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ما را در تلگرام دنبال کنید
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مدیرکل غله استان به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد
رئیس کل دادگستری استان از دستگیری مدیرکل غله استان کرمان و معاون این اداره به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه خبر داد

دادسـتان عمومـی و انقـاب مرکـز 
دسـتگیری  ز  ا کرمـان  اسـتان 
مدیرکل و معاون یکـی از ادارات کل 

اسـتان خبـر داد.
دادسـتان عمومـی و انقـاب مرکـز 
اسـتان کرمـان گفـت: در پـی رصـد 
ره کل  دا و گزارشـات واصلـه بـه ا
اطاعـات اسـتان کرمـان مبنـی بـر 
فسـاد اداری در یکـی از ادارات کل 
اسـتان کرمـان و ارزیابـی و صحـت 
گزارشـات و رصـد اطاعاتـی بـا 
هماهنگـی و دسـتور قضایی توسـط 
بازپـرس ویـژه و تکمیـل تحقیقـات 
مدیـر کل مذکور به همراهـی معاون 

اسـتان دسـتگیر شـدند.
دادخدا سـاالری در تشـریح این خبر 
افـزود: در تحقیقـات صـورت گرفتـه 
مشـخص گردید که مشـارالیه جهت 
انجـام امـور اداری تاکنـون میلیاردها 
ریـال از اربـاب رجـوع تحـت عنـوان 
هدیـه و رشـوه بـا همـکاری معـاون 
خـود دریافـت و بـا ایـن وجـوه یـک 
منزل چنـد واحـدی در شـهر کرمان 

احـداث و در بازرسـی از منـزل وی 
در یکـی از شهرسـتانها تعـداد ۳۰ 
قطعـه سـکه طـا کـه داخل اسـباب 
بـازی جاسـازی و از طریق نامشـروع 
تحصیـل شـده بـود کشـف و توقیـف 
و متهمیـن بـه اتهـام اخـذ رشـوه در 
بازداشـت و امـوال حاصـل از جـرم 
ازجملـه منـزل مسـکونی بـه عنـوان 
امـوال حاصل از جـرم توقیـف گردید 
و امـر تحقیـق از سـایر متهمیـن و 

شـرکا ء و معاونیـن جـرم ادامـه دارد.
آقای سـاالری افـزود : امـوال توقیف 
و کشـف شـده از متهمین میلیاردها 
ریـال ارزیابی و کار شناسـایی سـایر 
اموال حاصـل از جـرم متهمین ادامه 

خواهد داشـت .
دادسـتان مرکـز اسـتان در پایـان 
ضمـن تقدیـر و تشـکر از مجموعـه 
اداره کل اطاعـات در امـر برخـورد 
قتصـادی  داری و ا بـا مفسـدین ا

اعـام کـرد: در راسـتای تحقـق 
اوامر ریاسـت محتـرم قضائیـه مبنی 
بـر برخـورد بـا مفاسـد اقتصـادی و 
اداری ایـن راه بـا قاطعیـت ادامـه و 
بـا مجرمیـن در هـر پسـت و مقامـی 
نقابـی صـورت  باشـند برخـورد ا

خواهـد گرفـت.
وی بـا اشـاره بـه تاکیـدات ریاسـت 
قـوه قضائیـه در برخـورد بـا فسـاد، 
خاطرنشـان کرد: براسـاس تاکیدات 
ریاسـت قوه قضائیـه مبنی بـر اینکه 
هاضمـه نظام اسـامی فسـاد را نمی 
پذیرد و فسـادناپذیر اسـت، اقدامات 
الزم بـرای شناسـایی و برخـورد بـا 
متهمـان ایجـاد فسـاد در جامعـه 
در  قضائـی  کامـل  پشـتیبانی  بـا 
چارچـوب قانـون و توسـط مراجـع 
نتظامـی انجـام مـی  اطاعاتـی و ا
شـود و هیـچ فـردی از هیـچ گـروه، 
در  اجتماعـی،  طبقـه  و  حـزب 
صـورت انجـام اقدامـات خـاف و 
فسـادبرانگیز نبایـد خـود را مصـون 

از برخـورد قضائـی بدانـد.

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/03/11 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/03/11 تا تاریخ 1399/03/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1399/04/03
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1399/04/04

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

)http://iets.mporg.ir( کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره
براساس دستورالعمل مناقصه خرید خدمات مشاور به روش تعرفه

تعیین حق الزحمه 
خدمات نظارت 

98/129056 مورخ 
1398/03/18

145/ج98/3
نظارت بر اجرای باند 

دوم رودبار_ سه راهی 
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آگهی تجدید مزایده
شـهرداری عنبراباد در نظر دارد به اسـتناد موافقت نامه شـماره 222 مورخه 98/12/20 شـورای 

محترم اسـالمی شـهر از طریق مزایده حضوری نسـبت به فروش ماشـین آالت با شـرایط ذیل به 
اشـخاص حقیقی یا حقوقی واجد شـرایط واگـذار نماید.

شرایط مزایده:
ــورد  ــد از م ــت دارن ــده مهل ــیون مزای ــا روز کمیس ــی ت ــار آگه ــخ انتش ــان از تاری متقاضی  -1

ــد. ــد نماین ــده بازدی ــین االت مزای ــروش ماش ف
2-قیمــت مــورد فــروش در صــورت برنــده شــدن بــه صــورت تمــام نقــدی بــه صــورت یکجــا 

پرداخــت و بــه حســاب شــهرداری واریــز گــردد.
3-هریــک از شــرکت کننــدگان در زمــان برگــزاری مزایــده مــی بایســت بــا در دســت داشــتن 
اصــل و کپــی کارت ملــی و مبلــغ 5درصــد ســپرده شــرکت در مزایــده  را بابــت ایــن ماشــین بــه 
حســاب جــاری 3100003605008 بابــت ســپرده شــرکت در مزایــده پرداخــت نماینــد و در محــل 

مزایــده حضــور بهــم رســانند.
4-پرداخــت کلیــه هزینــه هــای چــاپ آگهــی مزایــده در روزنامــه هــا- هزینــه کارشناســی بــر 
مبنــای دســتمزد کارشناســی و کلیــه هزینــه هــای متعلقه)مالیــات بــر ارزش افــزوده و عــوارض 

نقــل و انتقــال ســند...( بــر عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد.
ــوری(راس  ــه موت ــد نقلی ــد )واح ــل بازدی ــورخ 99/4/3 در مح ــنبه م ــه ش ــده در روز س 5-مزای

ــردد. ســاعت 11 انجــام مــی گ
6-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات الزم به واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

ــا کلیــه پیشــنهادات حضــوری در محــل مزایــده فــروش  ــا قبــول یــک ی 7-شــهرداری در رد ی
مختــار اســت. 

شهردار عنبرآباد

 فروش ماشین االت شهرداری)حضوری(

وضعیت وضعیت شماره شاسیشماره موتوررنگمدلنام وسیله نقلیه 
سند 

قیمت پایه 
کارشناسی)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مزایده)ریال(

 سواری پژو
 پارس
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جنوب در وضعیت بحرانی است
رییس علوم پزشکی جیرفت: همه ی اعضا خانواده ای که فرد مبتا به کرونا در آن وجود دارد باید حداقل 2 هفته در قرنطینه باشند

جنوب برای مبارزه با ملخ 
نیازمند سم پاشی هوایی است

مدیرکل غله استان به اتهام 
اخذ رشوه دستگیر شد

رئیس کل دادگســتری اســتان از دستگیری 
مدیرکل غله اســتان و معاون این اداره به اتهام 

فساد اداری و اخذ رشوه خبر داد وگفت: مشــارالیه تاکنون میلیاردها ریال از ارباب رجوع 
تحت عنوان هدیه و رشوه دریافت کرده است و با این وجوه یک منزل چند واحدی در شهر 
کرمان احداث و در بازرسی از منزل وی در یکی از شهرستان ها تعداد ۳۰ قطعه سکه طا 

که داخل اسباب بازی جاسازی و از طریق نامشروع تحصیل شده بود، کشف شد.

در 2۴ ساعت گذشته تســت ۱۶ نفر شامل ) ۵ 
مورد بیمار بســتری،۴ مورد بیمار سرپایی، ۳ 

مورد پرسنل و ۴ مورد اطرافیان بیماران غربالگری شده( از نظر کرونا مثبت شده است.
بدین ترتیب شــمار کل مبتایان استان به ۱۷2۶ نفر رســید. موارد جدید به تفکیک 
حوزه دانشگاه های علوم پزشکی استان:حوزه علوم پزشکی کرمان: ۱۵ نفر،حوزه علوم 
پزشکی رفسنجان: ۱ نفر. بنا بر آخرین آمار در 2۴ ســاعت گذشته، 2 فوتی جدید در 

استان کرمان ثبت شده و تعداد جان باختگان در استان به ۸۱ نفر رسید.

مدیرجهاد کشاورزی کهنوج: در صورتیکه امکان سم پاشی هوایی 
در جنوب کرمان مهیا نشود؛ با توجه به آبگیری جازموریان و باتاقی 

شدن منطقه دسترســی به اعماق باتاق مهیا نیست و ملخ ها  می توانند به مزارع جنوب و 
حتی شمال استان حمله می کنند.

روند صعودی قربانیان 
کرونا  در استان ادامه دارد

سنا
 : ای

س
عک

باشگاه های بی اعتنا به 
پروتکل های بهداشتی 

بسته می شوند
مدیر بهداشــت محیط و حرفه ای دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان با اشاره به نظارت دقیق 
بر باشگاه های ورزشــی بیان کرد: در صورت 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، آن امکنه 
پلمب شــده و یک تا دو ماه امکان بازگشایی 
آن وجود نــدارد.وی از مردم خواســت در 
صورت مشــاهده هر گونه تخلفــی در این 
خصوص، مراتب را به ســامانه ۱۹۰ یا مراکز 
بهداشت دانشــگاه های علوم پزشکی استان 

کرمان اطاع دهند.

برگزاری مسابقه 
عکاسی و فیلم برداری 

در بیابان لوت
به مناسبت گرامیداشت چهارمین سال 
ثبت جهانی بیابان لوت مسابقه عکاسی 
و فیلم برداری برگزار می شود، فرصت 
ارسال آثار تا حداکثر ۱۰ تیر به آدرس 

 irannaturalsites@gmail.com ایمیل
است

باند سارقان زورگیر 
در کرمان متالشی شد

فرمانده انتظامی استان از انهدام باند 
سارقان زورگیر در شهر کرمان که با 
مجروح کردن افراد اقدام به سرقت 

اموال آنها می کردند، خبر داد

صفحه 2 
را بخوانید 

صفحه 4 را 
بخوانید

3

2

2

ادامه مطلب را در صفحه2  بخوانید 

ادامه مطلب را در همین صفحه بخوانید 

3

استاندار با کاهش حضور کارمندان 
جنوب به یک سوم موافقت کرد

3

سنا
 ای

س:
عک

آتش به دامان نخل های عنبرآباد  افتاد
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یکشنبه  11 خرداد 1399 کاغذ جنوبکاغذ استان

مدیرکل مســکن و شهرســازی جنوب کرمان از عقــد تفاهم نامه 
همکاری برای احداث ۱۱۳۵ واحد مسکونی ویژه فرهنگیان در قالب 
طرح اقدام ملی مسکن خبر داد.محمدســاردویی افزود: با توجه به 
تاکید مقام عالی وزرات راه و شهر سازی مبنی بر تامین مسکن همه 
اقشار مختلف جامعه این اداره کل با تنظیم تفاهم نامه ای با اداره کل 

آموزش پرورش استان کرمان برای تامین ۱۱۳۵ واحد مسکونی ویژه فرهنگیان در هفت شهرستان 
جنوب کرمان در قالب طرح اقدام ملی مسکن اقدام کرده است.وی اظهار داشت: تا کنون اداره کل 
آموزش و پرورش با معرفی سه قطعه زمین در شــهر جیرفت که بایستی مراحل انتقال اسناد این 
اراضی بنام سازمان ملی زمین و مسکن ، نسبت به تغییر کاربری اراضی از طریق کمیسیون ماده ۵ 
اقدام گردد . همچنین از ظرفیت مجتمع مسکن مهر ۱۵۰۰ واحدی شهر کهنوج نیز در این طرح 

استفاده خواهد شد.

احداث ۱۱3۵ واحد مسکونی ویژه 
فرهنگیان در جنوب

 علیرضا حیدری مدیر جهاد کشاورزی کهنوج از هجوم ملخ های 
صحرایی به این شهرستان خبر داد.وی اظهار داشت: از ابتدای 
ورود دسته های ملخ صحرایی به جنوب کرمان، پایش و ردیابی در 
تمامی نقاط شهرستان با اولویت نقاط هم مرز با استان هرمزگان 
و شهرستان های مجاور در دستور کار قرار گرفت.حیدری 

تصریح کرد: تاکنون بیش از 2 هزار هکتار از مزارع، باغ ها، دشت ها، رودخانه ها و جنگل های 
شهرستان کهنوج پایش شده است.وی گفت: با مشاهده ورود نخستین دسته های ملخ صحرایی 
به این حوزه، سم مورد نظر تهیه و در اختیار شورای روستاهای درگیر با این آفت قرار گرفت و 
آموزش های الزم نیز انجام تا در صورت استقرار این ملخ ها در بهترین و سریع ترین زمان ممکن 
مبارزه انجام شود. مدیر جهاد کشاورزی کهنوج افزود: با حمایت های سازمان جهاد کشاورزی و 

فرماندار کهنوج و با برنامه ریزی مناسب آماده مبارزه با این آفت خطرناک هستیم.

هجوم ملخ های صحرایی 
به شهرستان کهنوج

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عنبرآباد از 
آتش سوزی حدود ۱۰ کیلومتر از منطقه جنگلی، نخیات و 
مراتع منطقه »کوِش َکلََجک عنبرآباد« خبر داد."ساالری" 
در تشریح جزییات این خبر افزود: این آتش سوزی حدود 
ساعت ۱۰ صبح دیروز جمعه نهم خرداد از پوشش جنگلی 

روستای کوش کلجک بخش جبال بارز جنوبی عنبرآباد آغاز شد که به روستای نرگسان 
رسید و به تدریج به نخیات و باغ های مرکبات منطقه سرایت کرد.رییس منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان عنبرآباد با اشاره به اینکه بر اساس برآورد اولیه، آتش ۴۵ هکتار 
از منطقه جنگلی، نخیات و مراتع کوِش َکلََجک عنبرآباد را سوزاند افزود: منطقه جنگلی 
کوهستانی کوِش َکلََجک جبالبارز جنوبی شامل درختان َکُهور، ُکنار، گز و نخل و درختچه 

های شوره، اسکنبیل و بادام کوهی است .

آتش به دامان نخل های 
عنبرآباد افتاد

خبرخبر

ر کرمــان بــا اشــاره بــه  اســتاندا
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش درخواس
حضــور  کاهــش  بــرای  جیرفــت 
ــه  ــا توج ــوم ب ــک س ــه ی ــدان ب کارمن
ــن  ــا ای ــتان ب ــوب اس ــرایط جن ــه ش ب
ــت  ــوی موافق ــاع ثان ــا اط ــنهاد ت پیش
ــارس  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ کرد.ب
از کرمــان، محمدجــواد فدائــی در 
بیســت و هفتمیــن جلســه ســتاد 
اســتانی مدیریــت بیمــاری کرونــا و 
ارتبــاط ویدئوکنفرانــس بــا فرمانــداران 
ــر  ــا ه ــرد: ب ــوان ک ــتان عن ــر اس سراس
اقدامــی کــه منجــر بــه گســترش و 
افزایــش بیمــاری کروناویــروس در 
اســتان شــود، مخالــف هســتیم.

اســتاندار کرمــان ابــراز داشــت: بــا 
توجــه بــه تعطیلــی مهدکودک هــا و 
ــه  ــدی ک ــوان کارمن ــال بان ــت ح رعای
ــا  ــد، ب ــتان دارن ــن دبس ــر س ــد زی فرزن
همــکاری مدیــر مربوطــه شــرایط 
کاری مناســب بــرای آنهــا فراهــم 
شــود کــه از دورکای و یــا مرخصــی 
ر  اســتاندا ســاعتی اســتفاده کنند.
کرمــان بــا اشــاره بــه درخواســت 
ــوم پزشــکی جیرفــت برای  دانشــگاه عل
ــک  ــه ی ــدان ب ــور کارمن ــش حض کاه
ــوب  ــرایط جن ــه ش ــه ب ــا توج ــوم ب س
ــاع  ــا اط ــنهاد ت ــن پیش ــا ای ــتان ب اس
ثانــوی موافقــت کرد.محمدصــادق 
بصیــری معــاون سیاســی، امنیتــی 
و اجتماعــی اســتاندار کرمــان بیــان 
ــد  ــعی ش ــان س ــتان کرم ــرد: در اس ک
ــی  ــه نحــو مطلوب ــا شــرایط بیمــاری ب ت
ــا  کنتــرل و شــرایط حفــظ شــود، امــا ب
ــتان هایی  ــا اس ــواری ب ــه همج ــه ب توج
ــاری  ــا بیم ــتری ب ــری بیش ــه درگی ک
ــروز  ــال ب ــی احتم ــن اپیدم ــد، ای دارن
در اســتان را هــم دارد، کمــا اینکــه 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــتان را تح ــوب اس جن
ــایی  ــزود: بازگش ــت.بصیری اف داده اس
ــرای  ــا ب ــور و صرف ــه کل کش ــاجد ب مس
ادای نمازهــای یومیــه بــا شــرط 
ــا  ــت، ام ــم یاف ــت پروتکل هــا تعمی رعای
ــر  ــم دیگ ــزاری مراس ــت برگ محدودی
ــی  ــان باق ــره همچن ــم و غی ــد خت مانن
ــی  ــت زمان ــن محدودی ــت، همچنی اس
ــد  ــده و می توانن ــته ش ــاژها برداش پاس
بــا شــرایط رعایــت پروتکل هــای 

بهداشــتی ادامــه فعالیــت دهنــد.

سند تحول بنیادین 
مبنای اصلی برنامه های 
آموزش و پرورش است

و  پژوهــش  معــاون   - ایرنــا 
برنامه ریــزی آمــوزش و پــرورش 
ــول  ــند تح ــت: س ــان گف ــتان کرم اس
تمــام  اصلــی  مبنــای  بنیادیــن 
برنامه هــای آمــوزش و پــرورش 

. ســت ا
ــی  ــا، حســین براهوی ــزارش ایرن ــه گ ب
روز شــنبه در نشســت شــورای برنامــه 
ریــزی آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــان اینکــه در آمــوزش و  ــا بی ــان ب کرم
ــع و در  ــداوم، جام ــرورش، فعالیتی م پ
راســتای رشــد و تکامــل انســان، غنای 
فرهنــگ و تعالــی جامعــه تعریــف 
ــه  ــن برنام ــزود: تدوی ــت اف ــده اس ش
عملیاتــی در ایــن دســتگاه مهــم و 
ــر  ــکار ناپذی ــی ان ــاختی، ضرورت زیرس

ــت. اس
وی اظهــار داشــت: شــناخت امکانــات 
و منابــع انســانی و غیرانســانی موجود، 
ــداف و مشــخص  ــف اه ــن و تعری تعیی
درجه بنــدی  و  مراتــب  کــردن 
آنهــا، بررســی و پیش بینــی منابــع 
ــداف  ــق اه ــه تحق ــه ب ــی ک و امکانات
کمــک می کنــد و تشــخیص و تعییــن 
فعالیت هــا و اقدامــات الزم بــرای 
ــه  ــد در برنام ــداف بای ــه اه ــیدن ب رس
ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــا م ــزی ه ری

براهویــی از ســند تحــول بنیادیــن بــه 
ــا و  ــه ه ــام برنام ــراغ راه تم ــوان چ عن
فعالیــت هــای آمــوزش و پــرورش نــام 
ــول  ــند تح ــرای س ــزود: اج ــرد و اف ب
بنیادیــن در کشــور الزمــه ارتقــا 
کیفیــت فعالیــت هــای آموزشــی و 

پرورشــی اســت.
معــاون پژوهــش و برنامــه ریــزی 
ــان  ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ آم
تاکیــد کــرد: برنامــه عملیاتــی 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در 
ــا  راســتای اجرایــی شــدن متناســب ب
ظرفیــت هــای بومــی و محلــی تدوین 

و طراحــی شــود.

افزایش آمار ابتا به کرونا ویروس در 
مناطق جنوبی استان باعث نگرانی گزارش

اهالی این  قسمت از استان شده است و 
با گرم شدن هوا تعداد مبتایان به کرونا در جنوب 
استان نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم  شده است و 
در نتیجه آن امیدی که گرم شدن هوا می تواند جلوی 
انتقال را گرفته و  آمار ابتا را کم تر کند، از بین رفت. 
این افزایش آمار ابتا در مناطق گرمسیری  آنقدر 
افزایش پیدا کرد که معاون وزارت بهداشت در آخرین 
اظهار نظر خود گفت:» به طور یقین فرضیه عدم 
انتقال در مناطق گرمسیری رد شده است.« این 
افزایش آمار در جنوب حتی در مقطعی باعث شد 
محدودیت ها در جیرفت دوباره اعمال شود به طور 
مثال بازگشایی مدارس منتفی شد و بسیاری از 
کارشناسان حوزه بهداشت تنها راه گذر از این پیکی 
که به گفته مسووالن علوم پزشکی جیرفت با تاخیر دو 
هفته ای بعد از سایر شهرستان ها، جنوب استان را 
درگیر خود کرده ، رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
است. بالطبع در شرایط کنونی  زندگی در شرایط 
کرونا و نگرانی از بیمار شدن  یکی از دغدغه های اصلی 
جنوبیان استان است،. برخی از این دغدغه ها را با دکتر 
اصغر مکارم رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
مطرح کردیم.  دکتر مکارم در مورد گایه یکی از اهالی 
جنوب که گفته بود با توجه به وجود یک بیمار در 
خانواده از بقیه اعضا تست کرونا گرفته نشده است، 
گفت: به طور کلی گرفتن تست از همه مردم امکان 
پذیر نیست و توصیه ما این است که در صورتی که در 
خانواده ای یک  مورد بیماری وجود داشته است، باید 
کل خانواده به قرنطینه بروند و رعایت کنند و حداقل 
چهارده روز  به شدت موارد را رعایت کنند، مثبت و 
منفی شدن آزمایش برای ما ماک نیست و همچنین 
ممکن است که در این خانواده منفی کاذب وجود 
داشته باشد، اصل بر این است که باید کل خانواده 
رعایت کنند، مگر اینکه فرد عائم خاصی داشته باشد 
که در این صورت باید به بیمارستان مراجعه کند و 
چیزی که در این شرایط بسیار مهم است  توجه  به 
این نکته است که بسیاری از بیماران ممکن است 
بدون عامت، ولی ناقل باشند و این موضوع  باعث 

سلب مسئولیت  نمی شود،  دکتر مکارم یادآور شد: در 
جنوب استان شناسایی مبتایان و گروه های  درگیر 
به صورت خوشه ای در حال انجام است و تاش بر این 

است که تعداد این افراد در سطح جامعه کم  شود.
 نقاهتگاه بیماران کرونایی مورد تایید 

قرار نگرفت
یکی از سواالتی که با شیوع کرونا و موضوع انتقال 
خانوادگی ای که به شدت مورد تاکید مسووالن 
بهداشتی جنوب استان است، به وجود می آید، این 
است که چرا نقاهتگاه در جنوب راه اندازی نمی شود؟ 
بحثی که در ابتدای شیوع کرونا در مورد آن نیز برنامه 
ریزی شده بود .مکارم در این باره گفت:این مسئله را 
هم وزارت خانه و هم فرهنگ مردم تایید نمی کند 
که  به طور مثال بیماران را جایی مثل یک سالن 
جمع کنیم، البته کار آسانی هم نیست ما حتی نمی 
توانیم مردم را  مجاب کنیم  که در خانه بمانند چه 
برسد به این که در یک جایی مثل سالن بمانند اگر 
مردم رعایت نکات بهداشتی را داشته باشند،پیک 
کرونا میگذرد ، این اواخر که مردم رعایت  بیشتری 
کردند  و غربالگری را انجام داده اند، وضعیت خیلی 
بهتر شده و اگر همین فاصله گذاری اجتماعی به 
درستی  رعایت شود خیلی از مشکات حل می شوند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تاکید کرد: 
به طور مرتب خانه هایی که در آن بیمار وجود دارد 
باید مورد ضدعفونی قرار بگیرند. وی یادآور شد: ما به 
شکل عمومی می توانیم  بر اساس توان کمک کنیم اما 
مواردی مثل تامین مواد ضدعفونی خانواده هایی که 
بیمار دارند به عهده خود خانواده است اما  کارشناس 
ها به طور مداوم به خانواده های مبتا مراجعه کرده 

و مکلف اند که پیگیر روند بیماری مبتایان باشند. 
مفید یا غیر مفید بودن ماسک؟

یکی از دغدغه های مردم در شرایط کنونی این است 
که آیا باید از  ماسک یا دستکش استفاده شود یا خیر؟  
دکتر مکارم درباره استفاده از ماسک گفت: ماسک 
در محیط های شلوغ که احتمال دارد فرد مبتا  در 
آن حضور داشته باشد،  صد در صد الزم است، اما 
سازمان بهداشت جهانی در مورد مسئله ی  استفاده 
از دستکش محتاط تر است اما اینگونه نیست که تاثیر 
نداشته باشد اما  در جایی که فرد بیمار کرونایی وجود 
داشته باشد هر سطحی که بیمار دست بزند، آلوده 
است و باید به طور مرتب سطوح ضدعفونی شود و یک 

اتاق را هم به بیمار اختصاص داده  تا از بقیه جدا کنند، 
اما در مورد بیمارهای که عایم ندارند و به دلیل وجود 
افراد بدون عامت در جامع به همین دلیل استفاده از 
ماسک و شستن مرتب دست ها  بسیار کمک کننده 
خواهد بود، اگر رعایت شد حتی این امکان وجود دارد 
که بقیه اعضا خانواده یک بیمار، بیمار نشوند اما این 
احتمال کم است چون بسیاری از  مبتایان بی عامت 
هستند.به همین دلیل ما می گویم همه خانواده 
بیمار باید رعایت کنند، و حداقل رعایت این است 
که با خانواده های دیگر در ارتباط نباشند و دو هفته 
قرنطینه بمانند و گرفتن تست از همه اعضا خانواده چه 

مثبت وچه منفی باشند، ارزش بالینی ندارد.
  پیک بیماری در 2هفته آینده در جنوب 

کمتر می شود
 رییس علوم پزشکی جیرفت، گفت: در دو هفته آینده 
این پیک بیماری به طور قطع در جنوب کم می شود 
اما بخش هایی از آن باقی می ماند، این ویروس در 
جنوب کرمان ریشه کن نخواهد شد  و  در همه کشور  
به همین شکل است و  هم چنان باید مردم باید رعایت 
کنند،  دکتر مکارم در مورد این موضوع که آیا تزریق 
واکسن آنفوالنزا در کنترل بیماری تاثیر دارد یا خیر 
گفت: بهترین زمان تزریق واکسن آنفوالنزا  معموال 

ابتدای  پاییز  است و این واکسن سیستم دفاعی بدن 
را  تحریک می کند که نسبت به بیماری آماده تر شود  
و می تواند  تاثیر گذار باشد و  شدت بیماری را کمتر 
کند و گروه های هدف برای تزریق واکسن آنفوالنزا نیز 
در جنوب استان مشخص می شوند و به طور کلی هر 
طرحی که در کشور انجام شود در جنوب کرمان نیز 
انجام می شود. رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
درباره تعداد آزمایش های کرونایی که  در روز انجام 
می شود، گفت: این عدد متغیر است و بستگی به موارد 
مراجعه و همچنین داشتن شرایط تست گیری بیمار 
دارد برخی روزها بین ۱۰۰ تا ۱2۰ آزمایش گرفته می 
شود و گاهی هم  خیلی کمتر از این تعداد. دکتر مکارم 
در مورد آزمایشگاه  اهدایی کشور هند که قرار بود  به 
علوم پزشکی جیرفت تحویل داده شود ، گفت: هنوز 
این دستگاه آزمایشگاهی  به ما تحویل داده نشده 
است،  ا ما ما مجوز اش را گرفتیم و نامه اش را هم به 
ما داده اند . همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت در بیست و هفتمین جلسه ستاد استانی 
مدیریت و مقابله با ویروس کرونای استان کرمان 
گفت:  شیوع ویروس کرونا در جنوب استان کرمان 
را متاثر از استان های همجوار دانست و گفت: شیوع 

کرونا در جنوب استان در وضعیت بحرانی است.

جنوب در وضعیت بحرانی است
رییس علوم پزشکی جیرفت: همه ی اعضا خانواده ای که فرد مبتا به کرونا در آن وجود دارد باید حداقل 2 هفته در قرنطینه باشند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

گفت:  زاده  خوبی  مجید 
کانون

خوشبختانه میزان استقبال مساجد 
قشر جوان از مسابقه جرعه ای 
از دریا بسیار خوب بود و امروز پس از بررسی 
آثار رسیده به قید قرعه نفرات برگزیده این 
مسابقه معرفی شدند و جوایز نقدی به 
حساب بانکی آنها واریز می شود.»مجید 
خوبی زاده« در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، گفت: 
مسابقه  از  قشر جوان  استقبال  میزان 
جرعه ای از دریا بسیار خوب بود و پس از 
بررسی آثار رسیده به قید قرعه نفرات 
برگزیده این مسابقه معرفی شدند که جوایز 
نقدی به حساب بانکی آنها واریز می شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد 
جنوب کرمان افزود: هم زمان با روز قدس 
مسابقه مجازی جرعه ای از دریا با حمایت 
ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب 
کرمان توسط کانون فرهنگی هنری شهید 
باکری رودبار جنوب برگزار شد.وی عنوان 
کرد: این مسابقه که برگرفته از نکات کلیدی 
سخنان رهبری در روز قدس است با هدف 
آشنایی جوانان با دیدگاه های مقام معظم 
رهبری درباره رژیم اشغالگر صهیونیستی در 
سطح کشور برگزار شد.خوبی زاده یادآور 
شد: هر سال هم زمان با روز قدس اعضای 
کانون های فرهنگی هنری مساجد جنوب 
کرمان به منظور بزرگداشت این روز حضور 
گسترده ای داشتند اما متاسفانه امسال به 
دلیل شیوع کرونا عدم امکان برگزاری 
راهپیمایی، ستاد هماهنگی کانون های 

مساجد جنوب کرمان یکسری ویژه برنامه 
برای بزرگداشت این روز به کانون ها اباغ 
کرد.مدیر ستاد هماهنگی کانون های 
مساجد جنوب کرمان در خصوص نحوه 
اجرای طرح ملی راهکار، اظهار کرد: یکی از 
رویکردهای فعالیت های کانون های 
مساجد جنوب کرمان در راستای اجرای 
طرح ملی راهکار، برگزاری مسابقه های 
مجازی و همچنین مشارکت در رزمایش 
مواسات و همدلی بود که به همین منظور 
کانون های فرهنگی هنری مساجد جنوب 
به صورت خودجوش و جهادی اقدام به 
جمع آوری کمک های مومنانه و شناسایی 
خیرین کرده و مساجد را به پایگاه های 
مواسات و همدلی تبدیل کردند.وی عنوان 
کرد: جهاد بچه مسجدی ها در خدمت به 
نیازمندان همچنان ادامه دارد و در همین 

راستا برخی از کانون های فرهنگی هنری 
عاوه بر تهیه و توزیع سبدهای غذایی اقدام 
بین  در  توزیع غذای گرم  و  به پخت 
نیازمندان محله کرده و برخی نیز در 
راستای محرومیت زدایی در حال ساخت 
سرویس بهداشتی برای خانوارهای نیازمند 
هستند.شایان ذکر است؛ فاطمه دژبان پور 
کانون فرهنگی هنری اندیشه نو، زینب 
عرب پور و عنایت بامری از رودبار جنوب، 
محمدرضا  منوجان،  از  ساالری  لیا 
رشیدیان کانون میثم تمار از کهگیلوئیه و 
بویر احمد، سبحان ناروئی و آسیه مردایان 
از قلعه گنج، لیا عرب کانون فرهنگی 
هنری صدیقه الکبری، فاطمه مائی کانون 
فرهنگی هنری والیت و عیسی رودباری از 
جیرفت، برندگان مسابقه مجازی جرعه ای 

از دریا هستند.

مدیـرکل انتقـال خـون اسـتان کرمـان گفـت: 
امیدواریـم اهداکننـدگان خـون بـا مراجعـه بـه 
پایـگاه هـای انتقـال خـون، همـکاری کننـد تـا 
بتوانیـم ذخایـر خـون اسـتان را بـه حـد نصـاب 
برسـانیم.دکتر روح اهلل میرزائـی در گفـت و گـو 
بـا ایسـنا، دربـاره وضعیـت ذخایـر خونی اسـتان 
کرمـان اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه شـیوع کرونا و 
همچنیـن مـاه مبـارک رمضـان، اهـدای خـون 
کاهـش یافتـه و در سـطح اسـتان کمبـود خـون 
داریـم.وی با بیـان اینکـه اهـدای خون در اسـتان 
کرمـان در مـاه رمضـان حـدود 2۰ درصد نسـبت 
بـه سـال قبـل کاهـش داشـته اسـت بیان کـرد: 
در مـاه رمضـان امسـال حـدود ۵۱۰۰ واحد خون 
گیری در اسـتان داشـته ایم.مدیرکل انتقال خون 
اسـتان کرمـان گفـت: امیدواریـم اهداکننـدگان 
خـون بـا مراجعـه بـه پایـگاه هـای انتقـال خون، 
همکاری کنند تـا بتوانیم ذخایر خون اسـتان را به 
حد نصاب برسـانیم.وی اظهار کرد: درخواسـت ما 
این اسـت کـه همـه شـرایط را درک کـرده و مثل 
همیشـه باعث دلگرمی بیمـاران نیازمنـد به خون 
بوده و لفظ همیشـگی اهداکنندگان خون شـامل 
بیمـاران بشـود و در بحران کرونـا آنهـا را فراموش 
نکنند.میرزائـی با اشـاره بـه اینکه پایـگاه مرکزی 
انتقال خون اسـتان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن 
صبح و عصـر پذیـرای اهداکننـدگان خون اسـت 
و امیدواریـم بـا همراهـی اهداکننـدگان بتوانیـم 
کمبود ذخایـر خون را جبـران کنیم افـزود: پایگاه 
های دیگر انتقال خون در سـطح استان در شیفت 

کاری صبح پذیـرای اهداکنندگان خون هسـتند.
مدیـرکل انتقـال خـون اسـتان کرمـان در بخش 
دیگری از گفـت و گـوی خود با ایسـنا بـه مصرف 
فرآورده های پاکت خون در اسـتان اشاره و اظهار 
کرد: بـا توجه بـه مصـرف بـاالی فـرآورده پاکت 
در اسـتان خصوصا توسـط بیمـاران سـرطانی لذا 
از تمامـی اهداکنندگانی کـه تمایل دارنـد اهدای 
پاکت داشـته باشـند تقاضا داریـم بـا مراجعه به 
پایگاه مرکزی واقع در بلوار 22 بهمن شـهر کرمان 
و نیز پایگاه رفسـنجان مبـادرت به اهـدای پاکت 
به روش فرسـیس کننـد.وی افـزود: در ایـن روش 
به وسـیله دسـتگاه و سـت هـای یکبـار و مصرف 
و اسـتریل فقـط پاکـت از اهـدا کننـده گرفتـه 
می شـود و سـایر اجزای خـون مثل گلبـول قرمز 
جداسـازی نمی شـود.میرزائی با اشـاره بـه اینکه 
یکـی از کاربرد های بسـیار مهم پاکت فرسـیس 
اسـتفاده برای بیماران سرطانی اسـت اظهار کرد: 
شـرایط اهـدای پاکـت هماننـد شـرایط اهـدای 

خون اسـت و هر ۴۸ سـاعت یکبار، هر هفته دو بار 
و در هر سـال 2۴ بار، فـردی می تـوان پاکت اهدا 
کند.مدیرکل انتقـال خون اسـتان کرمـان درباره 
سـاعت کار مراکز اهـدای خـون بیان کـرد: پایگاه 
مرکزی شـهر کرمان واقع در بلوار 22 بهمن جنب 
شرکت گاز از ۷:۳۰ صبح تا ۷ عصر بصورت یکسره 
فعـال اسـت و مرکـز خونگیـری شـهید فیـروزی 
شـهر کرمان واقـع در میـدان آزادی ابتـدای بلوار 
جمهوری روبـروی اتـاق بازرگانی از سـاعت ۷:۳۰ 
صبـح تـا ۱۳ روزهـای فـرد و پایگاه هـای اقماری 
سـیرجان، رفسـنجان، جیرفـت و بم از سـاعت ۸ 
صبح تا ۱۳ فعال هسـتند. ضمنا پایگاه رفسـنجان 
عصـر روزهـای دوشـنبه هـم آمـاده ارائـه خدمت 
مـی باشـد.وی تصریـح کـرد: اهـدای خـون در 
تمامـی پایگاه ها طبق برنامـه ذکر شـده انجام می 
گیرد امـا اهـدای پاکت بـه روش فرسـیس فقط 
در پایـگاه مرکـزی واقـع در بلـوار 22 بهمن شـهر 
کرمان و نیـز در پایگاه رفسـنجان انجام می شـود.

 کاهش ذخایر خونی استان
 اهدا خون به روش ایمن انجام می شود

برگزیدگان مسابقه مجازی جرعه ای 
از دریا معرفی شدند

با توجه به خشکسالی های مداوم و بحران کم آبی، الگوی کاشت گیاهان 
از جمله گل محمدی با نیاز آب کم در دستور کار جهادکشاورزی 
جیرفت قرار گرفته است.با توجه به این که در جنوب کرمان با بحران 
آب مواجه هستیم بنابراین کاشت گل محمدی به عنوان گیاهی با نیاز 
آبی کم، می تواند جایگزین مناسبی برای کاشت گیاهان با مصرف باالی 
آب باشد.به علت نیاز آبی کم این محصول، می توان در جهت اصاح 
الگوی کشت و استفاده بهینه از آب اقدام به کاشت گل محمدی کرد.

از قدیم االیام استفاده از عرقیات و گیاهان دارویی در بین مردم ایران 
رواج دارد.گل محمدی نیز یکی از گیاهان دارویی است که به شکل 
های مختلف همچون گاب، اسانس، گلبرگ و غنچه خشک شده 
استفاده می شود و در صنایع دارویی، عطر سازی، بهداشتی، آرایشی و 
غذایی نیز کاربرد دارد.گاب از نظر طب سنتی، طبیعت گرم دارد و برای 
تقویت قلب و معده، رفع اضطراب و ایجاد آرامش مفید است و به لحاظ 
خواص آرامش بخشی آن در مراسم عزا مورد استفاده قرار می گیرد.به 
گزارش »کرمان نو« مدیر جهادکشاورزی جیرفت خبر داد: در منطقه 
جبالبارز جیرفت بیش از ۴۳2 هکتار گلستان گل محمدی وجود دارد.

علی ساالری افزود: برداشت گل از گلستان های این منطقه آغاز شده و 
از هر هکتار بین یا تا یک و نیم تن گل تر برداشت می شود.وی تصریح 
کرد: برداشت گل در این منطقه تا آخر خردادماه ادامه دارد.معاون 
برنامه ریزی فرمانداری جیرفت نیز می گوید: گل محمدی به آب کمی 
نیاز دارد و برنامه ترویج کاشت آن به عنوان کشت جایگزین درمناطق 
کوهستانی شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.شهدادنژاد ادامه 
داد: گل های برداشت شده در کارخانه گاب گیری جبالبارز فرآوری 
می شود.وی اظهار کرد: این کارخانه در بخش جبالبارز برای ۱2 نفر 
به صورت مستقیم و ۴۰۰ نفر هم غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: بیشترین تولید گل محمدی در جنوب کرمان در حوزه 
جبالبارز، ساردوییه و اسفندقه است.گل محمدی یکی از گونه های مهم 
گیاهان دارویی محسوب می شود که قابلیت کاشت در تمام مناطق این 
شهرستان را دارد. هم اکنون برداشت گل محمدی از گلستان های 

بخش جبالبارز جیرفت آغاز شده است.

گزارش
ایسنا

آغاز برداشت گل محمدی
 از گلستان های جیرفت

استاندار با کاهش حضور 
کارمندان جنوب به یک 

سوم موافقت کرد

رییس علوم پزشکی جیرفت: کرونا  فعال در جنوب استان خواهد بود
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محمدامین امیری نژاد سرپرست دادگستری شهرستان 
فاریاب گفت: برگزاری هرگونه مراسم عمومی نظیر 
عروسی و عزاداری بدون رعایت شرایط فاصله گذاری 
اجتماعی مصداق بارز جرم و تهدید علیه بهداشت بوده و مطابق قانون با 

مسببان و مجرمان برخورد خواهد شد.
وی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا در جنوب کرمان به ویژه 
شهرستان فاریاب طبق گزارش مرکز بهداشت  تا اطاع بعدی برگزاری 
هرگونه مراسم عمومی بدون رعایت شرایط فاصله گذاری اجتماعی 

ممنوع است.

ممنوعیت برگزاری مراسم های عمومی 
بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی

دادگستری

پای کافه ون ها به کرمان باز شد
رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان از 
برنامه ریزی برای حضور کافه ون ها در نقاط مختلف شــهر کرمان 
از جمله محدوده یخدان مویدی خبر داد."محمد جهانشــاهی" 
در جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری، کارشناســان حوزه ترافیک و راهنمایی و رانندگی و 
صاحبان کافه ون ها و دکه های سیار غذاهای خیابانی برگزار شد، با 
اشاره به ترکیب فضای گردشگری و تاریخی یخدان مویدی گفت: 
حضور کافه ون ها می تواند این محل را به یکی از مقاصد گردشکری 
درون شــهری برای مردم کرمان و گردشــگران تبدیل کند.وی 
همچنین به پیشنهاد سه نقطه از جمله بلوار حمزه، خیابان کامیاب 
)روبه روی یخدان مویدی( و بلوار جمهوری اسامی روبه روی سالن 
سنگ نوردی برای فعالیت کافه ون ها اشاره کرد و گفت: کافه ون ها 
باید در نقطه ای حضور پیدا کنند که کمترین مشــکات ترافیکی 
و معارض را داشته باشــد و از امنیت کافی و دسترسی خوبی نیز 
برخوردار باشــد.رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری استمرار حضور مردم برای فعالیت کافه ون ها را نیز ضروری 
دانست و با تاکید بر اینکه رونق گردشگری، بخشی از اهداف حضور 
کافه ون ها و دکه های ســیار غذاهای خیابانی است، گفت: حضور 
کافه ون ها به دلیل ایجاد فضایی برای تعامات اجتماعی، می تواند 
پدیده خاقانه اجتماعی و به نوعی جاذبه گردشگری شهری باشد.
وی بیان کرد: صاحبان غذای خیابانــی و کافه ون ها تا 2۰ تیرماه 
فرصت دارند پیشنهادهای خود را در خصوص مکان مناسب جهت 
فعالیت اعام کنند.براساس این گزارش افضلی، نماینده اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نیز در 
این نشست ضمن تشکر از شهرداری و همکاری پلیس برای ایجاد 
فضایی برای حضور کافه ون ها در شهر کرمان گفت: طرح حضور و 
فعالیت کافه ون ها در اغلب شــهرهای تاریخی و گردشگری ایران 
اجرا شــده و در رونق گردشــگری نیز تاثیرگذار بوده است. وی با 
بیان این که بلوار جمهوری  اسامی برای حضور کافه ون ها به مدت 
کوتاه، پیشنهاد مناسبی است، گفت: شهرداری کرمان نیز می تواند 

از طریق تبلیغات محیطی، این موضوع را در بین مردم جا بیندازد.

مدیر روابط عمومی پایگاه میراث 
جهانی بیابان لوت در استان کرمان میراث

گفت: به مناسبت گرامیداشت 
چهارمین سال ثبت جهانی بیابان لوت مسابقه 
عکاسی و فیلم برداری در میراث جهانی بیابان 

لوت برگزار می شود.
حجت ابراهیمی، مدیر روابط عمومی پایگاه میراث 
جهانی بیابان لوت در استان کرمان در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، گفت:به مناسبت چهارمین 
سال ثبت جهانی بیابان لوت در فهرست میراث 
جهانی یونسکو، مسابقه عکاسی و فیلم برداری در 
میراث جهانی بیابان لوت برگزار می شود.او افزود: 
شرکت کنندگان می توانند آثار خود را همراه 
با کلیه مشخصات اعام شده در بخش شرایط 
الزامی ارسال عکس از ۱۰ خرداد تا حداکثر ۱۰ 
irannaturalsites@  تیر به آدرس  ایمیل
gmail.com ارسال کنند.  ابراهیمی تصریح 
کرد: ضروری است عکس ها و فیلم های ارسالی 
به ترتیب شماره گذاری شده و مشخصات آن ها 

دریک فایل word ارسال شوند.
او با بیان اینکه برندگان در 2۷ تیرماه همزمان با 

گرامیداشت چهارمین سال ثبت جهانی بیابان 
لوت معرفی خواهند شد، درباره جوایز مسابقه 
بیان کرد: به ۳ نفر اول، تور سه روزه سفر رایگان به 
میراث جهانی بیابان لوت، ۱۰ نفر اول لوح تقدیر 
پایگاه میراث جهانی بیابان لوت و ۳۰ نفر اول 
نمایش آثار در نمایشگاه ارزش های میراث جهانی 
بیابان لوت در تهران  و چاپ و نمایش عکس به نام 

صاحب اثر  اعطا می شود. 
مدیر روابط عمومی پایگاه میراث جهانی بیابان 
لوت در استان کرمان بیان کرد: آثار شرکت 
کنندگان  به همت هیئت داوری متشکل از 
اساتید دو حوزه طبیعی و فرهنگی و عکاسان 

حرفه ای داوری می شوند. 
 او با بیان اینکه در فایل ارسالی نام و نام خانوادگی 
و آدرس ایمیل و تلفن عکاس، نوع دوربین، 
محل دقیق عکس یا فیلم، تاریخ تهیه و زاویه 
عکسبرداری نسبت به جهات جغرافیایی، شرح 
مختصری از عکس یا فیلم از جمله شرح پدیده 

های اصلی و نام مکان ها دکر شود.
ابراهیمی  موارد زیر را شرایط الزامی برای ارسال 

عکس و فیلم عنوان کرد:  
ـ  هر نفر می تواند حداکثر ۵ عکس متفاوت و 2 

فیلم یک تا دو دقیقه ای ارسال کنند. 
ـ  آثار ارسالی باید بدون نوشته، قالب، لوگو و 

غیره باشند.

ـ اصاح نور و رنگ در آثار مشروط به تغییر نکردن 
رنگ طبیعی مجاز است.

ـ آثار با کیفیت باال ارسال شود و عکس حداقل 
dpi۳۰۰ و فیلم حداقل p ۷2۰ باشد.

ـ رعایت شئونات قانونی، اخاقی و عرف جمهوری 
اسامی ایران در آثار ارسالی الزامی است.

ـ  کلیه مسائل حقوقی و اصالت اثر بر عهده شرکت 
کننده است.

ـ حق استفاده از آثار ارسالی با ذکر نام صاحب اثر 

برای پایگاه میراث جهانی بیابان لوت محفوظ 
است.

او افزود: شرکت کنندگان در این مسابقه 
عکس های خود را با محوریت پدیده های زمین 
شناسی و ژئومورفولوژیکی لوت، گونه های گیاهی 
وجانوری کویرلوت، آثار تاریخی وفرهنگی لوت، 
زندگی جوامع محلی کشاورزی، دامداری وصنایع 
دستی لوت، خانه های بوم گردی وگردشگری، از 

۱۰ خرداد تا حداکثر ۱۰ تیرماه ارسال نمایند.

کرمان - مدیر بهداشت محیط و حرفه ای 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به بازرسی 
باشگاه های ورزشی گفت: اماکن ورزشی بی اعتنا 

به پروتکل های بهداشتی بسته می شوند.
حمیدرضا گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر در 
خصوص بازگشایی باشگاه های ورزشی در استان 
کرمان اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ستاد ملی 
کرونا هیچ محدودیتی در بازگشایی امکان و 
سالن های ورزشی در تمامی رشته ها در مناطق 
سفید وجود ندارد که البته مسابقات باید بدون 

تماشاچی برگزار شود.
وی ادامه داد: همچنین فعالیت باشگاه های بدن 
سازی و سایر رشته های انفرادی و استخرهای 

روباز در مناطق زرد مانعی ندارد.
گلزاری گفت: بر اساس بخشنامه اباغی در 
شهرهای قرمز فعالیت باشگاه های رشته های 
انفرادی با تماس متوسط مانند بدن سازی و 
پرورش اندام بعد از تأیید محل از سوی مراکز 
بهداشت شهرستان، با رعایت پروتکل های 

بهداشتی امکان پذیر است.
انجام تست پی سی آر برای کارکنان 

باشگاه ها الزامیست
وی تاکید کرد: در شهرهای قرمز و زرد فعالیت 

باشگاه های مربوط به رشته های پر برخورد و 
تیمی مانند رشته های رزمی در شهرهای زرد و 
قرمز ممنوع است. قبل از شروع به کار باشگاه ها 
الزاماً تمامی کارکنان باید تست پی سی آر کرونا 

انجام دهند.
گلزاری با اشاره به اینکه همچنین پذیرش 
ورزشکاران مشکوک و دارای عامت ممنوع است، 
گفت: صاحبان باشگاه ها باید قبل از بازگشایی 
امکنه ورزشی ابتدا در سایت وزارت بهداشت 
ثبت نام کرده و بعد از تأیید تعهدنامه به صورت 
الکترونیک، هولوگرام مربوط به باشگاه ها را 

دریافت کنند.
وضعیت جیرفت قرمز است

مدیر بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
وضعیت جیرفت واقع در جنوب استان کرمان 
قرمز است، افزود: کوهبنان، بردسیر، شهربابک، 
بافت و برخی شهرهای جنوبی استان کرمان 
سفید هستند که نماز جمعه هم در این شهرها 
برگزار می شود، همچنین هیچ محدودیتی برای 

فعالیت باشگاه ها در این مناطق وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه مابقی مناطق استان کرمان 
زرد هستند، گفت: متصدیان باشگاه ها موظف بر 

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی هستند، بعد 
از آن سازمان تربیت بدنی وظیفه نظارت بر این 
امکان را بر عهده دارد و در رأس نظارت ها علوم 

پزشکی قرار دارد.
بازرسی باشگاه های ورزشی استان کرمان

گلزاری گفت: همچنین بازرسان گروه بهداشت 
محیط حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی در 
سراسر استان کرمان به صورت موردی از اماکن 
ورزشی بازدید می کنند اما باید توجه داشت که 

بازدیدهای ما به صورت لحظه ای است.
وی تاکید کرد: دستگاه های ورزشی باید به صورت 
مرتب گندزدایی شوند و امکانات ضدعفونی دست 
در باشگاه ها وجود داشته باشد که متصدی باشگاه 

در این زمینه باید نکات الزم را رعایت کند.
مدیر بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان همچنین با تاکید بر لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشتی در باشگاه های ورزشی 
توسط ورزشکاران و متصدیان باشگاه ها، گفت: 
شاهد افزایش موارد مثبت کرونا در استان کرمان 

هستیم و باید بسیار هوشیار و مراقب باشیم.
وی با تاکید بر لزوم است فاصله گذاری فیزیکی و 
جلوگیری از ورود افراد مشکوک به اماکن ورزشی 

افزود: بوفه ها در این مکان ها باید بسته باشد.

گلزاری بیان کرد: گروه های آسیب پذیری که 
کارمند باشگاه ها هستند باید دورکاری کنند 
یا کارهایی که در ارتباط با افراد نیست را انجام 

دهند.
مردم تخلفات را گزارش دهند

وی با تاکید بر لزوم شستشوی مرتب دست ها و 
ضدعفونی با الکل ۷۰ درصد، بیان کرد: نیروهای 
خدماتی باشگاه ها باید بعد از هر شیفت کاری 

تمامی دستگاه های ورزشی را گندزدایی کنند.
مدیر بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با اشاره به نظارت دقیق بر 
باشگاه های ورزشی بیان کرد: در صورت عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی، آن امکنه پلمب 
شده و یک تا دو ماه امکان بازگشایی آن وجود 
ندارد.وی از مردم خواست در صورت مشاهده هر 
گونه تخلفی در این خصوص، مراتب را به سامانه 
۱۹۰ یا مراکز بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی 

استان کرمان اطاع دهند.
گلزاری گفت: امیدواریم با مسئولیت پذیری 
تک تک افراد جامعه ضمن فعالیت باشگاه های 
ورزشی و گردش چرخ اقتصاد، بتوانیم شاهد 
کاهش بار بیماری کووید ۱۹ در استان کرمان 

باشیم.

برگزاری مسابقه عکاسی و فیلم برداری در بیابان لوت

باشگاه های بی اعتنا به پروتکل های بهداشتی بسته می شوند

گزارش
باشگاه خبرنگاران

باند سارقان زورگیر 
در کرمان متالشی شد

فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام باند سارقان زورگیر در شهر 
کرمان که با مجروح کردن افراد اقدام به سرقت اموال آنها می کردند، 
خبر داد.سردار عبدالرضاناظری  روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
در پی اعام چند مورد ســرقت به صورت زورگیری از شهروندان 
کرمانی در نقاط مختلف که سارقان با مجروح کردن چند شهروند 
اقدام به ربایش اموال شخصی آنان کرده بودند، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی اظهار داشت: در این رابطه 
ماموران پلیس آگاهی مرکز استان کرمان با انجام کار اطاعاتی و 
چهره زنی موفق شدند 2 سارق مورد نظر که دارای سوابق کیفری 
نیز بودند را طی عملیاتی شناسایی و دستگیر کنند.سردار ناظری با 
اشاره به شناسایی چند مالخر مرتبط با این 2 نفر و اعتراف آن ها به 
۳۵ فقره سرقت تصریح کرد: این افراد با حضور در نقاط کور و تاریک 
شهر و با تهدید و مضروب کردن شــهروندان با چاقو و قمه دست 
ســاز اقدام به ربایش تلفن همراه و دیگر اموال شخصی رهگذران 
می کردند که در این رابطه 2۰ مالباخته به پلیس آگاهی مراجعه 
و طرح شکایت کرده اند.فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به 
ادامه روند بازجویی از سارقان از شهروندان خواست در صورتی که 
با تهدید ساح سرد و یا به هر نحو دیگری مورد زورگیری و سرقت 
قرار گرفته اند به پلیس آگاهی مراجعه کنند تا با تکمیل پرونده این 
سارقان و دستگیری ســایر عامان جرم و معرفی آنان به مراجع 

قضایی، عامان خشونت و ترویج ناامنی به اشد مجازات برسند.

دو خودروساز کشور با صدور اطاعیه ای 
مشترک، نکاتی را پیرامون فرآیند قرعه کشی 
طرح فروش فوق العاده خودرو مطرح کردند.
دو خودروساز بزرگ کشور با صدور یک اطاعیه مشترک، 
نکاتی را پیرامون فرآیند قرعه کشی طرح فروش فوق العاده 
خودرو تشریح کردند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان 
عاوه بر اشاره به حضور نمایندگانی از نهاد های نظارتی و 
رسانه های همگانی در زمان قرعه کشی، اعام شده است که 
متقاضیانی که نام آن ها در این قرعه کشی برگزیده می شود، 
باید در ۴۸ساعت پس از اعام نتایج، وجه خودرو مورد نظر 
خود را واریز کنند.مشروح اطاعیه مشترک خودروسازان به 
شرح زیر است:پیرو جلسه مورخ ۹۹.۳.۹ کمیته خودرو که با 
حضور اعضای کمیته اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دو شرکت 
خودروساز )گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی 
سایپا( برگزار شده، بدینوسیله به اطاع کلیه متقاضیان 
حضور در فرآیند فروش فوق العاده ویژه ایام عید سعید فطر 
می رساند:۱- جهت اطمینان بخشی به افکار عمومی در صحت 
و دقت قرعه کشی، نهاد های نظارتی و رسانه ها در تمامی 
مراحل قرعه کشی، حضور خواهند داشت.2- بافاصله پس 
از اتمام فرآیند قرعه کشی، اطاع رسانی الزم در سایت هر 
یک از خودروسازان به تفکیک خودرو انجام خواهد شد.۳- 
متقاضیان مکلفند ظرف ۴۸ ساعت پس از اعام منتخبان از 
سوی خودروسازان، نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند؛ ضمن 
اینکه در صورت عدم واریز وجه، اسامی نفرات جایگزین از 
محل رزرو، توسط خودروساز و با تائید دستگاه های نظارتی 
اعام می شود.۴- صرفاً سند فروش خودرو از سوی خودروساز، 
با درج عبارت »ترهین یکساله در فروش فوق العاده«، به 
خریداران تحویل و شناسنامه مالکیت خودرو )برگ سبز( از 
سوی پلیس راهور تحویل خودروساز گردیده که پس از اتمام 
دوران ترهین، از سوی خودروسازان، تحویل خریدار خواهد 
شد.۵- با توجه به مفاد قرارداد فروش؛ امکان فروش وکالتی 
خودرو های ثبت نامی از سوی متقاضیان در دوران ترهین 
وجود نخواهد داشت.۶- متقاضیانی که ظرف ۳۶ ماه گذشته 
از خودروسازان، خودرو خریداری کرده یا پاک فعال داشته 

باشند، از فهرست قرعه کشی حذف خواهند شد.

ــتان  ــا در اس ــان کرون ــار از مبتای ــن آم آخری
ــان منتشــر شــد. در 2۴ ســاعت گذشــته  کرم
تســت ۱۶ نفــر شــامل ) ۵ مــورد بیمــار 
بســتری،۴ مــورد بیمــار ســرپایی، ۳ مــورد پرســنل و ۴ 
ــا  ــاران غربالگــری شــده( از نظــر کرون ــان بیم ــورد اطرافی م
مثبــت شــده اســت.بدین ترتیــب شــمار کل مبتایــان 
ــک  ــه تفکی ــد ب ــید.موارد جدی ــر رس ــه ۱۷2۶ نف ــتان ب اس
ــوم  ــتان:حوزه عل ــکی اس ــوم پزش ــگاه های عل ــوزه دانش ح
پزشــکی کرمــان: ۱۵ نفر،حــوزه علــوم پزشــکی رفســنجان: 
۱ نفــر،از مــوارد جدیــد ۹ مــرد و ۷ نفرشــان زن هســتند. بنــا 
ــد  ــی جدی ــته، 2 فوت ــاعت گذش ــار در 2۴ س ــن آم ــر آخری ب
ــگان در  ــداد جــان باخت ــان ثبــت شــده و تع در اســتان کرم

ــید. ــر رس ــه ۸۱ نف ــتان ب اس

جزییات فرآیند قرعه کشی خودروهای 
فروش فوق العاده اعالم شد

روند صعودی قربانیان کرونا 
در استان ادامه دارد

خبر

کرونا

خبر

ان
گار

رن
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره139860319014003488-98/08/26هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت  
تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسـن سـدری  فرزند 
محمد بشـماره شناسـنامه 184صـادره ازجیرفت در ششـدانگ یک 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت 50/50متر مربع پـالک - فرعـی از574- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 65فرعـی از 574-اصلـی 
قطعـه دوواقـع دراراضی کالغ آباد جیرفت خریداری از مالک رسـمی 
آقـای غالمحسـین نخعـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 
صادر خواهدشـد ./م الف:17- تاریخ انتشـار نوبـت اول:99/02/21 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/03/11
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
دوم  شـماره139860319014004531-98/10/28هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت  
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم مهنـاز مـرادی کهوری  
فرزند عیسـی بشـماره شناسـنامه 96صادره ازعنبر اباد  در سه دانگ 
مشـاع ازششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 212متر مربع پالک 
- فرعـی از581- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعی از 
581-اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی حسـین آبـاد جیرفت بخش 
45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیـم سـیدیان 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:19-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:99/02/21 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/03/11
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
دوم  شـماره139860319014004532-98/10/28هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای اسـماعیل مرسـل نژاد 
فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 3031850262صـادره ازجیرفت در 
سـه دانگ مشـاع ازششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 212متر 
مربـع پـالک - فرعـی از581- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
-فرعـی از 581-اصلی قطعـه دوواقع دراراضی حسـین آباد جیرفت 
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای ابراهیم سـیدیان 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:18-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:99/02/21 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :99/03/11
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره139860319014004727-98/11/08هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم نسـرین علیخـان 
نـژاد  فرزنـد قربانعلـی بشـماره شناسـنامه 8014صـادره از جیرفـت 
درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 391/53متـر مربع پالک 
- فرعـی از549- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعی از 
581-اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی حسـین آبـاد جیرفت بخش 
45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیـم سـیدیان 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف: 15-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:99/02/21 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/03/11
جواد فاریابی  - 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 ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139960319012000208-هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
بشـماره شناسـنامه  علـی  فرزنـد سـبز  روچونـی  خانـم صـدف شـیخ 
2صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور جهـت 
الحـاق بـه پـالک 4 فرعـی از 319 اصلـی بـه مسـاحت 40/56متـر مربع 
پـالک 319 اصلـی واقـع در بخـش 12 کرمـان بـه ادرس سـیرجان پاریـز 
روسـتای روچـون علیـا خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حمدالـه خان 
امانـی لـری  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

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 موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 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 
برابـررای شـماره139860319012003469هیات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مرتضی رسـولی فرزنـد حمدهللا 
بشـماره شناسـنامه 7514 صـادره از سـیرجان در یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بـه مسـاحت 3863/19 پالک 302 اصلی واقـع در باغبمید 
بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای غالمعبـاس 
عمـوم  اطـالع  منظـور  بـه  اسـت.لذا  محرزگردیـده  زاده  ابوالحسـن 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 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 736
 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 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139960319012000256هیات  برابـررای 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفـات 
لـری  پـور  علـی  علـی  اقـای محمـد  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه 
یـک  در  برسـیر  از  300صـادره  بشـماره شناسـنامه  فرزنـد شـیرعلی 
بـاب خانـه و باغچـه بـه مسـاحت 2919/83مترمربـع پـالک 389 
اصلـی واقـع در سـیرجان روسـتای فتـح ابـاد بـاغ خشـک بخش 12 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای شـیرعلی علـی پـور لـری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 737
 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 تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
قانـون  موضـوع  دوم  شـماره139860319012002377هیات  برابـررای 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـن نجـف آبـادی پـور فرزنـد 
حسـین بشـماره شناسـنامه 69 صـادره از سـیرجان در یـک قطعـه بـاغ 
بـه مسـاحت 43213/50 مترمربـع پـالک 4310 اصلـی واقـع در فـرح 
ابـاد بخـش 36کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای اسـفندیار شـهبا 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 736
 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
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 980- 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 196 صادره از گلباف بالمناصفه در ششـدانگ یک باب خانه به مساحت 581/88 
متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر کوچـه 14 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 143
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 وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

اراضـی و   هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139660319012002470-هیات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای 
محمـد مهدی موید محسـنی فرزند عالءالدین بشـماره شناسـنامه 443صـادره از 
سـیرجان در یک قطعه زمین محصور محصور مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت 
203/95مترمربـع پـالک 37 فرعـی از 73 اصلـی واقـع در انتهای خیابـان آیت اله 
بروجـردی بخـش 36کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای خواجـه حسـین 
خواجـه کریـم الدینـی  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . م الـف 724
 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 شهر عنبر آباد 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره1398603190910002332-98/12/06هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ارسـالن 
خسـروی فرزند جالل بشـماره شناسـنامه 11صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک باب 
خانـه مشـتمل بر باغچه به مسـاحت 11200متر مربـع پالک - فرعـی از415- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 9فرعـی از 415- اصلـی قطعـه 3 واقـع دراراضـی 
در چشـمه جبالبـارز جنوبـی عنبرابـاد  بخش34کرمـان خریـداری از مالک رسـمی 
خانـم سـکینه خسـروی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2434- تاریخ انتشـار نوبت 

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 شهداد  

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139860319005000593 مـورخ 1398/12/12هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای حسـن سـلمانی نـژاد خبیصـی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 
120صـادره از شـهداد  در ششـدانگ دو بـاب مغـازه به مسـاحت 113/14 مترمربع 
پـالک 2 فرعـی از 960- اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- 
خیابـان طالقانـی نبـش میـدان امـام حسـین خریـداری از مالـک رسـمی خود 
متقاضـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 257
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/11 -تاریخ انتشارنوبت دوم :99/3/25

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصر وراثت- منوجان   
دال   علـی  وراثـت  حصـر  رونوشـت  خواهـان   
تقدیمـی  دادخواسـت  شـرح  بختیاربـه  فرزنـد 
ثبـت شـده بـه کالسـه 9909983891100086از ایـن دادگاه 
درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح 
داده کـه شـادروان مهدیـه دال فرزنـد علـی در اقامتـگاه 
دائمـی خـود بـدرود حیـات گفتـه وورثـه حیـن الفـوت ان 
منحصـر اسـت ه بـه :1- علـی دال فرزنـد بختیـار به ش م 
6089704083ت ت 1340/03/09)پـدر متوفی (2- راضیه 
جعفـری شـیبکوه فرزنـد فلـک ش م 6089982113ت ت 
انجـام تشـریفات  بـا  1359/05/01)مـادر متوفـی (اینـک 
مقدماتـی درخواسـت مزبـور یـک نوبـت اگهـی میگرددتـا 
چنانچـه شـخصی اعتراضـی دارد ویـا وصیـت نامـه ای از 
متوفـی نـزداو مـی باشـد از تاریـخ نشـر اگهی ظـرف مدت 
یکمـاه به ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد 

. شد 
دبیر خانه شورا حل اختالف مرکزی شعبه اول منوجان 
-مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف شعبه 1شورای حل 
اختالف شهرستان منوجان –عاطفه ساالری.م الف 14 

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

 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی

تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
شـماره139860319002004406هیات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فخـری زارعـی منوجـان 
فرزندرضـا بشـماره شناسـنامه 2875صـادره از منوجـان   دریـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 456مترمربـع پالک51فرعـی از835- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک یـک فرعـی از 835- اصلی قطعه پنـج واقع در منوجان  خریـداری ازمالک 
رسـمی آقـای فقیـر محمـد زارعـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطـالع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الـف:3421- 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول :99/02/28- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :99/03/11
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند 
تعییـن  قانـون  موضـوع  شـماره139860319002004396هیات   برابـررای  رسـمی 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کهنـوج  تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای محمد 
موحـدی پورفرزندعبـاس بشـماره شناسـنامه 4198صـادره از منوجـان   دریـک 
قطعـه بـاغ  بـه مسـاحت 10367مترمربـع پالک4096فرعـی از920- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 920- اصلـی قطعـه پنـج واقـع در منوجـان حمیـد ابـاد  
خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای عبـاس دور اندیـش محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت 
صادرخواهدشـد ./م الـف:3418- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :99/02/28- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم :99/03/11
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع  شـماره139860319002004403هیات  
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم فخری زارعـی منوجان 
فرزندرضـا بشـماره شناسـنامه 2875صـادره از منوجـان   دریـک بـاب مغـازه  بـه 
مسـاحت 66مترمربـع پالک50فرعـی از835- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک یـک فرعـی از 835- اصلی قطعه پنـج واقع در منوجان  خریـداری ازمالک 
رسـمی آقـای فقیـر محمـد زارعـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطـالع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الـف:3420- 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول :99/02/28- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :99/03/11
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319008002509 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدحسـین میرزائـی بادیـزی فرزنـد علـی بـه شـماره 
شناسـنامه 610 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 284/95مترمربع از پالک 
7566 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان مطهـری کوچه 18 خریداری از مالک رسـمی آقای 
مجتبـی حکمـت محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف 40
تاریخ انتشار نوبت اول1399/3/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/25
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت  
خصـوص  در  احترامـا   
تقدیمـی  دادخواسـت 
خواهـان زهـرا خادمـی 
پوربـه خواسـته حصروراثـت توضیـح 
داده شـادروان عسـل خادمـی فرزنـد 
سلیمان به ش ش  5360859652در 
فـوت  رودبـار  تاریـخ1398/12/29در 
نمـوده ووارث حین فوق عبارتند از :1- 
زهـرا خادمـی پورفرزندرسـتم )مـادر 
خادمـی  سـلیمان   -2) متوفـی 
) متوفـی  )پـدر  شـیخعلی  فرزنـد 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه 
کثیـر االنتشـار محلی آگهی میشـود 
یـا  دارد  اعتـراض  کسـی  چنانچـه 
وصیـت نامـه ازمتوفی نزد اشـخاص 
باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه 
دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر 

خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو-
بهروز عربی.م الف 878

آگهی مفقودی 
پروانه بهره برداری

نظــر بــه ایــن کــه پروانــه بهــره بــرداری معــدن دولومیــت توانیــر 
ــد  ــا ک ــورخ 1385/7/15 ب ــماره 10/151315 م ــه ش ــیرجان ب س
شناســایی 196151 بنــام اقــای لقمــان نعمــت مفقــود گردیــده 
اســت لــذا بدینوســیله باطــالع مــی رســاند کلیــه مفــاد پروانــه 
ــور  ــرداری مذک ــره ب ــه به ــاقط و پروان ــار س ــه اعتب ــور از درج مزب

ــدارد. ــی ن ــار قانون ــه ارزش و اعتب هیچگون
مجید پویان -معاونت امور معادن و صنایع معدنی



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: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

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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جای خالی سلوچ
جای خالی سلوچ رمانی رئالیستی از محمود جان دولت  
آبادی است که بافاصله پس از آزادی از زندان ساواک و طی 
۷۰ روز نوشته  است.دولت  آبادی داستان آن را به هنگامی که 
دوره سه ساله حبس خود را می گذراند در ذهنش پرورانده 
بود.در این کتاب با زندگی مردم یک روستا آشنا می شوید و 
توصیفات کتاب آنقدر قوی و پررنگ است که انگار شما هم 
دارید با آن ها زندگی می کنید.داستانی از روزمرگی های 
مردم که با قلم توانا با چنان جذابیتی نوشته شده که خواننده 

را با خودش همراه می کند.
معرفی کتاب جای خالی سلوچ

رمان جای خالی سلوچ همان طور که از اسمش پیداست از 
رفتن سلوچ )اسم مرد( شروع می شود.سلوچ که کسب و کار 
حسابی ندارد، زن و بچه خود را رها می کند و به دنبال کار 
روانه شهر می شود. او بدون هیچ خبری محل زندگی خود را 
ترک می کند. در کتاب، دولت آبادی آن چنان زیبا احساسات 
و مشکات زندگی ِمرگان، زن سلوچ را به تصویر می کشد که 
همتا ندارد.او از روح سرکش پسران سلوچ صحبت می کند و 
دردهای هاجر، دختر نوجوان سلوچ را در ازدواج با مردی که 

سالها از او بزرگ تر است روایت می کند.

 فیلم بعد از ظهر سگی
دوست دارم اونی که منو می کشه از روی نفرت بکشه نه از روی وظیفه

دیالوگ
سامورایی در برلین/ســامورایی در برلین فیلمی در ژانر کمدی به کارگردانی و 
نویسندگی مهدی نادری و تهیه کنندگی ابوالفضل صفاری محصول سال ۱۳۹۷ 

است.این فیلم در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در سینماهای ایران اکران شد.

فیلم
چوگان/ از  ورزش های کهن ایرانی است که امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است. 
این رشته به دلیل رواج در میان پادشاهان و بزرگان به بازی شاهان معروف است. نام 

چوگان از نام چوبی که در آن استفاده می شود برگرفته شده است.

بازی های محلی

ای اشتیاق به زیستن
مرا دریاب و به خانه ی او ببر

به حقارت این سبد پاره
                         نگاه نکن

موسائی حمل می کند.

شمس لنگرودی

عکس:  سیاوش حسینی
جنوب برای مبارزه با ملخ نیازمند 

سم پاشی هوایی است

صدها کلونی میلیونی ملخ  صحرایی در حالی از سه جبهه مختلف در حال ورود به کرمان هستند 
که جنوب استان با کمبود شدید امکانات برای مقابله با این آفت روبرو است. خبرگزاری مهر -سال 
گذشته بود که استان کرمان با چالش جدی ورود آفتی مواجه شده که هزاران کیلومتر از شمال 
آفریقا و عربستان و یمن طی می کنند و به مراتع و عرصه های طبیعی استان وارد می شوند.امسال 
نیز فائو هشدار سطح قرمز در خصوص ورود ملخ های صحرایی به کرمان داده است؛ این هشدار 
در سال گذشته جدی گرفته شد و علیرغم ورود ملخ ها به جازموریان سم پاشی گسترده زمینی 
و هوایی و همکاری کشاورزان باعث شد ملخ ها نتوانند به باغ ها و مزارع وارد شوند.در این راستا 
باند فرود اضطراری در بستر جازموریان ایجاد و از توان گروه های مردمی و جهادی نیز استفاده 
شد اما در سال جاری گویی ملخ ها زیر سایه کرونا در حال ورود به مراتع استان کرمان هستند، 
این در حالیست که سال گذشته در جریان مبارزه با ملخ های صحرایی بخش قابل توجهی از 
تجهیزات به دلیل استفاده از در مناطق صعب العبور باتاق جازموریان مستهلک شد وحاال برای 
مبارزه در دور جدید ورود ملخ ها به جنوب کرمان امکانات مناسبی وجود ندارد و اعتبار الزم نیز 
اختصاص نیافته است.هر چند استاندار کرمان در هفته گذشته چهار راهکار برای تأمین تجهیزات 
به خصوص ماشین آالت مورد نیاز در راستای مقابله با این آفت ارائه کرد اما به نظر می رسد هر 
لحظه به زمان صفر برای مبارزه با ملخ ها نزدیک می شویم و به زودی به جای مبارزه با ملخ ها در 
بیابان ها و مراتع باید در مزارع و باغ ها به جنگ آفتی برویم که می تواند در مدت چند ساعت کل 
دسترنج یک ساله یک کشاورز را از بین ببرد.به زودی به جای مبارزه با ملخ ها در بیابان ها باید در 
مزارع به جنگ آفتی برویم که می تواند در مدت چند ساعت کل دسترنج کشاورز را از بین ببرد.

برای درک دقیق تر خطر ملخ های صحرایی پای صحبت یکی از کشاورزان سالخورده بخش 
جازموریان در جنوب کرمان می نشینیم؛ علی مراد خداوردی ۸2 سال سن دارد و از کودکی در 
کنار پدرش فن کشاورزی را آموخته است و هنوز هم به کشاورزی مشغول است، علی مراد به 
خبرنگار مهر می گوید: آخرین باری که ملخ ها به مزارع هجوم آوردند ۱۰ سال سن داشتم، ملخ ها 
شب به مزارع روستا وارد شدند و وقتی صبح بیدار شدیم؛ دسته های ملخ بر روی مزارع و درختان 
نخل فرود آمده بودند، بطوریکه حتی برگ درختان را هم نمی توانستیم ببینیم، شدت آفت به 
حدی بود که طی دو روز به جز شاخه های ضخیم درختان و نخل ها دیگر هیچ چیز باقی نماند.

این کشاورز کهنسال می گوید: آن روزها زمین ها متعلق به خان ها بود و ما کارگر آنها بودیم، مردم 
دچار قحطی شدند، کسی به داد مردم نمی رسید و بسیاری از مردم مجبور شدند مهاجرت کنند 
و من و خانواده پدری برای ادامه زندگی به ارتفاعات بافت مهاجرت کردیم و بعد از ۵ سال بار دیگر 

به جازموریان برگشتیم.
آغاز هجوم ملخ ها به مزارع و نخلستان ها

مدیرجهاد کشاورزی کهنوج در گفتگو با مهر از آغاز هجوم ملخ های صحرایی به این شهرستان 
خبر داده است و این یعنی شهرستان های هم مرز این شهرستان یعنی قلعه گنج و منوجان و 
رودبار هم با این مشکل مواجهه عملی پیدا کرده اند.حیدری با اشاره به پایش دقیق و موشکافانه 
تمامی عرصه های شهرستان از کشاورزان خواست در صورت مشاهده دسته های ملخ جهاد 
کشاورزی را در جریان قرار دهند تا در کوتاه ترین زمان ممکن سم پاشی انجام شود.وی با ابراز 
نگرانی از آسیب ملخ ها به کشاورزی این شهرستان گفت: در حال برداشت بسیاری از محصوالت 
هستیم و در صورت ورود ملخ ها به مزارع با چالش جدی مواجه خواهیم شد.پهنه باتاق 
جازموریان اصلی ترین مکان در راستای اسکان و استراحت کلونی های ملخی است که هزاران 
کیلومتر راه طی کرده اند.در صورتیکه امکان سم پاشی هوایی در جنوب کرمان مهیا نشود؛ با 
توجه به آبگیری جازموریان و باتاقی شدن منطقه دسترسی به اعماق باتاق مهیا نیست و ملخ ها 

می توانند به سادگی برای هجوم به مزارع جنوب و حتی شمال استان کرمان تجدید قوا کنند.
محصوالت کشاورزی جنوب کرمان در معرض خطر جدی

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در گفتگو با مهر در خصوص آمادگی 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان برای مقابله با ملخ های صحرایی بیان کرد: ورود گله های ملخ در 
جنوب کرمان مشاهده است و در این شرایط باید هر چه سریع تر از نظر سخت افزاری تجهیزات 
الزم به جنوب کرمان ارسال شود.مجید فرخی با اشاره به اینکه جنوب کرمان قطب کشاورزی 
کشور است گفت: اگر به موقع از نظر لجستیکی جنوب کرمان تقویت نشود میلیون های تن 
محصول کشاورزی در معرض تخریب قرار می گیرد.وی ادامه داد: سم پاشی زمینی با توجه به 
تجهیزات محدود در دسترس ادامه دارد و برای سم پاشی هوایی هم باید باندهای فرودگاه در 

جنوب کرمان هر چه سریع تر بازسازی شوند.
بر اثر سیل باند فرودگاه جازموریان تخریب شد

فرخی بیان کرد: تنها باند فرود استاندارد در کرمان در جیرفت قرار گرفته و فاصله زیادی با 
جازموریان دارد و هواپیماهای کوچک سم پاش باید از بستر جازموریان بلند شوند تا بتوانند 
منطقه را پوشش دهند.وی گفت: بر اثر سیل ماههای گذشته باندهای فرود در بستر جازموریان 
تخریب شده اند.وی با اشاره به اینکه شدت هجوم ملخ ها به جنوب کرمان سه برابر سال گذشته 
است گفت: آفت امسال سطح بیشتری را نیز در بر می گیرد به همین دلیل باید از نظر تأمین اعتبار 

و تجهیزات هم دولت توجه جدی داشته باشند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

خانه فخری
خانه فخری مربوط به دوره پهلوی دوم است و 
در راور، محله قدیمی کشمونوئیه واقع شده و 
این اثر به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.

نگارگری
نگارگری )یا مینیاتور با ریشهٔ التین 

minium/خاک سرخ، سرب قرمز(، به 
تصویری از تاریخ باستان یا دست نویس آراست های قرون وسطی گفته 
می شود؛ نمونه ای ساده که برای تزئین کتاب ها در آن دوران با کمک 

رنگ دانه های گرم تهیه می شد.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 

از ضعف زیرساخت های 
سرمایه گذاری در جیرفت نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

فاصله گذاری اجتماعی یا فاصله گذاری اشتباهی!
kahnujiha از صفحه

از دست دادن حس بویایی و چشایی دو عامت بیماری ناشی از ویروس کرونا 
tabnak است که معموال در بیش از ۸۰ درصد بیماران برمی گردد.از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ِدل  ُکهنه  کنی  که  َوخِت  ماتم  بوده

خون  راِهه  ُو  ِکصه ِی   ریا َجم بوِده

ای  ُحرَمِت  پیر  ُو  ُمرِشِد  َدشِت باَل

اِمرو به  خدا  َسِر    ُخدا     َخم بوِده

شاعر : مهدی جاللی

ُعمرین دلُم   عاشِغ  دیداِر حسینن

پروانه صفت َور دِر درباِر حسینن

اَی بُعد مسافت اگه دوُرم ولی دل

همسایه ی دیوار به دیوار حسینن

شاعر : محمدوزیری زمانی)حامد(

مـحرم بـو و ُم غـرک گناهوم

خـداوندا حـسیِن سـر پناهوم

ارم همشو سر روَضش بنندم

بگومی که ببخشم رو سیاهوم

شاعر : رضاشکری زاده

         در توییتر چه می گویند؟

اختصاص ۱۵ میلیارد تومان برای مقابله با آتش سوزی 
جنگل ها

بخشودگی سود و جرایم تســهیات زیر ۱۰۰ میلیون 
تومان تمدید شد.

کمبودهای دارویی گذراست.


