کشـاورزی بخـش آسـمینون 
وشهرنودژ منوجان گفت: بخشـی از نخلستان 
ها و مزارع گندم نـودژ منوجـان طعمه حریق 
شد.سـراجی مدیـر جهـاد کشـاورزی بخـش 
آسـمینون وشـهرنودژ شهرسـتان منوجـان 
گفـت: آتـش سـوزی در نخلسـتان ها و مزارع 
گندم شـهر نـودژ منوجـان با تالش ۲ سـاعته 

سـه تیم آتـش نشـانی خاموش شـد.
او افـزود: آتـش سـوزی در نخلسـتان های 
بخـش نـودژ منوجـان با تـالش آتش نشـانان 
مهـار شـد، امـا خسـارات زیـادی برجـای 

گذاشـت.
مدیـر جهـاد کشـاورزی بخـش آسـمینون و 
شـهر نـودژ منوجـان تصریح کـرد: علـت این 

آتـش سـوزی در دسـت بررسـی اسـت.
او اظهـار کـرد: تـا کنـون طبـق برآورد هـا 
ایـن حادثـه۶۰۰ میلیـون ریـال خسـارت را 
بـه نخلسـتان ها و خرمـن گنـدم کشـاورزان 

منوجانـی وارد کـرد.

ز مبتالیــان کرونــا در  ر ا آخریــن آمــا
اســتان کرمــان منتشــر شــد.در ۲۴ ســاعت 
ــد۱۹ در  ــه کووی ــال ب ــورد ابت گذشــته ۳۸ م
ــداد  ــده و تع ــایی ش ــان شناس ــتان کرم اس
کل مبتالیــان در اســتان بــه ۱۱۲۹ نفــر 
ــک  ــه تفکی ــد ب ــت.موارد جدی ــیده اس رس
نشــگاه های علــوم پزشــکی  حــوزه دا
ــان: ۱۸  ــکی کرم ــوم پزش ــتان:حوزه عل اس
نفر،حــوزه علــوم پزشــکی جیرفــت: ۱۱ 
نفر،حــوزه علــوم پزشــکی بــم: ۵ نفر،حــوزه 
علــوم پزشــکی ســیرجان: ۳ نفر،حــوزه 
علــوم پزشــکی رفســنجان : ۱ نفــر،از مــوارد 
جدیــد ۱۳ نفــر مــرد و ۲۵ نفرشــان زن 
هســتند.بنا بــر آخریــن گــزارش علــوم 
پزشــکی کرمــان در ۲۴ ســاعت گذشــته 
ــگاهی  ــوزه دانش ــی در ح ــورد فوت ــک م ی
علــوم پزشــکی رفســنجان ثبــت شــده 
بدین ترتیــب تعــداد کل جــان  اســت.
ــید. ــر رس ــه ۶۲ نف ــتان ب ــگان در اس باخت

تعــداد افــرادی کــه از ابتــدای اپیدمــی 
ــد ۹۲۹۳  ــه ان ــرار گرفت ــش ق ــورد آزمای م
اســت.تاکنون ۴۳۲ نفــر در اســتان بــه 

ــد. ــده ان ــان ش ــل درم ــورت کام ص

آگهي مناقصه عمومي                             
شماره 99/4/ع

شـركت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد " تأمین و تحویل یك دسـتگاه درایو)فركانس 
كانورتـر( ABB سـاخت فنالنـد" مـورد نیـاز خـود را به شـرح مندرج در اسـناد مناقصـه از طریـق برگزاری 
مناقصـه عمومـی به شـركت فروشـنده واجـد شـرایط واگـذار نماید. لـذا كلیـه متقاضیـان می توانند جهت 
اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را به همـراه فرم 
پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن كنندگان از قسـمت تأمین كننـدگان و مشـتریان - مناقصه ها دانلـود نمایند. 
مهلـت تحویـل پـاكات سـاعت 9 الـی 14 روز سـه شـنبه مـــورخ 99/03/13 در محـــل دفتركمیسـیون 

مدیریت قراردادها و معامالت معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانه دفتـر مرکزی تهران می باشـد. 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تابستان نزدیک و کژُدم  در کمین شیربچه های دره ُسمسیل ها



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیمپیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم 23  سال چهارم | شماره پیاپی 739

شنبه  27 اردیبهشت 1399
 سال چهارم | شماره پیاپی 739
شنبه  27 اردیبهشت 1399 کاغذ جنوبکاغذ استان

قیمت پسته صادراتی کرمان 
کاهش یافت

ایرنا - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: قیمت 
پسته صادراتی کرمان به علت رقابت کاذبی که بین صادرکنندگان پسته 

وجود دارد از ۱۰ به ۵.۶ دالر کاهش یافت.
مهدی حسینی نژاد روز پنجشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات 
استان کرمان با بیان اینکه ۵۶ کاال در صادرات استان تاثیرگذار است گفت: 
برخی کاالها به استان شمالی فراوری و صادرات می شود که ضعفی برای 
استان است که سال ها درگیر آن هستیم.وی اظهار داشت: پیشنهاد می 
شود کنسرسیوم صادراتی سه واحد ازجمله پسته و محصوالت کشاورزی 
جنوب کرمان در استان ایجاد شود و صادرات را مدیریت کنیم.رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تاکید کرد: مجموعه ای 
در پسته ورود کند که صادرات پسته را مدیریت کند.وی با بیان اینکه 
محوریت جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه ستاد سرمایه گذاری 
استان کرمان دنبال می شود افزود: نمایشگاه تخصصی با توجه به ظرفیت 
و زیرساخت ها در جذب سرمایه گذاری استان موثر است و برگزاری این 
نمایشگاه ها روز شنبه در نشست ستاد ملی کرونا مطرح می شود و مصوبه 
آن را دریافت کنیم.وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ها پس از شیوع 
کرونا دچار چالش شد عنوان کرد: ۲۲ نمایشگاه را در سایت نمایشگاهی 
تعریف کردیم که با وجود مشکل کرونا با در رعایت پروتکل ها و مصوبه 

ستاد ملی کرونا اجرایی می شود.

ــان و  ــمال کرم ــاورزان در ش کش
در یکــی از گرم تریــن مناطــق کشاورزی

ــیر  ــت س ــال برداش ــران در ح ای
هســتند امــا ســود ۱۰ برابــری ایــن محصــول 
بــه جیــب دالالن می رود.خبرگــزاری مهــر-از 
اوایــل اردیبهشــت مــاه برداشــت ســیر در 
ــهداد  ــا ش ــده، اینج ــاز ش ــان آغ ــمال کرم ش
جنوبــی تریــن منطقــه مســکونی کویــر لــوت 
ــزارع  ــوتر از م ــر آن س ــد کیلومت ــت، چن اس
ــرار  ــان ق ــدم بری ــه گن ســیر در شــهداد منطق
دارد، منطقــه ای کــه بــا دمــای ۷۰ درجــه 
ــن نقطــه  ــه گرم تری ســانتیگراد در تابســتان ب
ــا  ــن گرم ــت.اما ای ــه اس ــهرت یافت ــن ش زمی
ــالش شــبانه روزی کشــاورزان  ــوی کار و ت جل
ــهدادی ها  ــت و ش ــه اس ــین را نگرفت کویرنش
بــرای کســب روزی حــالل شــبانه روز در 
مــزارع در حــال تالش هســتند.آب کشــاورزی 
ــاران از  ــارش ب ــدم ب ــل ع ــه دلی ــهداد ب در ش
قنــات تأمیــن می شــود و ایــن مــردم بــا 
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــهداد را ب ــان ش تالشش
قطب هــای تولیــد ســیر ایــران تبدیــل 
ــان در  ــاه رمض ــیر در م ــت س کرده اند.برداش
گرمــای شــدید ادامــه دارد و می تــوان رد و 
پــای مشــتریهای خارجــی ســیر شــهداد را نیز 
ــه  ــهداد ب ــرد؛ سیرش ــاهده ک ــزارع مش در م
ــج  ــیه خلی ــورهای حاش ــراق، کش ــیه، ع روس
فــارس، اروپــا و چیــن و خــاور دور صــادر 
می شــود امــا در ســال جــاری صــادرات ســیر 
ــن  نیــز کمتــر از ســال قبــل شــده اســت.با ای
وجــود شــیوع کرونــا در ایــران و افزایــش ایــن 
ویــروس در کرمــان طــی روزهــای اخیر بــازار 
ــل  ــر از قب ــز داغ ت ــیر نی ــروش س ــد و ف خری
شــده اســت.به دلیــل کاهــش صــادرات ســیر، 
کشــاورزان بــه بازارهــای داخلــی چشــم 
دوخته انــد امــا حکایــت بــازار محصــوالت 
ــکوت  ــل س ــا در مقاب ــن روزه ــاورزی ای کش
عجیــب دولــت و دســتگاه های نظارتــی 

بسیار عجیب است.
حکایت عجیب بازار محصوالت 

کشاورزی
ــاز را  ــان پی ــوب کرم ــم دالالن در جن ــوز ه هن
کیلویــی ۱۰۰ تومــان در مزرعــه می خرنــد 
و در بــازار ۵ هــزار تومــان می فروشــند، 
ــت و  ــخ اس ــم تل ــار ه ــه و خی ــتان گوج داس

صــدای کشــاورزان بــه جایــی نمی رســد.
ــه  ــده ک ــی ش ــی از محصوالت ــت یک ــاال نوب ح
ــش  ــش اعظم ــته بخ ــال های گذش ــی س ط
ــم وارد  ــه روســیه صــادر و بخــش اندکــی ه ب
ــی  ــهداد یک ــیر ش ــد، س ــی می ش ــازار داخل ب
از بــا کیفیــت تریــن محصــوالت از نــوع 
ــزارع  ــه م ــری ب ــه س ــت.آخر هفت ــود اس خ
شــهداد در ۱۰۰ کیلومتــری شــهر کرمــان 
مــی زنیــم، درختــان نخــل ســایه خــود را بــر 
ــزارع  ــر در م ــزاران نف ــد و ه ــن افکنده ان زمی
ــالش  ــال ت ــهداد در ح ــیر در ش ــترده س گس
بــرای برداشــت محصــول هســتند.زن و مــرد، 
پیــر و جــوان در حــال کار هســتند ســراغ یکی 
ــاله اســت  ــی ۵۰ س ــی روم؛ زن از کشــاورزان م
که چــادر بــه کمــر بســته و در حــال برداشــت 
ســیر و دســته بنــدی اســت.نامش مریــم 
ــول  ــه ق ــا ب ــه بســته ام اســت و دســتانش پین
ــود را  ــازوی خ ــان ب ــتا ن ــردم روس ــودش م خ
می خورنــد، دماســنج دمایــی نزدیــک ۳۰ 
ــاب  ــل آفت ــد و تحم ــان می ده ــه را نش درج
ــهدادی  ــن زن ش ــت؛ ای ــخت اس ــم روز س نی
ــی  ــل بارندگ ــه دلی ــدا ب ــکر خ ــد: ش می گوی
در بــاال دســت امســال، آب خــوب بــوده و 
برداشــت محصــول نیــز نســبت بــه ســال قبل 

ــت. ــده اس ــر ش بهت
کاهش مشتری خارجی و 

افزایش دالالن داخلی
وی می گویــد: ســالهای قبــل مباشــرهای 

ــتری های  ــی مش ــی و حت ــرکت های صادرات ش
خارجی بــه شــهداد می آمدنــد و بخــش زیادی 
ــد اما در ســال جاری و  از محصــول را می خریدن
بعــد از شــیوع کرونــا رفــت و آمدها کمتر شــده 
ــای  ــراً دالالن میدان ه ــتری ها اکث ــت، مش اس

میــوه و تــره بــار شــهرهای بــزرگ کشــور 
هســتند و محصــول درجــه یک را ســه تــا چهار 
ــاد  ــس جه ــی خرند.رئی ــا م ــان از م ــزار توم ه
کشــاورزی شــمال اســتان کرمــان در گفتگو با 
مهــر می گویــد: طــی یــک دهــه اخیــر کشــت 
ســیر در شــهداد آغاز شــده اســت و چون اقلیم 
ــن محصــول مناســب  ــد ای ــرای تولی منطقــه ب
اســت، یکــی از باکیفیــت تریــن محصول ســیر 
ایــران در شــهداد تولیــد و راهــی بازار می شــود.
تقاضــا در بــازار داخلــی بــه دلیــل شــیوع کرونا 
باالســت امــا دالل هــا بــا هــم هماهنــگ 

ــد. ــاال نمی برن ــد را ب ــت خری ــد و قیم می کنن
عبــاس ســعیدی افــزود: هــر ســال بــر وســعت 
کشــت محصــول افــزوده می شــود امــا کشــش 
ــرای ایــن محصــول  ــازار داخلــی و خارجــی ب ب
مناســب اســت و جهــاد کشــاورزی نیــز از 

افزایــش محصــول اســتقبال و تســهیالت الزم 
ــی  ــش بین ــد.وی پی ــرار می ده ــار ق را در اختی
ــیر در  ــن س ــزار ت ــاری ۳۰ ه ــال ج ــرد در س ک
ــازار شود.ســعیدی  ــه ب شــهداد برداشــت و روان
ــه دالالن  از کشــاورزان خواســت محصــول را ب
نفروشــند و اجــازه ندهنــد واســطه های نبــض 
بــازار را در دســت بگیرند.ماشــاهلل کمالــی هــم 
یکی از کشــاورزان اســت کــه می گویــد: دالالن 
ــد  ــا می خورن ــان از م ــزار توم ــه ه ــیر را س س
ــه  ــش را ب ــد محصول ــاورز نمی توان ــون کش چ
صــورت مســتقیم عرضه کنــد، تقاضــا در بــازار 
ــا باالســت امــا  ــه دلیــل شــیوع کرون داخلــی ب
دالل هــا بــا هــم هماهنــگ می کننــد و قیمــت 
خریــد را بــاال نمی برنــد.وی گفت: روز گذشــته 
بــرای کار اداری بــه شــهر کرمــان رفتم ســیری 
کــه از مــن کیلویــی ۳ هــزار تومــان خریــداری 
می شــود در کرمان بــه مــردم حداقــل ۳۰ هزار 
تومــان فروختــه می شــود.وی افــزود: برخــی از 
ــار  ــد و کن ــار می کنن ــیرها را ب ــاورزان س کش
ــا  ــند ت ــان می فروش ــهر کرم ــای ش خیابان ه
ــی  ــماعیلی یک ــم اس ــرر کنند.ابراهی ــر ض کمت
دیگــر از کشــاورزان اســت کــه می گویــد: 
ــش  ــه جه ــه ب ــالی ک ــم در س ــب می کن تعج
تولیــد نــام گــذاری شــده چــرا مســئوالن 
ــج  ــا دســت رن ــد ت ــگاه می کنن می نشــینند و ن
ــه در  ــرود ک ــرادی ب ــب اف ــه جی ــاورزان ب کش
عمرشــان یــک بــار هــم بــه مــزارع نمــی آینــد 
ــی و  ــینند و تلفن ــان می نش ــه ویالهایش و گوش
بــا اســتفاده از مباشرانشــان امــوال روســتاییان 

را تــاراج می کننــد.

سود ۱۰ برابری خرید و فروش سیر در جیب دالالن
گزارش

مهر

۵۰ درصد موارد جدید کرونا در 
استان از اطرافیان بیماران هستند

انتشار جزئیات آمار مبتالیان کرونا توسط دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان در ۴ روز گذشته نشــان می دهد نیمی از موارد جدید ابتال 
مربوط به اطرافیان بیماران اســت.بنا بر اعالم سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی کرمان موارد ابتالی جدید در ۴ روز گذشته شامل 
موارد زیر است:۲۲ اردیبهشــت ماه؛ از ۴۵ مورد مثبت ثبت شده، 
۲۱ نفر از اطرافیان بیماران، ۱۴ نفر از موارد سرپایی و ۱۰ نفر افراد 
بستری بوده اند.۲۳ اردیبهشت ماه؛ از ۲۶ مورد جدید ثبت شده، ۲۶ 
نفر از اطرافیان بیماران، ۷ نفر موارد سرپایی، ۳ نفر از افراد بستری 
و ۱ نفر از کادر درمانــی بوده اند.۲۴ اردیبهشــت ماه؛ از ۱۴ مورد 
جدید ثبت شده، ۶ نفر از اطرافیان بیماران، ۶ نفر موارد سرپایی و 
۴ نفر از افراد بستری بوده اند.۲۵ اردیبهشت ماه؛ از ۳۵ مورد جدید 
ثبت شده، ۱۸ نفر از اطرافیان بیماران، ۵ نفر موارد سرپایی، ۱۱ نفر 
از افراد بستری و ۱ نفر از کادر درمانی بوده اند.همان طور که در آمار 
هم مشاهده می کنید در ۴ روز اخیر ۱۲۰ نفر در استان به کووید 
۱۹ مبتال شده اند که از این تعداد ۶۰ نفرشان از اطرافیان بیماران 
بوده اند.این یعنی ۵۰ درصد بیماران جدید شناسایی شده، افرادی 
هستند که با بیماران ارتباط داشته اند.البته این آمار از افرادی است 
که توسط علوم پزشکی شناسایی می شوند، بنابراین اشخاصی که 
ناقل بیماری هستند و هیچ عالیمی ندارند در جامعه حضور دارند و 
می توانند تمام کسانی که در طول روز با آنها سروکار دارند را مبتال 
کنند.پس انتظار می رود مردم نسبت به توصیه های علوم پزشکی 
مبنی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیشتر اهمیت دهند.زیرا 
بعد از بازگشایی اصناف متعدد در کشور، شاهد رفت وآمدهای زیاد 
مردم در سطح شهر هستیم تا جایی که گاهی اوقات این حس به 
آدم دست می دهد، کرونا از میان رفته است اما می دانیم در واقعیت 

این چنین نیست.

مهلت مجدد ثبت نام و امکان مشاهده و ویرایش 
اطالعات برای داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ 
از هفته آینده آغاز می شود و تمامی افرادی که پیش 
از این در کنکور ثبت نام نکرده اند فرصت ثبت نام دارند.به دنبال 
درخواست های داوطلبان مبنی بر تعویق زمان آزمون های ملی به 
دلیل شیوع کروناویروس، زمان جدید کنکور سراسری ۹۹ به ستاد 
ملی مقابله با کنکور پیشنهاد شد و در نهایت ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۹، تاریخ برگزاری آزمون 
سراسری سال ۱۳۹۹ را مصوب کرد.بر اساس مصوبه نهایی ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا، زمان کنکور سراسری سال ۹۹ از ۱۲ و 
۱۳ تیرماه به ۳۰ و ۳۱ مردادماه ۹۹ منتقل شد و آزمون در روزهای 
پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ مرداد برگزار می شود.از همین رو به دنبال 
اعالم تاریخ جدید برگزاری کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ )در روزهای 
۳۰ و ۳۱ مردادماه ۹۹(، تسهیالتی برای داوطلبان در نظر گرفته شد. 
این تسهیالت شامل امکان مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامی 
داوطلبان ثبت نام کننده در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ و همچنین 
مهلت جدید ثبت نام آن دسته از داوطلبانی که در موعد مقرر موفق 
به ثبت نام نشده اند، است.مقرر شد تسهیالتی برای ویرایش اطالعات 
افرادی که قباًل در مراحل قبلی )۱۶ تا ۲۷ دی ماه ۹۸، ۱۲ تا ۱۵ 
اسفند( در کنکور سراسری سال ۹۹ ثبت نام کرده اند ایجاد شود.

اطالعات ثبت نامی داوطلبان از روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت تا 
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
به نشانی: www.sanjesh.org قرار می گیرد و این داوطلبان، 
می توانند در مهلت تعیین شده نسبت به مشاهده و کنترل مجدد 
اطالعات ثبت نامی خود اقدام و در صورت تمایل اطالعات خود را 
ویرایش کنند.به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی که قبالً در 
مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون نشده اند، ترتیبی اتخاذ شده 
که این دسته از داوطلبان در بازه زمانی یکشنبه ۲۸ اردیبهشت تا 
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای 
ثبت نام بتوانند نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.کنکور 
سراسری سال ۹۹ به منظور پذیرش دانشجو در رشته های با آزمون در 
دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، نیمه حضوری، مجازی، پردیس 
خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و 
موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی و همچنین رشته های 
تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی در روزهای ۳۰ و ۳۱ مردادماه 

۹۹ برگزار می شود.

طبق مصوبه شـورای اقتصـاد تنهـا خودروهای 
عمومی شـامل وانت بارهای سـبک و سـنگین، 
ون و مسـافربرهای شـخصی می تواننـد بـه 
صـورت رایـگان به دوگانـه سـوز کـردن خودروها خـود اقدام 
کنند.قائم مقام شـرکت ملـی پاالیش و پخش گفـت: ثبت نام 
متقاضیان در سامانه جدید به آدرس GCR.NIOPDC.IR که 
در دامنه شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای ملی تهیه شـده 
اسـت، پیگیری می شـود و صاحبـان خـودرو می تواننـد با در 
اختیار داشـتن فقط شـماره ملی و شـماره تلفن همـراه خود 
که متعلق بـه مالک خـودرو اسـت، به ایـن سـامانه مراجعه و 

مراحل ثبت نـام خـود را پیگیـری کنند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کرمان از تالش ۱۰ ساعته 
نجاتگران این جمعیت برای جســتجوی پیکر نوجوان غرق شــده 
در حوضچه عمیــق آب در رودبار جنوب خبر داد.بــه گزارش روز 
چهارشــنبه ایرنا، رضا فالح افزود: نیروهای امدادی و غواص هالل 
احمر طی ۲ مرحله جستجو بعد از ۱۰ ساعت تالش موفق شدند، پیکر 

نوجوان ۱۶ ساله رودباری را پیدا کنند.وی با اشاره به اعزام سه تیم از شهرستان های رودبار جنوب، 
کهنوج و بم به محل حادثه افزود: نجاتگران هالل احمر در اولین مرحله جستجو در عصر گذشته 
از ساعت ۱۶:۴۰ تا ساعت ۲۲:۳۰ در حوضچه عمیق جستجو را انجام دادند اما با توجه به تاریکی 
و شرایط منطقه ادامه عملیات به روز بعد موکول شد. وی خاطرنشان کرد: مرحله دوم جستجو از 
صبح امروز ساعت ۶ آغاز و باالخره در ساعت ۸ ، پیکر این نوجوان پیدا و از حوضچه خارج کردند.این 

حوضچه آب در محل یک معدن شن به واسطه باران های اخیر ایجاد شده است.

یک نوجوان در معدن شنی در رودبار جنوب 
غرق شد

استاندار کرمان گفت: علت اصلی انباشت محصوالت کشاورزی 
صادراتی این استان از جمله پسته و خرما بسته شدن مرزها است و 
در زمینه تعرفه ارزی و پیمان سپاری مشکلی وجود ندارد.محمدجواد 
فدائی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی افزود: ترانزیت کاال در مرزها با مشکل جابجایی تریلر و 

کامیون ها روبرو هستند و برخی مرزها از چند ماه پیش کامال بسته شده است.وی اظهار داشت: یارانه 
از محل کمک های فنی و اعتباری تنها به صنعت اختصاص یافته که در حوزه کشاورزی اعتبار دولتی 
نداشتیم.استاندار کرمان با بیان اینکه نداشتن برنامه ریزی برای تولید موجب تغییر مقررات می شود 
گفت: ضرورت دارد که برخی از طرح های کشاورزی استان کرمان را با پرداخت یارانه به سمت تولید 
تشویق کنیم.سعید برخوری رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز گفت: آثار کرونا ۲ هزار 

و ۲۰۰ میلیارد تومان به محصوالت کشاورزان این منطقه خسارت وارد کرد که باید رسیدگی شود.

دود بسته شدن مرزها 
در چشم کشاورزان کرمانی

مدیر امور برق جیرفت از اجرای طرح پاداش همکاری 
مشترکین در پیک مصرف انرژی طی سال جاری خبر داد 
و گفت: سال گذشته به مشترکین برق شهرستان جیرفت 
در قالب این طرح پنج میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال به حساب 
بستانکاری آن ها لحاظ شده است. وی تصریح کرد: شرکت 

توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان با هدف مدیریت مصرف برق، کاهش پیک مصرفی، 
پایداری شبکه و همچنین جلوگیری از خاموشی های احتمالی پرداخت پاداش همکاری 
پیک تابستان به مشترکین برق را در دستور کار قرار داده است.انجم شعاع از تفاهم نامه 
همکاری با هزار و ۳۵ مشترک در بازه زمانی ۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریورماه سال گذشته، 
خبر داد و افزود: مشترکینی که در این بازه زمانی و در ساعات پیک مصرف برق اقدام به 

کاهش مصرف کرده اند، مشمول پرداخت پاداش شده اند.

پرداخت پاداش به مشترکان 
کم مصرف برق

آغاز مهلت مجدد ثبت نام کنکور 
سراسری ۹۹ از هفته آینده

دوگانه سوز کردن خودروهای 
عمومی رایگان شد

خبر

خبر

خبرخبرخبر

ایرنـا - فرمانـده یـگان حفاظـت اداره  کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان از رفـع تصـرف ۱۱۰ هکتـار از 
زمین هـای ملـی ایـن منطقـه خبـر داد.

سـرهنگ خانباز امیرافضلی روز پنجشنبه 
در گفت و گـو با خبرنـگار ایرنا افـزود: این 
زمین هـا از ابتـدای امسـال تـا کنـون در 
هفت شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمان از 

دسـت متصرفان خارج شـده اسـت.
وی ارزش ریالـی زمین هـای رفـع تصرف 
شـده را ۹۳ میلیـارد ریـال اعـالم کـرد و 
گفـت: بیشـترین میـزان رفـع تصـرف در 
شهرسـتان جیرفـت بـا ۴۰ هکتـار بـوده 

اسـت.
فرمانـده یـگان حفاظـت اداره  کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان 
از رفـع تصـرف ۱۷ هکتـار از زمین هـای 
ملـی شهرسـتان رودبارجنـوب طـی ۲۴ 
سـاعت گذشـته خبر داد و گفـت: با حکم 
دستگاه قضایی شهرسـتان رودبار جنوب، 
مامـوران ایـن یـگان با همـکاری پاسـگاه  
ویـژه حفاظـت از منابـع طبیعـی و نیروی 
انتظامـی ایـن شهرسـتان، زمین هـای 
ملـی را از یـد متصرفان خـارج و بـه دولت 

بازگرداندنـد. 
دوسـت  طبیعـت   مـردم  گفـت:  وی 
می تواننـد از طریـق تمـاس بـا شـماره 
۱۵۰۴ کـد امداد جنـگل و مرتـع اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان گزارش هـا و اخبـار خـود را در 
زمینـه آتش سـوزی عرصه هـای منابـع 
طبیعـی، تخریـب و تصـرف زمین هـای 
ملی، قاچـاق گیاهـان دارویـی و حفر چاه 
غیـر مجـاز را اطالع رسـانی کننـد تـا از 
ورود خسـارت های جبران ناپذیـر بـه 
عرصه هـای مرتعـی و جنگلـی جلوگیری 

شـود.
اداره  کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان مسـتقل از مرکز اسـتان، 
هفت شهرسـتان با جمعیت یـک میلیون 

نفـر را تحـت پوشـش دارد.

اجرای طرح َحکمین 
قرآنی برای کاهش طالق 

در جیرفت
رییس دادگسـتری شهرستان جیرفت 
گفـت: طـرح حکمیـن قرآنی بـا هدف 
کاهـش دعـاوی خانـواده و افزایـش 
صلح و سـازش بیـن زوجیـن متقاضی 
طالق و با اسـتفاده از ظرفیـت بزرگان 
و ریش سـفیدان بـا قـوت در حـال 
اجـرا اسـت. حسـین شکوهی نسـب 
در نشسـت بـا حکمیـن و مصلحیـن 
قرانـی شهرسـتان جیرفـت افـزود: 
سیاسـت دسـتگاه قضـا بـر ایـن بـوده 
کـه مصلحیـن و حکمیـن آمـوزش 
دیـده قرآنـی بـه عنـوان افـراد خبـره 
و معتمـدان تاثیرگـذار در مناطـق 
مختلـف بـه عنـوان بـازوی دادگاه 
خانـواده در ایـن زمینـه نقـش اثرگذار 
خـود را ایفـا کننـد.وی ضمـن ارائـه 
گزارشـی از وضعیـت آمـار پرونده های 
طـالق و منازعـات خانوادگـی در ایـن 
حـوزه قضایی، اظهـار داشـت: افزایش 
آمـار طـالق نگـران کننـده اسـت.

وی بـه عوامـل متعـدد افزایـش آمـار 
طالق اشـاره کـرد و گفـت: ایـن حوزه 
قضایـی قصـد دارد در راسـتای تحقق 
سیاسـت های معاونـت اجتماعـی و 
پیشـگیری از وقوع جرم و تحکیم نهاد 
خانواده با تشـکیل واحدی مسـتقل در 
کنـار شـوراهای حـل اختـالف در امر 
داوری اختالفـات خانوادگی در صورت 
لـزوم از مصلحیـن و حکمیـن قرآنـی 
که دوره های آموزشـی ویـژه ای را طی 
کرده اند اسـتفاده کند.رییس شـورای 
پیشـگیری از وقـوع جرم دادگسـتری 
جیرفـت افـزود: بـرای کارآمـدی و 
تاثیر بیشـتر داوری ترجیحا بر اسـاس 
حوزه سـکونت، داوران تعیین خواهند 
شـد.در این نشسـت اعضـا درخصوص 
نقـش داوری و تاثیـر حکمیـت در 
جلوگیـری از فروپاشـی نظـام خانواده 
بـه عنـوان مهمتریـن رکـن نظـام 
اجتمـاع بـه بحـث و تبـادل نظـر بـا 
یکدیگـر پرداختنـد و پیشـنهادهای 
خـود را در خصـوص تسـهیل ارتبـاط 
دادگسـتری بـا مصلحیـن و کیفیـت 
بهره بـرداری بیشـتر از ایـن ظرفیـت 
را مطـرح کردند.شهرسـتان جیرفت با 
۳۱۶ هـزار نفـر جمعیـت از پنج بخش 
سـاردوئیه،  اسـماعیلی،  مرکـزی، 
جبالبـارز و اسـفندقه تشـکیل شـده 
و در فاصلـه ۲۳۰ کیلومتـری جنـوب 

کرمـان واقـع شـده اسـت.

۶۰۰ کیلومتری جنوب کرمان در حوزه شهرستان 
قلعه گنج مردمانی کپرنشین سال ها است که در حاشیه 
دره ای به نام ُسمسیل ها زندگی می کنند، شرایط سخت 
زندگی در این دیار دورافتاده از فرزندان آنها شیربچه هایی 
سرشار از امید ساخته است.گزارشی از وضعیت ساکنان 
روستاهایی که در بخش چاه دادخدا و زیر دامنه کوه های 
مارز و حاشیه رودخانه ُسمسیلی قلعه گنج زندگی 
می کنند را پیش رو داریم، به اتفاق فرماندار قلعه گنج 
و جمعی از مسووالن راهی این منطقه شدیم تا ببینیم 
اهالی این مناطق کم برخوردار چگونه روزگار می گذرانند 
و چه خدماتی به آنها ارائه شده و چه کمبودهایی دارند.از 
قلعه گنج شروع می کنیم، خطه ای گرمسیر که به عنوان 
یکی از مناطق دورافتاده و محروم کشور در فاصله ۴۲۰ 
کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است. ساعتی پس از 
اذان صبح از قلعه گنج به طرف چاه دادخدا حرکت کردیم، 
از روستای َسلمانیه و اردوگاه که عبور کردیم در مسیر 
چاه دادخدا به سمت صوالن و رمشک وارد یک جاده 
فرعی آسفالته ای که در سمت راست بود شدیم، یک راه 
آسفالته خلوت که از میان چند آبنما و مسیر پخش سیالب 
می گذشت، بخشی از آسفالت جاده را سیالب بهاره با 
خود برده بود، پس از مدتی باال و پایین شدن در این 
جاده ناهموار به راه خاکی روستای چاه المدین رسیدیم، 
می توان گفت اینجا آغاز سفر یک روزه ما بود، چاه المدین 
در عین محرومیت اما امکاناتی هم داشت، خانه بهداشت، 
دکل تلویزیونی و مخابراتی، مدرسه نوساز و مسجد روستا 
را همینطور که از مسیر عبور می کردیم مشاهده کردم. » 
می گویند در گذشته شخصی به نام المدین در این منطقه 
یک چاه آب حفر کرده و باعث آبادانی این منطقه شده 
است« چاه المدین را که پشت سر گذاشتیم در یک جاده 
خاکی و نسبتا همواری قرار گرفتیم، با عبور از چند تپه و 
صخره بزرگ پس از گذشت ۳۰ دقیقه به دره ُسمسیلی 
رسیدیم، این دره در زیردامنه کوهستان مارز و کوه اورتین 
قرار داشت، اهالی جنوب کرمان جاذبه های طبیعی این 
رودخانه را خوب می شناسند، خودروها روی آب های 
زالل رودخانه به حرکت ادامه دادند و برخالف جریان 
آب به سمت باالدست رودخانه حرکت کردیم، حجم آب 

زیاد نیست و مشکلی برای تردد نداریم، برای دسترسی 
به روستاهای بُن گرو، سرزه و ُجهلدر باید از داخل دره و 
رودخانه ُسمسیلی عبور کنیم، االن حجم آب کمتر شده 
و در پهنای رودخانه جاری است. » این دره رویش گاه 
گیاه ُسمسیل بوده و برای همین آن را دره یا رودخانه 
ُسمسیلی نامیده اند، ُسمسیل یک گیاه شور مزه است که 
محلی ها آن را به صورت آب پَز به عنوان یک وعده غذایی 
مقوی میل می کنند«در میانه راه یکی از اهالی َسرزه که با 
موتورسیکلت از روستای سلمانیه برمی گشت با ما همراه 
شد، یک موتورسیکلت شکاری که از دو طرف زین آن، 
هندوانه و اقالم خوراکی آویزان بود، تنها وسیله نقلیه 
برای رفت و آمد اهالی، همین موتور سیکلت ها هستند 
که حتی در مواقع ضروری زنان باردار و بیماران را به 
نزدیکترین مراکز درمانی می رسانند. به آرامی بر خالف 
آب و به سمت آسمان حرکت کردیم، صدای کودکانی که 
درحال بازی بودند در دره می پیچید، مهدی شهسواری 
فرماندار قلعه گنج با شنیدین صدای بچه ها عالمت داد 

که توقف کنیم.
بومی های این منطقه فرزندان خود را شیربچه 

صدا می زنند
فرماندار به سمت بچه ها رفت و سر صحبت را با آنها باز کرد، 
از وضعیت تحصیلی شان سوال کرد و خطاب به کودکان 
گفت، تاکنون کدام یک از ما را دیده اید و می شناسید، 
یکی از پسربچه ها که حدود ۱۰ سال سن داشت با انگشت 
اشاره، رییس کمیته امداد قلعه گنج را نشان داد و گفت: 
این پیمان است »برایم جالب بود که یک کودک، مدیر 
کمیته امداد امام خمینی )ره( را به نام کوچک می شناسد 
و صدا می زند«دره سمسیل ها سنگ های سخت و برنده ای 
دارد و من متعجب بودم که کودکان این دره چگونه با 
پاهای برهنه روی این سنگ ها راه می روند و بازی می کنند، 
نمی دانم اگر در حین بازی پای یکی از این ِدالله ها ) در 
گویش محلی به معنی عزیزان( روی عقرب بیاید چه اتفاقی 
رخ می دهد. حقیقتا چابکی این کودکان برایم شگفت آور 
است، براستی آن ها شیربچه های دره سمسیل ها هستند. 
» بومی های این منطقه فرزندان خود را شیربچه صدا 
می زنند«حسین احسانی یکی دیگر از اهالی روستای 
ُجهلدر است. او با ۶۵ سال سن بیش از ۳۰ سال سال است 
که در همین روستا و اطراف آن زندگی عشایری دارد.

همراه با احسانی به طرف یک واحد کپری نیمه تمام رفتم 
که با مشارکت بنیاد علوی و بنیاد مسکن احداث شده، کف 
این کپر الیه ای از سیمان کشیده شده و پنجره هم ندارد، از 
ظاهرش مشخص است از پس از اتمام این واحد مسکونی 
هیچ کس در آن سکونت نداشته و کهنه و فرسوده شده 
است.این مرد ۶۵ ساله کوهستان عنوان کرد: برای ساخت 
این کپرها آن هم در چنین منطقه دورافتاده ای هزینه های 
زیادی شده است اما تعدادی از آن ها به واسطه همین 
موارد جزئی که پیمانکار باید انجام می داد متاسفانه هنوز 
به اهالی تحویل داده نشده اند و برخی از اهالی همچنان در 
کپرهای سنتی که خودشان در گذشته ساخته اند زندگی 
می کنند. او از مارها و عقرب ها هم برایمان گفت که چگونه 
نیمه شب ها صدای جیغ و فریاد کودکان را بلند می کنند. 
فاصله تا نخستین مرکز درمانی چاه دادخدا حدود ۲ ساعت 
است و اگر وسیله نقلیه ای در دسترس نباشد مدت زمان 
بیشتری طول می کشد تا کودِک دره سمسیل ها نخستین 
آمپول عقرب گزیدگی زندگی اش را تجربه کند، خدا کند 
زهر در بدنش پخش نشده باشد، او باید زنده بماند، بزرگ 
شود، درس بخواند و روزی این منطقه کم برخوردار را از 
محرومیت نجات دهد. امید در چشمان اهالی این منطقه 

موج می زند.
اگر بخواهند سوراخ های کپر را بپوشانند، آنگاه گرما قاتل 
جانشان می شود و اگر بخواهند هم از مارها و عقرب ها و 
هم از گرما و سرما در امان باشند باید درزها را بپوشانند 
و تنها راه حل این مشکل ۱۵۰ ساله، برق است. برق که 
داشته باشند همه سوراخ ها را می گیرند و کولر را روشن 
می کنند.یکی از دالیلی که آمار مرگ و میر ناشی از 
عقرب گزیدگی را در جنوب کرمان قابل توجه کرده، 
همین موضوع است، البته بسیاری بر این باورند مشکل 
اصلی مردم این روستاها جاده است و اگر جاده درستی در 
دسترس باشد می توانند بیماران و عقرب گزیده ها را زودتر 
به مرکز درمانی برسانند و حرفشان کامال صحیح است 
چون شنیده ام مادران باردار زیادی نوزادان خود را در 
میانه همین راه های سخت گذر و کناره رودخانه ها به دنیا 
آورده اند.» از آنجا که آمارها معموال به صورت سه ماهه 
منتشر می شوند جدول جدیدی از عقرب گزیدگی های 
امسال در دست نداریم اما در سه ماهه نخست سال 
گذشته ۹۰۰ مورد عقرب گزیدگی در جنوب کرمان 
گزارش شده است«تابستان نزدیک است و کژُدم ها در 

کمین کودکاِن دره ُسمسیل ها...

تابستان نزدیک و کژُدم  در کمین شیربچه های 
دره ُسمسیل ها

گزارش
ایرنا

رییس شورای تامین جیرفت 
گفت: تمامی کارکنان ادارات بهداشت 

به  موظف  شهرستان  این 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی هستند.ابوذر عطاپور وزیری روز 
پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: برای جلوگیری از انتشار ویروس 
کرونا از ورود مراجعه کنندگان بدون ماسک 
به ادارات جلوگیری می شود و در راستای 
تکریم ارباب رجوع، در ورودی ادارات دولتی 
به افراد، ماسک اهدا می شود.وی به اقدامات 
فرمانداری در راستای کاهش انتشار ویروس 
تمامی  داشت:  اظهار  و  اشاره  کرونا 
مسیرهای منتهی به مرکز شهر در ساعات 
اوج شلوغی مسدود است تا از ازدحام و 
شلوغی در شهر جلوگیری شود.فرماندار 
مسیرهای  کردن  مسدود  از  جیرفت 
ارتباطی به بهشت زهرا خبر داد و گفت: این 
تصمیم در راستای کاهش اجتماعات 
مردمی برای مقابله با ویروس کرونا اتخاذ 
شده است.وی به نشست کارگروه سالمت 
شهرستان با محوریت پیشگیری و مقابله با 
ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: در این 
نشست مقرر شد پروتکل های بهداشتی در 
پایانه های مسافربری، خودروهای بین 
شهری و تاکسی های درون شهری با نظارت 
مرکز بهداشت رعایت شود.عطاپور وزیری 
بر اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
تاکید کرد و گفت: همکاری مردم برای 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بسیار 
ضروری است لذا شهروندان از حضور در 

اجتماعات خودداری کنند.وی ضمن 
تسلیت شهادت حضرت علی )ع( گفت: 
توصیه می کنیم در لیالی قدر پروتکل های 
بهداشتی رعایت شود. فرماندار جیرفت با 
بیان اینکه کرونا، ویروسی با انتشار باالست، 
گفت: مردم در خانه بمانند و از حضور در 
اجتماعات به طور جدی خودداری کنند. 
اطالع رسانی الزم برای حساس کردن 
مردم نسبت به شیوع کرونا انجام شده از این 
رو مردم به موارد اعالم شده توجه کنند.وی 
اظهار داشت: بازرسی از بازار، ادارات، 
مساجد و اماکن عمومی توسط تیم های 
بهداشتی و بازرسان فرمانداری به طور 
مستمر انجام می شود تا شاهد کاهش 
انتشار ویروس در جامعه باشیم.شهرستان 
جیرفت با ۳۱۶ هزار نفر جمعیت از پنج 
بخش مرکزی، اسماعیلی، ساردوئیه، 

جبالبارز و اسفندقه تشکیل شده و در 
فاصله ۲۳۰ کیلومتری جنوب کرمان واقع 
شده است. به گزارش ایرنا، رییس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت اعالم کرد: تاکنون ۱۱۴ هزار و 
۵۳۳ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس 
کرونا مبتال شده و با فوت ۷۱ نفر در ۲۴ 
ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا 
در کشور به ۶ هزار و ۸۵۴ نفر رسید.

کیانوش جهانپور درباره آخرین آمار ابتالی 
قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد 
فوت ناشی از آن بیان کرد: از دیروز تا امروز 
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی هزار و ۸۰۸ بیمار جدید 
مبتال به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد و 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۱۴ 

هزار و ۵۳۳ نفر رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
تمام تعرفه های صادراتی محصوالت کشاورزی 
باید لغو شود، گفت: دیپلماسی اقتصادی وزارت 
خارجه باید فعال شده و در زمینه صادرات 
محصوالت کشاورزی پیگیری کند.به گزارش 
محمدرضا  کرمان،  از  تسنیم  خبرگزاری 
پورابراهیمی صبح امروز در شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با 
حضور محمدجواد فدائی استاندار کرمان در 
سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار 
شد با اشاره به اینکه محصولی که صادر می شود 
باید تست آلودگی کرونا بر روی آن انجام شود 

اظهار داشت: اگر این امکان وجود داشته باشد 
هم ایمنی مصرف را باال می برد و هم میزان 
صادرات را افزایش می دهد.عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
عدد تعهد ایجاد شده بیمه بیکاری در کشور 
حدود سه هزار میلیارد تومان است افزود: این 
مبلغ باید تامین اعتبار شده و پرداخت شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام تعرفه های صادراتی 
محصوالت کشاورزی باید لغو شود افزود: از سوی 
دیگر مشوق های صادراتی باید برای صادرات 
محصوالت کشاورزی دیده شود.پورابراهیمی با 
بیان اینکه استان کرمان یک استان کشاورزی 

است و باید تمهیدات الزم برای جلوگیری از 
خسارت به کشاورزان اندیشیده شود گفت: از 
ظرفیت دفتر نمایندگی وزارت خارجه استان 
باید استفاده شود.وی با اشاره به اینکه بخش 
دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه باید فعال 
شود و در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی 
پیگیری داشته باشد افزود: تعیین تکلیف ارز 
ناشی از صادرات پسته اگر انجام شود مشکل 
صادرات پسته حل خواهد شد.نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه هر کسی که می خواهد صادرات پسته 
انجام بدهد باید ارز آن تعیین تکلیف شود گفت: 

تعیین تکلیف این ارز به چند روش امکان پذیر 
است که ثبت در سامانه نیماد به صادرات پسته 

ضربه زد.

برخوری مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان در 
مورد وضعیت هجوم ملخ  های صحرایی به جنوب 
استان گفت:  اگر برای هجوم ملخ های صحرایی در 
این دوره کمکی نشود، این ملخ ها از استان گذشته 
و  وارد مرکز کشور شده و خسارت وارد می کنند.  
هجوم دوباره ملخ های صحرایی به ایران شروع شده 
و دسته هایی از این ملخ ها وارد جنوب استان هم 
شده  است و همچنان این ورود ادامه دارد، رییس 
جهاد کشاورزی جنوب در این باره به کاغذ وطن 
گفت:هجوم ملخ ها در این  دوره تا کنون شدیدتر 
از دوره پیش نبوده است اما در این دوره ناوگان 
جهاد کشاورزی مستهلک است، ناوگان حمل ونقل 
جهاد از سال گذشته تقریبا زمین گیر و نابود شد و 
اکنون  مشکل ماشین آالت و ناوگان حمل و نقل 
داریم البته هنوز هجوم کامل نشده است که بدانیم 
وسعت هجوم چقدر است.  اما پیش بینی فائو است 
که امسال هجوم ملخ ها شدیدتر  و خطرناک تر است 
اما هنوز خوشبختانه این اتفاق نیفتاده است ولی هر 
لحظه امکان وقوع دارد زیرا دسته ها بزرگ ملخ از 
آفریقا به سمت عربستان حرکت کردند و هر لحظه 
ممکن است وارد ایران شوند با توجه به این نکته 
که جازموریان هم تنها منطقه سرسبزی این فصل 
در مسیر ملخ ها است  و در استان های سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان همه مناطق خشک شده اند، 
اگر ملخ ها وارد ایران شوند به سمت  جازموریان می 
آیند و  در جازموریان تخم ریزی می کنند و وقتی 
که جازموریان هم  یک ماه دیگر خشک شود به 
مزارع حمله کرده و به سمت  مرکز کشور می روند، 
به همین دلیل باید در همین منطقه با شدت با آن ها 

مبارزه کرد.  برخوری یادآور شد: هم اکنون ما در حال 
مبارزه هستیم و امسال  قریب ۱۷ هزار هکتار مبارزه 
با ملخ صحرایی در جنوب انجام شده و روزانه هم این 
مبارزه در جازموریان و اطراف شهرستان های قلعه 

گنج و رودبار جنوب در حال انجام است . 
امکان هجوم ملخ های صحرایی به 

مرکز کشور وجود دارد
مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب گفت: تا کنون 
مقداری کمک انجام شده است ولی این میزان کافی 
نیست، برای خرید سم اعتبار گرفته شده و سم تهیه 
شده است اما برای سم پاشی نیاز به ماشین آالت 
داریم  و ماشین های کمک دار داریم ، جازموریان 
منطقه صعب العبوری است،  بارندگی هم شده و 
رفت و آمد به شدت سخت است و به راحتی در این 
مسیر ها  نمی توان حرکت کند و ناوگان خاصی 
می خواهد، ماشین آالتی هم که می رود و برمی 
گردند معموال زمین گیر می شوند و باید تعمیر 
شود و که هزینه دارد. جهاد کشاورزی نیاز به یاری 
ملی و ، استانی و هم مردمی و جهادی دارد  پارسال 
هم ما از کمک این نیرو ها استفاده کردیم اما امسال 

هم  نیاز داریم و  نیاز اصلی ماشین آالت هستند. به 
گفته برخوری این ملخ ها به  مزارع آسیب می زنند و 
آفت محصوالت هستند. برخوردی تاکید کرد: البته 
محصوالت جنوب در این فصل تقریبا همه برداشت 
شده اند و فقط باغات مانده اند اما در مرکز کشور تازه 
فصل برداشت شروع شده است  و هجوم به آن مناطق  
آسیب بیشتری می رساند اگر ملخ ها  از استان کرمان 
رد شوند و خسارت بیشتری می زنند.وی در  پیش 
بینی مدت زمان درگیری با این هجوم  گفت: سال  
گذشته تا تیر ماه درگیر هجوم ملخ بودیم اما هر سال 
متغیر است و بستگی به شرایط اقلیمی و آب و هوا 
دارد.هوا از یک درجه ای باال تر و گرم تر شود این ملخ 
ها از منطقه مهاجرت می کنند ،  بحث این است وقتی 
هوا گرم تر شود این ها از منطقه جازموریان شده و به 
سمت مناطق مرطوب تر و خنک تر می روند حاال 
ممکن است بیاید به سمت مرکز کشور و خسارت 
بزند و ممکن است که برود به سمت هند و پاکستان 
بروند. وی در پایان یاد آور شد: سم استفاده شده برای 
مبارزه با ملخ ها، سمی است  که سازمان حفظ نباتات  
مشخص کرده و هیچ آسیبی به محیط زیست و 

انسان وارد نمی کند.

استفاده از ماسک در ادارات جیرفت خطر ملخ صحرایی بیخ گوش کشاورزی
اجباری است

رئیس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
استان کرمان گفت: احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در 
جاده های مختلف کشور، به منظور ساماندهی خدمات بین جاده ای 
و افزایش رفاه مسافران و تأمین امنیت آن ها توسط سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای مورد توجه قرار گرفته است.مهندس سجاد شهابی 
تحلیل انجام شده بر روی آمار تصادفات نشان می دهد که بیش از نیمی 
از تلفات جاده ای ناشی از واژگونی و تصادف ناشی از خواب آلودگی 
رانندگان است که راننده در حین رانندگی از استراحت کافی برخوردار 
نبوده است و برای کاهش این تصادفات جاده ای، احداث مجتمع های 
خدماتی رفاهی بین راهی می تواند نقش مهمی داشته باشد.وی افزود: 
مجتمع های خدماتی رفاهی و تیر پارک ها، مجموعه هایی هستند که به 
منظور تمرکز خدمات مورد نیاز رانندگان وسایل نقلیه ایرانی و خارجی و 
سرنشینان آنها در طول جاد های ارتباطی کشور احداث شده اند و دارای 
امکانات و خدمات بهداشتی ، درمانی، رستوران، نمازخانه، جایگاه عرضه 
سوخت، پارکینگ و سایر خدمات رفاهی هستند.رئیس اداره فنی و نظارت 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان گفت:یکی از 
مهمترین موارد مورد نظر در احداث این مجتمع ها آرامش و سالمت مردم 
، مسافران و رانندگان در جهت عدم اختالل در حمل و نقل عمومی،ایمنی 
سفرها و خدمات مورد نیلز جاده ای به ویژه حمل و نقل کاالهای اساسی 
در محورهای مواصالتی به صورت شبانه روزی در بخش های مختلف 
است . سجاد شهابی با اشاره به اینکه سامانه راهنمایی کاربران جاده ای 
از کاربریها و خدمات قابل ارائه در مجتمع های خدماتی و رفاهی است 
افزود: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
اولین استانی بود که سامانه مذکور رو راه اندازی کرد و کاربریهای مجتمع 
های حوزه حمل و نهقبی خود را کامل کرد.وی افزود: کاربران جاده ای و 
هم استانی های عزیز با نصب اپلیکیشن روی تلفن همراه خودشان قبل 
از ورود به جاده و به مجتمع موقعیت مکانی مجتمع رو در هر محور از 
حوزه استحفاظی و خدمات قابل ارائه و فعال را به صورت انالین بمشاهده 
و متناسب با خدمات مورد نظر برنامه ریزی و سفرشان را با خیال اسوده 
انجام و وارد جاده ها شوند و همچنین بعد از هر مراجعه بصورت انالین 
نظرات و پیشنهادات خودشان را ثبت کننند.شهابی با بیان اینکه مجتمع 
های خدماتی رفاهی در جنوب کرمان که ۸مجتمع را شامل می شود در 
طول مدت ماه به صورت مستمر مورد بازدید قرار می گیرند، اظهارداشت: 
در این بازدیدها شاخصه هایی از قبیل وضعیت نمازخانه ها، سیستم های 
گرمایشی، سرویس های بهداشتی، سایر اماکن عمومی و به ویژه جایگاه 

های سوخت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

پیشتازی راهداری جنوب استان 
در اپلیکشن راهنمایی خدمات 

مجتمع های رفاهی در کشور

۱۱۰ هکتار از زمین های 
ملی جنوب کرمان رفع 

تصرف شد

  امکان رد شدن ملخ های صحرایی از استان وجود دارد

عباس سعیدی افزود: هر سال بر وسعت کشت محصول افزوده می شود اما کشش بازار داخلی و خارجی 
برای این محصول مناسب است و جهاد کشاورزی نیز از افزایش محصول استقبال و تسهیالت الزم را در 
اختیار قرار می دهد.وی پیش بینی کرد در ســال جاری 3۰ هزار تن سیر در شهداد برداشت و روانه بازار 
شود.سعیدی از کشاورزان خواست محصول را به دالالن نفروشند و اجازه ندهند واسطه های نبض بازار را 
در دست بگیرند.ماشاهلل کمالی هم یکی از کشاورزان است که می گوید: دالالن سیر را سه هزار تومان از 
ما می خورند چون کشاورز نمی تواند محصولش را به صورت مستقیم عرضه کند، تقاضا در بازار داخلی به 
دلیل شیوع کرونا باالست اما دالل ها با هم هماهنگ می کنند و قیمت خرید را باال نمی برند.وی گفت: روز 
گذشته برای کار اداری به شهر کرمان رفتم سیری که از من کیلویی 3 هزار تومان خریداری می شود در 

کرمان به مردم حداقل 3۰ هزار تومان فروخته می شود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 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 
139۸۶031900۸002۶77 و 1399۶031900۸000171 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 11۴2 در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 300 مترمربـع از پـالک 7۶0۶ 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 وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره1399۶031901200020۸-هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صـدف شـیخ روچونـی فرزنـد 
سـبز علی بشـماره شناسـنامه 2صادره از سـیرجان در ششدانگ یک 
قطعـه زمیـن محصور جهـت الحاق به پـالک ۴ فرعـی از 319 اصلی 
بـه مسـاحت ۴0/5۶متـر مربع پـالک 319 اصلی واقـع در بخش 12 
کرمـان بـه ادرس سـیرجان پاریـز روسـتای روچـون علیـا خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای حمدالـه خـان امانـی لـری  محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 730
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/27 
تاریخ انتشارنوبت دوم :99/03/11

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و 
مـاده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139۶۶0319012002۴70-هیات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان  تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای محمـد مهـدی مویـد محسـنی فرزنـد عالءالدیـن بشـماره 
شناسـنامه ۴۴3صـادره از سـیرجان در یـک قطعـه زمیـن محصـور محصـور 
مشـتمل بـر سـاختمان بـه مسـاحت 203/95مترمربع پـالک 37 فرعـی از 73 
اصلـی واقـع در انتهـای خیابان آیـت اله بروجـردی بخش 3۶کرمـان خریداری 
از مالک رسـمی اقای خواجه حسـین خواجه کریم الدینی محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد . م الـف 72۴
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/27 
تاریخ انتشارنوبت دوم :99/03/11

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی حصر وراثت- منوجان 
شـیبکوه  آزادی  ملـک  خانـم   
شناسـنامه  دارای  داد  پیـر  فرزنـد 
شـماره  دادخواسـت  1۴۸1بشـرح 
توضیـح   99/2/2۴ 99099۸3۸91200075مـورخ 
داده شـادروان علـی آزادی شـیبکوه فرزنـد ملـک 
تاریـخ99/2/17در  بشناسـنامه۶0۸0192۴9در 
شـهرجیرفت فـوت شـده و وراثـت منحصـر حین 
الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 1- ملـک آزادی 
1352/5/10ش  ت  ت  پیـرداد  فرزنـد  شـیبکوه 
۶0۸970۸۴372)پـدر  م  ش   1۴۸1 ش 
فرزنـد  شـیبکوه  آزادی  فاطمـه   -2) متوفـی 
محمـد  ت ت 135۸/2/1 ش ش329۴ ش م 
۶0۸99723۸1)مـادر متوفـی (لـذا مراتـب یـک 
نوبـت در روزنامـه های کثیر االنتشـار محلی آگهی 
می شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت 
یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختالف 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیت 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان 
منوجان .م الف :12

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون 
ثبتـی واراضـی و  تعییـن تکلیـف وضعیـت  قانـون  نامـه  و مـاده 13آئیـن 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139۸۶03190910002332-
9۸/12/0۶هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای ارسـالن خسـروی 
یـک  درششـدانگ  ازعنبرآبـاد  11صـادره  بشـماره شناسـنامه  فرزنـد جـالل 
بـاب خانـه مشـتمل بـر باغچه بـه مسـاحت 11200متـر مربع پـالک - فرعی 
از۴15- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 9فرعـی از ۴15- اصلی قطعه 
3 واقـع دراراضـی در چشـمه جبالبـارز جنوبـی عنبرابـاد  بخش3۴کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم سـکینه خسـروی محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2۴3۴- تاریـخ 

انتشـار نوبـت اول:99/02/27– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/03/11
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139۸۶0319012003۴۶9هیات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای مرتضی رسـولی فرزند حمدهللا 
قطعـه  یـک  در  از سـیرجان  بشـماره شناسـنامه 751۴ صـادره 
زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 3۸۶3/19 پـالک 302 اصلـی واقع 
در باغبمیـد بخـش 3۶ کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای 
غالمعبـاس ابوالحسـن زاده محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 73۶
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/27 
تاریخ انتشارنوبت دوم :99/03/11
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره1399۶031901200025۶هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد علـی علـی پـور لری 
فرزنـد شـیرعلی بشـماره شناسـنامه 300صـادره از برسـیر در یـک 
بـاب خانـه و باغچـه بـه مسـاحت 2919/۸3مترمربع پـالک 3۸9 
اصلـی واقـع در سـیرجان روسـتای فتـح ابـاد باغ خشـک بخش 
12 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای شـیرعلی علـی پـور 
لـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 

خواهدشـد . م الـف 737
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
موضـوع  دوم  شـماره139۸۶0319012002377هیات  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
ثبـت ملـک  ثبتـی حـوزه  فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
سـیرجان  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای حسـن 
نجـف آبـادی پـور فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه ۶9 صادره 
 ۴3213/50 مسـاحت  بـه  بـاغ  قطعـه  یـک  در  سـیرجان  از 
بخـش  ابـاد  فـرح  در  واقـع  اصلـی   ۴310 پـالک  مترمربـع 
3۶کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای اسـفندیار شـهبا 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 73۶
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متن اگهی رای هیات
 در اجـرای بنـد 2 مـاده 1 قانـون الحاق موادی 
بـه قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و 
مـی  اطـالع  بـه  بدینوسـیله  مسـکن  عرضـه 
رسـاند در اجـرای قانون فـوق الذکر خانم طاهـره مظفری 
بـه شناسـنامه 5 کـد ملـی  آبـادی فرزنـد اصغـر  مکـی 
317953۴۸۴2صادره از بردسـیر درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 10۴90 فرعـی از 50۸7 
اصلـی بـه مسـاحت357/5۶ مربـع واقـع در نجف شـهر 
سـیرجان بخـش 3۶ کرمـان را نمـوده اسـت کـه پـس از 
1399/2/1۴هیـات  مـورخ   99۴9 شـماره  رای  رسـیدگی 
حـل اختـالف موضـوع مـاده 7 آیین نامـه اجرایـی قانون 
فـوق الذکـر رای بـه صـدور سـند ملـک واگـذاری نامبرده 
صـادر نمـوده بدینوسـیله بـه اطـالع عمـوم مـی رسـاند 
ظـرف مـدت 20 روز از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی چنانچـه 
کسـی بـه تقاضـای نامبرده معترض اسـت اعتـراض خود 
را کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد سـيرجان تسـلیم و از تاريـخ 
تسـلیم ظـرف مـدت یـک مـاه دادخواسـت اعتـراض پـر 
ثبـت بـه مرجـع صالح قضایـی تسـلیم و گواهـی مربوطه 
را بـه اداره ثبـت اسـناد سـیرجان ارائـه نماییـد چنانچـه 
ظـرف مـدت 20 روز از انتشـار آگهـی اعتـراض نرسـد و 
یـا معتـرض ظـرف یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض گواهـی 
ارائـه  را  بـه مرجـع صالـح قضایـی  دادخواسـت  تنظیـم 
ننمایـد سـند مالکیـت بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم 

مـی گـردد.م الـف 701
تاريخ الصاق / انتشار :روز شنبه 1399/2/27

اگهی تحدید حدود اختصاصی 
 نظـر بـه اینکـه ششـدانگ یـک قطعـه باغ 
بـه  اصلـی   1۶20 از  پـالک 2فرعـی  دارای 
مسـاحت 7۸75/5۴ متـر مربـع واقـع در 
امیـن آبـاد بخـش 3۶ کرمان مورد تقاضـای رحمت هللا 
سـیوندی قرائی نیاز به تحدید حـدود دارد اعمال تبصره 

ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هم ميسـر نمی باشـد 
99/2/23مالـک  مورخـه  درخواسـت  حسـب  لـذا 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصره 
آن  تحدیـدی  عمليـات  و  منتشـر  مزبـور  قانـون   5
در   99/3/21 شـنبه  چهـار  روز  صبـح   ۸ سـاعت  از 
محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد. لـذا بـه مالـک 
)مالكیـن( امـالک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار میگرد 
کـه در موعـد مقرر در این اعـالم در محل وقوع ملک 
حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی 
بـر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد 
بـر طبـق ماده 20 قانـون حداکثر ظرف مـدت 30 روز 
پـس از تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبـا به ایـن اداره اعـالم تا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال گـردد. بدیهـی اسـت پـس از گذشـت مهلت 
یـاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود . 

م لـف 7۴۴
تاریخ انتشار شنبه 99/2/27

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
 شهرستان سیرجان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
 در اجـرای مـواد مذکـور بدینوسـیله امالکـی کـه برابـر آراء هیاتهای حل اختـالف موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی گلبـاف کـه ادامـه عملیـات ثبتـی آن هـا مطابق قانـون مذکـور تجویز گردیده اسـت بـه ترتیب 
شـماره پـالک و بخـش و محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک واقـع در بخـش 27 کرمـان بـه 

شـرح ذیل:
1-پـالک 3 فرعـی از 9۸0- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالـک آقـای علـی صـادق طبع گوکـی فرزند 
حسـن بـه شـماره شناسـنامه 12صـادره از گلبـاف و خانـم ایـران مهـدی زاده گوکی فرزنـد عباس به 
شـماره شناسـنامه 19۶ صادره از گلباف بالمناصفه در ششـدانگ یک باب خانه به مساحت 5۸1/۸۸ 
متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر کوچـه 1۴ محله دریـا خریـداری از مالک رسـمی علی 

صـادق طبـع گوکی و ایـران مهـدی زاده گوکی 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد.م الف 1۴3
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/2/27

تاریخ انتشار نوبت دوم:9/3/11
محمد مقصودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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 
1399۶031900۸000095 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 
2۶7/30 مترمربـع از پـالک 75۶5 اصلـی واقـع در زرند بلـوار دفاع 
مقـدس کوچـه ۶  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   139۸۶031900۸000010 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 ۴57 در یک 
بـاب خانه به مسـاحت 290 مترمربع از پـالک 23۴9 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 1۴-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 
139۸۶031900۸002۴79 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 2۶/۴2 
مترمربـع از پـالک ۶152 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 139۸۶031900۸00217۸ 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 255/۴0 مترمربـع از پـالک 23۸9 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 1۶-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

 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 
1399۶031900۸00011۶ 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 52۶ در یک باب خانه به مساحت 11۴/05مترمربع از 
پالک 75۶5 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
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 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 1۴0 در یک باب خانه به مساحت 
23۴/۴0 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 1۴ فرعی از 50۶۸ 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 5۶5 
مترمربع از پالک ۶359 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 ۴35 فرعی از ۶0۴۴ اصلی( به مساحت 13/50 مترمربع از پالک ۶3۸2 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 30۸00۴۴۶۴9 در یک باب خانه به 
مساحت 303/05 مترمربع از پالک 75۶1 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 371/۴0 مترمربع 
از پالک 75۶۶ اصلی واقع در زرند خیابان عالمه کوچه ۸ خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس 

نظریان. م الف 1۸-تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1399/2/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 1399/2/27

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

نماینده مردم کرمان در مجلس تاکید کرد:

لزوم لغو تعرفه های صادراتی محصوالت کشاورزی
مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان: ناوگان سم پاشی جهاد کشاورزی جنوب از هجوم ملخ  در سال گذشته مستهلک شده و 

امسال برای مبارزه، نیاز به تامین اعتبار داریم



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131۴۸۸۶۸۴     ۴3213۶۸۴-۸5- 03۴
تلفنخانه کرمان: 03۴-32۴۸7۴77

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

رنا
 ای

س:
عک

میرزا
اثـری از سـید مجتبـی آقـا بـزرگ علـوی مشـهور بـه 
بـزرگ علـوی نویسـنده واقع گـرا، سیاسـت مدار چپ گرا، 
روزنامه نـگار نوگـرا و اسـتاد زبـان فارسـی ایرانـی اسـت.

او را همـراه صـادق هدایـت و صـادق چوبـک، پـدران 
داستان نویسـی نویـن ایرانـی می داننـد.

میـرزا مجموعـه داسـتان های کوتاهیسـت کـه بـزرگ 
علـوی در طـول ۱۵ سـال اول زندگـی در آلمان نگاشـت.

کـه شـامل شـش داسـتان کوتـاه مـی شـود.کتاب میرزا 
اثر سـید مجتبی آقا بـزرگ علوی اسـت؛ میـرزا مجموعه 
داسـتان های کوتاه اسـت.که بـزرگ علـوی در طـول ۱۵ 
سـال اول زندگـی در آلمـان نگاشـت کـه شـامل شـش 
داسـتان کوتاه مـی شود.سـالی نیسـت که من سـفری به 
خارج نکنم.کجای دنیاسـت که زیرپا نگذاشته باشم، مثاًل 
روزنامه نویس هسـتم. با ایـن کارت تمام درها بـه روی آدم 
باز اسـت.هربار که سـری به مرکـز اروپا می زنم از دوسـتم 
دیـدن می کنم.ما در قطـار مونیخ زالسـبورگ با هم آشـنا 
شـدیم.در دسـتش »لطائـف الطوائف« بـود. فهمیـدم که 
ایرانیسـت. سـر صحبت را با او باز کردم.حاال پانزده سـال و 

بلکـه بیشـتر از آن تاریـخ می گذرد.

فیلم دو پاپ
آدمی پناه می خواهد. پناه دردها و ســیلی های مهلــِک روزگاری که ارباباِن 

خودخوانده اش، بهش زدن.

دیالوگ
خفه خون

به کارگردانی تورج کالنتری در سال ۱۳۹۶ ساخته شده است. این فیلم محصول 
کشور ایران و در ژانر مستند و سیاسی تاریخی است.

فیلم
پنج سنگ

بازی محلی بش داش یا همان پنج سنگ یکی از بازی های بسیار شیرینی است که 
بین دختر خانم های دیار آذربایجان و از جمله خلخال انجام می شود.

بازی های محلی

خبرـ  تازه یا کهنه اشـ 
                    هیچ فرقی ندارد
همان زخم های همیشه
همان کینه های قدیمی

بشر چیست؟
مشقی است خونین

که آموزگارش کالغ است.
سیدعلی میرافضلی

عکس:  الهام عباسلو
کرونا معیشت مربیان ورزشی 

را به خطر انداخت

مربیان و باشگاه داران ورزشی قریب به سه ماه اســت که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
فعالیت خود را متوقف کرده اند، اما استمرار تعطیلی، تامین معیشت و درآمد این قشر را 
با سختی مواجه کرده است. با شیوع ویروس کرونا در ایران اماکن و باشگاه های ورزشی 
جزو نخســتین اصنافی بودند که مجبور به تعطیلی شدند و اکنون نیز با ادامه دار شدن 
این وضعیت، مربیان و باشگاه داران به شرایط حاضر اعتراضاتی دارند.مربیان و باشگاه 
دارانی که برای ارتقا سالمت و ایجاد شور و نشاط اجتماعی هزینه و وقت خود را صرف 
تالش برای ورزش کاران و ورزش دوستان ساخته اند و به تبع آن هزینه های هنگفتی 
را متقبل شده اند، اکنون در تنگنا قرار گرفته اند.بسیاری از باشگاه ها هستند که توان 
پرداخت اجاره و حقوق اماکن ورزشی تحت اختیار خود را ندارند و همچنین مربیان و 
باشگاه دارانی هستند که با تعطیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا، تنها محل درآمد خود 
را از دست دادند و حتی در برخی موارد از تامین معیشت اولیه زندگی خود باز مانده اند.

با توجه به نقش مربیان و باشگاه داران در ارتقای سطح سالمت جسمانی جامعه، لزوم به 
رسمیت شناخته شدن مربیگری به عنوان شغل و ایجاد امنیت شغلی برای این عزیزان 
در این شرایط بسیار احساس می شــود.در این  میان، عده ای معتقدند که با عادی شدن 
وضعیِت سایر مشــاغل باید فکری  هم به  حال باشگاه های ورزشــی کرد و برخی دیگر 
معتقدند با قراردادن این مشاغل دربین مشاغل آســیب پذیر می شود تا حدودی ضرر 
و زیان ها را جبران کرد.لذا نیاز به حمایت های مالــی دولت و حتی بخش خصوصی در 
راستای کاهش آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا به مربیان و باشگاه ها بیشتر احساس 
می شود و باید گام های عملیاتی در این خصوص برداشته شود.مربی مجموعه آکادمی 
فوتبال شاهد شهربابک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: این آکادمی برای اولین ساِل 
فعالیت کامال موفق بود به طوری که توانستیم در حدود ۳ماه بازیکنانی را به اردوی تیم 
ملی بفرستیم ولی متاسفانه با شیوع بیماری کرونا مجبور شدیم آکادمی و مدرسه فوتبال 
را تعطیل کنیم.مســعود ابراهیمی افزود: افتخار این را داریم که با تالش و تجربه حرفه 
ای که حاصل دو دهه تالش است برای جوانان شهر قدمی برداریم و آنان را برای رسیدن 
به هدفشان کمک کنیم.وی تصریح کرد: من و دیگر همکارانم شغل آنچنانی نداریم که 
در زندگی تکیه گاهی برایمان باشد و مجبوریم برای کسب درآمد و امرار معاش زندگی 
یا با مدرســه فوتبال همکاری کنیم یا مربی پایه های یک باشگاه درجه یک شهرستان 
باشیم.ابراهیمی تأکید کرد: این در حالی است که بیمه نیستیم و حقوقی آنچنانی به ما 
تعلق نمی گیرد.وی با اشاره با تعطیلی باشگاه ها که درآمد شان را به صفر رسانده است، 
اظهار داشت: از مسئوالن اداره ورزش و جوانان، هیات فوتبال، باشگاه مس عاجزانه تقاضا 
می کنم با درایت به این مساله نگاه ویژه ای داشــته باشند و بتوانند درصدی از ضرری 
که ما مربیان و باشگاه داران متحمل شدیم رو جبران کنند.مربی باشگاه ورزشی سرای 
ژیمناستیک به خبرنگار ایرنا گفت: این باشگاه باسابقه۱۴سال در رشته ی ژیمناستیک 
فعالیت خود را آغاز کرد و طی ۱ سال گذشته رشته پارکور)و پارکور بانوان برای اولین 
بار در شهربابک(،آمادگی جســمانی، به فعالیت خود به صورت حرفه ای ادامه داد و به 
مرور به تجهیزات خود افزود.زهره قریب با اشاره به اینکه طبیعتاً تعطیلی باشگاه در ۳ ماه 
موجب ضررهای مالی برای ما شده است، افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور ما به پویش 
ورزش در خانه پیوستیم و کار خود را ادامه دادیم و حاصل این تالش و پیگیری راهیابی 
ورزشکاران توانمند سرای ژیمناستیک شهربابک به مسابقات کشوری پارکور)درمنزل( 
در مرحله نیمه نهایی شد که همچنان این رقابت ها ادامه دارد.مربی سالن کشتی شهید 
کیانفر شهربابک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: در مدتی که مشغول حرفه مربی 
گری هســتم هیچگاه به ورزش به دید یک منبع درآمد نگاه نکردم و همیشه با عشق و 
عالقه برای آن فعالیت کردم. محمدصادق صادقی مربیگری را شــغل بسیاری از اهالی 
ورزش دانست و افزود: معتقدم که متأســفانه به مربیان ورزشی بهایی داده نمی شود و 
ما در این حرفه امنیت شغلی نداریم و با ســیلی صورت خود را سرخ نگه می داریم.وی 
تعطیلی باشگاه ها را امری جهانی دانست و تصریح کرد: با شیوع ویروس کرونا بسیاری 
از مردم و مشاغل متضرر شدند.صادقی اظهار داشت: ما برای اینکه بتوانیم باشگاهمان را 
به شرایط قبل از تعطیلی برسانیم باید هزینه زیادی بابت تبلیغات انجام دهیم.وی یادآور 
شد: در ورزش کشتی ورزشکاران باهم تماس دارند و زمان می برد تا خانواده ها به استرس 
وارده غلبه کنند و دوباره فرزندان خود را برای فعالیت در این رشته به باشگاه بفرستند.

صادقی گفت: یکی از راه های حل مشکل مربیان در این برهه زمانی دادن وامی با سود 
پایین است زیرا اکنون شرایط زندگی برای مربیان سخت شده است.وی بیان داشت: ما 
مربیان برای آینده امیدی نداریم تا اگر روزی بازنشســته شویم بتوانیم از بیمه استفاده 
کنیم.مربی کشتی شهربابک گفت: از مسئوالن می خواهیم به مربیان که عمر و جوانی 
خود را به پای ورزش و سربلندی شهرستان، استان و کشور گذاشته اند بهای بیشتری 
بدهند. وی با اشاره به اینکه از دوران کشــتی گرفتن چند مصدومیت به من رسیده اما 
بازهم با عالقه وارد حرفه مربیگری شده ام، افزود: از مسئوالن درخواست داریم حداقل 
سهمیه ای برای جذب ورزشکاران در شرکت های صنعتی شهرستان در نظر بگیرند تا 

عالوه بر ایجاد امید و انگیزه برای آنان، در بازار کار نیز جذب شوند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

خانه حاج آقا علی  رفسنجان
در فاصله ی ۶ کیلومتری شهر رفسنجان از 

توابع استان کرمان، خانه ای خشتی قرار گرفته 
که نه تنها یکی از بزرگترین خانه های خشتی 

جهان به شمار می رود.

ملیله دوزی
ملیله دوزی به دوخت هایی اطالق می شود که 
از مفتول های طالیی، نقره و آلیاژهای مختلف 

که به شکل فنری در آمده اند، برای تزئین 
سطح پارچه استفاده می شود.

سوهان زرند 
یکی از شیرینی های سنتی و مخصوص استان 

است که شهرت بسیار دارد .

جاذبه

صنایع

سوغات

متقاضیان خرید محصوالت سایپا در ســامانه »امتا« چین یک ماه بدون مرگ ناشی از کرونا سپری کرد.
پیشثبت نام کنند.

۲ ماه پس از بهبودی مبتالیان به کرونا، فرصت طالیی 
اهدای پالسما


