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شهردار کرمان:

 اجرای هتل بام منتظر تایید 
سازمان میراث فرهنگی است

4

سنا
 ای

س:
عک

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
Sirjan Iranian Steel Co.

روح هللا خدیشی - مدیرمسول روزنامه کاغذ وطن

بانهایـت تاسـف درگذشـت  برادربزرگوارتـان را خدمـت جنابعالـی و دیگر 
بازمانـدگان تسـلیت عـرض میکنـم امیـدوارم کـه خداونـد متعـال بـه شـما و 

خانـواده محترمتـان صبـر جمیـل عطـا کند.

جناب آقای حسین زاده
معاون محترم فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

آئین شروع عملیات احداث بند خاکی باغابر 
بردسیر با حضور معاون عمرانی استاندار

جهـاد  وزیـر  سـفر  بـا  همزمـان  
کشـاورزی  بـه اسـتان و بـا حضـور 
آیـت الهـی موسـوی معـاون عمرانی 
اسـتاندار کرمـان ، آئیـن شـروع 
عملیات احداث  نخسـتین بند خاکی 
منطقـه باغابر در شهرسـتان بردسـیر 
با همراهـی  مدیـر کل منابـع طبیعی 

و آبخیـزداری اسـتان روز پنج شـنبه 
پنجـم تیرمـاه برگـزار گردیـد .

بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی 
اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
اسـتان کرمـان ،  بنـد خاکـی باغابـر 
بخشـی از مجموعه بند هـای دهگانه 
آبخیـزداری اسـت کـه بـا مجمـوع 

اعتبار دوازده میلیـارد تومان از محل 
اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی در 
سـال جـاری احـداث خواهند شـد .
اعتبـار مـورد نیاز ایـن بنـد هفتصدو 
پنجـاه میلیـون تومـان اسـت کـه با 
حجـم عملیات خاکـی چهـارده هزار 
پانصـد متـر مکعـب ، ارتفـاع مفیـد 
هفـت مترو  طول تـاج نـود و پنج متر 
در آینده نزدیـک مورد بهـره برداری 

قـرار خواهـد گرفت .

کارشناس ستاد مبارزه با کرونا در کرمان با اشاره به اجباری شدن 
ند  استفاده از ماسک در کرمان گفت: استفاده از ماسک می توا
احتمال ابتاء به کرونا را از ۹0 درصد به 100 درصد برساند. سعید 

صحبتی با انتقاد از رعایت نکردن نکات بهداشتی توسط مردم اظهار 
کرد: متأسفانه شاهد شکل گیری تجمعات و برگزاری مراسم هستیم 
و مجموع این شرایط باعث افزایش موارد بیماری کووید 1۹ شده 

است.وی گفت: طغیان بیماری مانند آتش سوزی جنگل از یک شعله 
کوچک آغاز می شود و با شدت گرفتن ممکن است 

دیگر قابل مهار نباشد.

سایه  بی آبی بر سر عشایر جنوب

ماسک احتمال ابتال به کرونا را بیش از ۹۰ درصد کاهش می دهد

*به گفته شاهرخی مدیر کل امورعشایر جنوب استان، مشکل تامین آب برای همه ی عشایر جنوب استان وجود دارد
* شهسواری فرماندار قلعه گنج، وعده حمایت برای برطرف کردن مشکات تامین آب عشایر قلعه گنج را داد

عامالن آتش سوزی مراتع 
ساردوئیه جیرفت دستگیر شدند

فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی 
جنوب کرمان: ۲ نفر از عامان آتش سوزی عرصه 

های منابع طبیعی بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت دستگیر شدند. آتش 
سوزی هر هکتار مرتع یا جنگل میلیاردها ریال خسارت به منابع طبیعی وارد 
می کند و تنها راه جلوگیری از بروز این خسارت، پیشگیری و روشن نکردن 

آتش در این اراضی است.

بنا بر آمارهای غیررســمی که به کاغذ وطن رسیده 
است ، در ۲4 ســاعت گذشــته،363 ابتا جدید به 

کرونا در استان شناسایی شده است و همچنین در سراسر استان تعداد موارد 
بســتری قطعی مبتا به کرونا به 8۲ نفر رسید که به تفکیک16 نفر در حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1۲ نفر در حوزه علوم پزشکی سیرجان،6 نفر در 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،47 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت، 1 نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم حضور دارند. و همچنین 7 فوت 
شده به دلیل کرونا در استان گزارش شده که 5 مورد در جیرفت ، 1 مورد در 

کرمان و 1 مورد در بم رخ داده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره 
انتظار مردم برای کشف و تولید واکسن کووید 1۹ گفت: 

بعید است تا حدود 8 ماه آینده، واکسن کووید 1۹ کشف و تولید شود و مردم تا 8 
ماه دیگر منتظر واکسن کرونا نباشند و معموال باید یک سال از شیوع یک بیماری 
بگذرد تا بتوانند واکسن آن را تولید کنند.دکتر سید وحید احمدی طباطبایی گفت: 

آمار بستری ها حدود ۲.5 برابر گذشته افزایش پیدا کرده است.

۱۵ درصد کرمانی ها تاکنون 
به کرونا مبتال شدند/ فعال خبری 

از واکسن نیست

جوالن کرونا  در جنوب
5 مورد فوتی جدید
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سالی که نکوست 
از بهارش پیداست

جمال رزاقی
یادداشت مهمان

بهار سال ۹۹ را نقطه عطف شروع انواع تاطم 
و نوسانات کم سابقه در بازارها می توان نام 
گذاری کرد. از بازدهی باالی بازار سهام گرفته 
تا رشد بی سابقه قیمت انواع ارزهای خارجی! 
عدم اطمینان به شرایط اقتصادی و کم شدن 
ارزش واقعی پول ملی، هراسی را در مردم 
ایجاد نمود که با نگهداری دارایی ها به صورت 
ریالی ارزش آنها روز به روز کاهش می یابد، 
بنابراین پول نقد و سپرده های بانکی روانه 
بازار ارز و سکه شد و با افزایش تقاضا، بر قیمت 
ها افزوده شد.شرایط دولت نیز دارای فراز و 
نشیب و بسیار نامساعد است. حجم باالی 
بدهی به بانک مرکزی وکسری شدید بودجه 
به دلیل سقوط کم سابقه درآمدهای نفتی 
از 100 میلیارد دالر به 8 میلیارد دالر در 
سال ۹8، امکان عرضه ارز در بازار و تعدیل 
قیمت ها را به شدت کاهش داده است. این 
نوسانات شرایط را به گونه ای رقم زده که نمی 
توان پیش بینی نمود که آیا قیمت ها مجدد 
افزایش می یابد و یا همین مرز قیمت را حفظ 
خواهد کرد. خسارات ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در جهان و عدم توانایی سرمایه گذار در 
پیش بینی بازارهای مالی، آنها را به سمت بازار 
طا سوق داده است. آنها معتقدند که تداوم 
ویروس کرونا منجر به دخالت بانک های 
مرکزی جهان در اقتصاد خواهد شد در نتیجه 
آن قیمت طا افزایش خواهد یافت. در هفته 
گذشته قیمت اونس طا روند افزایشی داشته 
و در اواسط هفته قیمت 176۹ دالر را به ثبت 
رساند. کارشناسان معتقدند که در صورت 
تداوم سیاست های حمایتی و انبساطی 
بانک های مرکزی طا می تواند در هفته های 
آتی به سمت مرز 1800 دالری حرکت کند. 
با توجه به اینکه قیمت طا و سکه در کشور 
از قیمت های بین المللی تبعیت می کنند، 
بنابراین انتظار این است که قیمت سکه نیز 
در هفته های آتی همچنان افزایش یابد. تداوم 
رشد نقدینگی و تشدید انتظارات تورمی و در 
نتیجه کاهش امید به آینده اقتصادی کشور 
افزایش تقاضا در انواع بازارها از جمله بازار دالر 

و سکه را به دنبال داشته است/ خبرآناین
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علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
علوم

پزشکی کرمان درباره انتظار مردم پزشکی
برای کشف و تولید واکسن کووید 1۹ 
گفت: بعید است تا حدود 8 ماه آینده، واکسن کووید 
1۹ کشف و تولید شود و مردم تا 8 ماه دیگر منتظر 
واکسن کرونا نباشند و معموال باید یک سال از شیوع 
یک بیماری بگذرد تا بتوانند واکسن آن را تولید 
کنند.دکتر سید وحید احمدی طباطبایی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند شیوع اپیدمی کرونا 
در استان کرمان، گفت: متاسفانه آمار بستری ها و 
مرگ و میر ناشی از ابتا به ویروس کرونا در روزهای 
گذشته در استان کرمان روند افزایش پیدا کرده به 
طوری که در گذشته آمار مرگ و میر ناشی از ابتا به 
این ویروس در استان روزی حداکثر دو نفر و در 
برخی از روزها، اصا مورد فوتی نداشتیم اما این 
اواخر روزی حدود 6 نفر فوتی داریم و همچنین آمار 
بستری ها حدود ۲.5 برابر گذشته افزایش پیدا کرده 
است.وی در پاسخ به این سوال که آیا استان کرمان 
اعمال  و  قرمز  شهرهای  تعطیلی  پیشنهاد 
محدودیت ها را به ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس 
خواهد داد؟ اظهار کرد: ممکن است استان کرمان 
این پیشنهاد را به ستاد ملی دهد اما اکنون وضعیت 
استان کرمان مانند استان هرمزگان نبوده ولی 
ممکن است طی چند روز آینده وضعیت استان 
کرمان همانند وضعیت کنونی استان هرمزگان شود 
و ناچار شویم پیشنهاد تعطیلی شهرهای قرمز را به 
ستاد ملی مقابله با کرونا ارایه دهیم.معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص میزان 
سرایت پذیری کووید 1۹ در استان کرمان بیان کرد: 
معموال هر بیمار کرونایی به  طور متوسط حدود ۲ تا 
3 نفر را می تواند مبتا به این ویروس کند و در حال 
حاضر میزان سرایت پذیری کرونا در استان کرمان 

به  طورمتوسط به ۲.5 نفر رسیده است.
اگر به خود نیاید، وضعیت بدتر خواهد شد

وی درباره آینده وضعیت اپیدمی در استان کرمان 

به ایسنا گفت: نمی توان روند پیشرفت اپیدمی در 
هفته های آینده را پیش بینی کرد زیرا وضعیت 
اپیدمی به شدت به رفتار مردم بستگی دارد و تا 
زمانی که برای این بیماری درمان خاص و یا واکسنی 
پیدا نشود، نمی توان آن را تحلیل کرد بنابراین سیر 
این ویروس بستگی به رفتار اجتماعی مردم دارد و 
اگر مردم فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی و مسایل 
بهداشتی فردی و اجتماعی را رعایت کنند احتمال 
نزولی شدن سیر اپیدمی این ویروس وجود دارد اما 
اگر مردم رعایت نکنند و با این روال پیش رفته و به 

خود نیایند، مسلما وضعیت بدتر خواهد شد.
احمدی طباطبایی در پاسخ به این سوال که چرا 
وضعیت استان کرمان از خوب در ماه گذشته به 
سمت بدتر سوق پیدا کرده است؟ اظهار کرد: یکی از 
این دالیل افزایش مبتایان به کووید 1۹ در استان 
کرمان به مجاورت این استان با دو استان هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان با آلودگی باالی ابتا به این 
ویروس بر می گردد که سبب شده سیر صعودی در 
استان کرمان را شاهد باشیم. ساکنین این دو استان 
در روزهای پایانی هفته به مناطق ییاقی استان 
کرمان )به ویژه در جنوب استان( سفر می کنند و 
همین امر سبب شده جنوب استان کرمان با درگیر 
شدیدی با این بیماری مواجه شود و از سوی دیگر 
نیز مردم جنوب استان با سایر نقاط استان مراوداتی 

دارند که باعث همه گیری کل استان شده است.
وی به پایین آمدن حساسیت مردم نسبت به 
ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: در ابتدای شیوع 
این ویروس در استان کرمان، مردم به خوبی عمل 
و رعایت می کردند اما متاسفانه در روزهای گذشته 
همکاری مردم پایین آمده است و همین امر سبب 
شده شاهد افزایش تعداد مبتایان به ویروس کرونا 

استان باشیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
اشاره به اینکه کرونا داروی خاصی ندارد و فقط 
درمان آن به صورت حمایتی بوده لذا از نظر دارو 
با کمبودی مواجه نیستیم بیان کرد: هنوز تعداد 
مبتایان کرونایی به حدی نرسیده که با کمبود 
تخت های بیمارستانی مواجه باشیم اما اگر روند 

افزایشی همچنان ادامه یابد مسلما با کمبود تحت 
بیمارستانی روبرو خواهیم شد.

چند درصد کرمانی ها کرونا گرفته اند؟
وی در پاسخ به این سوال که چند درصد مردم 
کرمان تاکنون به کووید 1۹ مبتا شده اند؟ اظهار 
کرد: حدود 15 درصد جمعیت استان کرمان به 

کرونا تاکنون مبتا شده اند.
احمدی طباطبایی با بیان این مطلب که افرادی که 
رعایت کنند، هرگز به کرونا مبتا نمی شوند، عنوان 
کرد: کرمان در ابتدای اپیدمی کرونا در کشور، جزء 
مناطقی با شیوع کم بود ولی روند صعودی مبتایان، 
بستری شده ها و مرگ و میر ناشی از ابتا به ویروس 
کرونا سبب شد هم اکنون به مرز هشدار برسیم اما 
هنوز جزء استان هایی با وضعیت بد در سطح کشور 
نیستیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا عائم کرونا 
استان به استان تفاوت دارد؟ اظهار کرد: ممکن است 
تغییراتی از لحاظ عائم بیماری، استان به استان و 
یا کشور به کشور وجود داشته باشد اما این تغییرات 

جزئی است.
شایعترین علت مرگ بیماران کرونا 

چیست؟
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در واکنش 
به انتشار مطلبی که بیشتر فوتی های کرونا به دلیل 
سکته مغزی بوده اند، عنوان کرد: چنین چیزی 
صحت ندارد اما یکی از عوارض کرونا، می تواند 
مسائل  مغزی باشد اما شایعه ترین علت مرگ 

بیماران کرونایی، مشکات ریوی است.

وی افزود: وقتی که بیماری شدید پیش می آید، 
کلیه، مغز و حتی قلب نیز درگیر این بیماری شود اما 
به دلیل آنکه کووید 1۹ یک بیماری تنفسی است، 
دستگاه غالبی که درگیر می شود، سیستم تنفسی 

و مشکات ریوی خواهد بود.
طباطبایی درباره علت عدم استفاده بیشتر مردم 
از ماسک به ایسنا گفت: وقتی با کرمانی ها صحبت 
می کنیم می گویند احساس خوشایندی نداریم و با 
ماسک راحت نیستیم ولی باید زدن ماسک به عرف 
و فرهنگ در جامعه تبدیل شود اما از سوی دیگر 
نیز مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که 
ماسک زدن به تنهایی جلوی ابتا به این ویروس 
را نمی گیرد بلکه جزیی از اقدامات پیشگیرانه 

خواهد بود.
جلسات اداری و عروسی ها علت افزایش 

بیماری
وی به علت دیگر شیوع ویروس کرونا در استان 
کرمان اشاره کرد و افزود: استفاده از اسپیلت ها 
و کولرهای گازی باعث افزایش تعداد بیماران 
کرونایی به ویژه در مناطق جنوبی استان شده 
است زیرا زمان روشن کردن اسپیلت، پنجره ها 
بسته می شوند و هیچ گونه سیستم تهویه ای 
وجود ندارد بنابراین ماندگاری ویروس در محیط 
بیشتر می شود لذا به شدت توصیه می کنیم 
هنگام استفاده از اسپیلت و کلورهای گازی، حتما 
یک پنجره باز گذاشته شود تا تهویه هوا در محیط 

صورت گیرد.

۱5 درصد کرمانی ها تاکنون به کرونا مبتال شدند
فعال خبری از واکسن نیست

گزارش
ایسنا

نتایج داوری آثار یادمان سردار 
شهید قاسم سلیمانی اعالم شد

نتایج داوری نهایی آثار یادمان ســردار شــهید حاج قاســم 
سلیمانی اعام شد.

به گزارش کرمان آن الین، مدیرعامل ســازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شــهری شــهرداری گفت: اثر آقای کریم اله خانی 
به عنوان رتبۀ سوم و آثار آقایان: عمران حمیدی، رضا مرادی 

و مرتضی آرین شایستۀ تقدیر دانسته شد.
یداهلل علیزاده افــزود: در این فراخوان بر اســاس نظر هیئت 

داوران هیچ اثری واجد ارزش مقام اول و دوم شناخته نشد.
وی خاطرنشــان کــرد: هیئــت داوران متشــکل از آقایان 
بهاءالدین راد، علی ســلطانی و حســین ابوالحســنی، ضمن 
قدردانی از تمام شــرکت کنندگان در فراخــوان و امیدواری 
توفیق بیشتر در جهت ایفای رسالت و تعهد هنرمندان محترم 

نکاتی را متذکر شد که در ادامه آمده است:
»نکتۀ اول اینکه: تولید هنر اساســاً امری کیفی است که تنها 
در ســایۀ مطالعه و امعان نظر، صرف وقت، اشراف بر تفکیک 
و خاقیت و نوآوری در ایده محقق می شــود. بی تردید اتکا به 
تجربیات پیشینی و قناعت به راه های آزموده راه گشا نخواهد 
بود و اثر تولیدشــده نیز چندان ماندگار نخواهد شــد. بر این 
اساس، توجه به خاقیت و نوآوری و امعان نظر کافی بر شرایط 
و مقتضیات زمانه و مخاطب از ضروری تریــن عناصر ارتقای 

کیفی آثار هنری است که باید آن توجه شود.
نکتۀ دوم پرهیز از گرته برداری و استفاده از تولیدات خاقانۀ 
دیگر هنرمندان اســت که موفقیت آمیز نیست؛ به ویژه که اگر 
این گرته برداری بــدون وقت کافی و صرفــاً در محدوده فرم 
اثر باشــد. بی تردید شــکل گیری فرم هر اثر وابسته به عناصر 
فراوانی است که نمی توان آن را بدون رعایت آن عناصر و پس 
زمینه های بر ســازنده اش در موفقیتی دیگر مورد اســتفاده 
قرارداد. الزم اســت برای پرهیز از این امر، هنرمندان هر چه 
بیشــتر توجه فرد را به توانایی و درک فهــم فردی خویش از 
موضوع اثر معطوف کرده و از ساده انگاری و راحت طلبی حذر 
کنند.نکتۀ سوم اینکه تولید هیچ اثر هنری ماندگاری خارج از 
شرایط زمانۀ تولید در عین آمیختگی به مفاهیم ثابت و پایدار 
نیست و این از ظریف ترین دقایق هنر است که بتوان در امری 

زمان مند چیزی نازمان مند را جا داد.
خلق اثر خــوب از قهرمانــان و چهره های مانــدگار، در عین 
سادگی ظاهری، امری به شدت پیچیده و سخت است! ترسیم 
ســیمای حقیقی قهرمان، حقایقی که او به آن معتقد بوده و 
در راه احیای آن ها جان فشــانی کرده، نیازمند نهایت دقت و 
ظرافت و نکته بینی اســت و الزم اســت هنرمند خاق گذرا 
بودن ظاهر قهرمان را به ماندگاری ابدی او پیوند زند؛ آن هم 

با ابزار تجسم.
هیئت داوران در پایان خاطرنشــان کردند: در این فراخوان با 
توجه به جمیع جهات و نکات متذکرشــده در باال هیچ اثری 
واجد رتبۀ اول و دوم شناخته نشــد و اثر آقای کریم اهلل خانی 
به عنوان رتبه ســوم و آثار آقایان عمران حمیدی، رضا مرادی 

و مرتضی آرین شایستۀ تقدیر شناخته شدند.«

راه  از  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
شکایت  الکترونیکی  ثبت  سامانه  اندازی 
خبرداد. مالیاتی  عالی  شورای  به   مودیان 

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، 
محمد سلمانی با بیان اینکه چشم انداز مالیات الکترونیکی افزایش 
رضایتمندی مردم و کاهش مراجعات حضوری از طریق انجام کلیه 
عملیات بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی است، گفت: سازمان 
امور مالیاتی کشور در جدیدترین اقدام، امکان ثبت شکایت مودیان 
 به شورای عالی مالیاتی را به صورت الکترونیکی فراهم کرده است.

وی درخصوص سامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات مالیاتی، 
افزود: از طریق این سامانه کلیه مودیان حقیقی و حقوقی که اطاعات 
پرونده آنها در سامانه های عملیاتی سازمان موجود باشد و نسبت 
به یکی از اوراق مالیاتی صادره، اعتراض داشته باشند، می توانند با 
 توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اظهارداشت: مودیان 
مذکور با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور 
مالیاتی کشور به آدرس www.Tax.gov.ir و با استفاده 
از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکترونیک )که 
پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده 
نمایند. استفاده  بخش  این  امکانات  از  توانند  می   اند(، 

وی درخصوص انواع برگه هایی که امکان اعتراض به آن 
نیز  این  از  این سامانه وجود دارد، گفت: پیش  از طریق 
امکان اعتراض به انواع برگ ارزیابی و اعتراض به اباغیه رای 
هیات حل اختاف مالیاتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک 
مالیاتی فراهم شده بود اما در تغییرات جدید مسیر بلوغ 
تدریجی ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد مدیریت زمان و 
 هزینه برای مودیان تعریف و در دستور کار قرار گرفت.

سلمانی تصریح کرد: مودیان محترم مالیاتی می توانند با اعام 
شماره نامه برگه ای که به آن معترض می باشند، مشخصات 
تراکنش های مالی مرتبط را مشاهده و مراتب اعتراض خود را 
با جزئیات اعام نمایند. همچنین می توانند نماینده یا وکیل 
 خود را مشخص و به سازمان امورمالیاتی کشور معرفی کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل 
اطاعات فرم اعتراض در سامانه مذکور، درخواست مودی از طریق 
پرتال به سامانه های عملیاتی ارسال می گردد و کد رهگیری جهت 

پیگیری های آتی نمایش داده خواهد شد.

بنا بر آمارهای غیررسمی که به کاغذ وطن رسیده 
است ، در ۲4 ساعت گذشته،363 ابتا جدید به 
کرونا در استان شناسایی شده است و همچنین در 
سراسر استان تعداد موارد بستری قطعی مبتا به کرونا به 8۲ نفر 
رسید که به تفکیک16 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
1۲ نفر در حوزه علوم پزشکی سیرجان،6 نفر در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان،47 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت، 1 نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم حضور دارند. و 
همچنین 7 فوت شده به دلیل کرونا در استان گزارش شده که 5 
مورد در جیرفت ، 1 مورد در کرمان و یک مورد در بم رخ داده است.

دشت  در  چاه  حلقه   4 حفر  عملیات 
رسید. پایان  به  متر   ۲40 عمق  به   کرمان 
خبرنگار آبفا کرمان-حمید صمدانی مدیر آبفا 
کمک  منظور  به  گفت:  کرمان  شهرستان 
به منابع تامین آب شهر کرمان و گذر از بحران 

کم آبی در تابستان جاری، چهار حلقه چاه از 
نوع جابجایی در دشت کرمان که عمق آنها بین 
۲۲0 تا ۲40 متر می باشد  ،با هزینه ای بالغ 
 بر 6 میلیارد و 600 میلیون ریال به پایان رسید.
وی افزود: در حال حاضر عملیات تجهیز دو 

حلقه از چاههای فوق شامل اجرای ۲100 متر 
لوله 400 پلی اتیلن و 300 متر خط برق با هزینه 
ای بالغ بر ۹ میلیارد و 550 میلیون ریال به پایان 
 رسیده و به زودی وارد مدار بهره برداری می شوند.
صمدانی در ادامه با بیان این مطلب که عمق باالی 
چاههای حفر شده بیانگر نبود آب در شهر کویری 
کرمان می باشد و با توجه به شرایط موجود به 

منظور جبران کمبود آب ، مجبوریم با صرف هزینه 
های میلیاردی حفر و تجهیز ،آب شرب را به دست 
مشترکین برسانیم گفت: از شهروندان تقاضا داریم 
عاوه بر استفاده بهینه از آب شرب و پرهیز از اسراف و 
مصرف نابجای آن، خود به عنوان محافظ آب باشند و 
هرگونه مصرف غیر مجاز و پر مصرفی را با شماره 1۲۲ 

اطاع رسانی کنند.

معاون تحقیقات و فناوری علوم پزشکی جیرفت از صدور 
مجوز مرکز رشد فناوری سامت این دانشگاه در شورای 
گسترش دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.فاطمه سیدی روز 
دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اخذ این مجوز را نتیجه 
پیگیری های مستمر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری و به 
ویژه حمایت های رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت عنوان 
کرد.وی با بیان اینکه از تیرماه سال گذشته پیگیری  برای 

فعالیت مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت آغاز شد، تصریح کرد: طی این مدت فعالیت های 
زیادی برای اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام و سرانجام این مهم 
محقق شد.معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تعداد واحدهای فناور مستقر در 
مرکز رشد فناوری سامت این دانشگاه را 10 واحد عنوان و از حمایت های مادی و معنوی برای تولید 

محصول در این واحدها خبر داد.

جیرفت صاحب مرکز رشد 
فناوری سالمت شد

سامانه ثبت الکترونیکی شکایت  به 
شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد

 چهار حلقه چاه به منابع تامین آب شهر کرمان افزوده می شود

جوالن کرونا   در جنوب
5 مورد فوتی جدید

خبر

کرونا

خبرخبرخبر

مدیـر کل منابـع طبیعـی جنوب اسـتان 
کرمـان گفـت: پیـش بینـی می شـود 
هکتـار  هـزار   4۲ از سـطح  امسـال، 
جنگل هـای بنـه در جنـوب کرمـان، 5 
هزار تـن محصـول برداشـت شـود.حمزه 
احمـدی، مدیـر کل منابـع طبیعـی و 
آبخیزداری جنوب اسـتان کرمـان جنوب 
کرمـان در گفـت و گـو خبرنـگار گـروه 
اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از 
کرمـان ، بـا اعـام اینکـه 4۲ هـزار هکتار 
سـطح جنگل های بنه یا پسـته وحشی در 
جنوب اسـتان کرمان قرار دارد، گفت: این 
درخت جنگلی، یکـی از گونه های غنی در 
کوهسـتان های جنوب اسـتان اسـت.او با 
بیان اینکـه به دلیـل بارش های خـوب در 
سـال ۹8 و ۹۹ این درختـان جنگلی پربار 
هسـتند، افـزود: پیـش بینـی می شـود 
امسـال، 5 هـزار تـن بنـه از جنگل هـای 
جنـوب اسـتان کرمـان برداشـت شـود.
احمدی با اشـاره بـه اینکه زمان برداشـت 
بنـه در جنـوب اسـتان کرمـان، اواخـر 
شـهریور اسـت، بیان کرد: بـرای حفاظت 
و حمایـت از ایـن درخـت در بخـش گیاه 
پزشـکی، آفـات متعـددی از جملـه کـرم 
بـرگ خـوار بنـه، تشـی و سوسـک های 
چوب خـوار و پوسـت خـوار و ... بررسـی و 
شناسـایی شـده و بـرای مبـارزه بـا آن ها 
اقدامـات موثـری انجـام شـده اسـت.او با 
اشـاره به اینکه جنگل های بنـه در جنوب 
اسـتان کرمان از ظرفیت های گردشـگری 
طبیعـی بـه شـمار می رونـد، بیـان کـرد: 
این درختـان جنگلی بـا رعایت برداشـت 
درسـت، یکـی از منبع هـای درآمـد مردم 
این مناطق کوهستانی هسـتند.مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب اسـتان 
کرمـان تصریـح کـرد: بخـش جبالبـارز 
بیشـترین پوشـش جنگلی درختان بنه را 
در جنوب اسـتان کرمان دارد.او بیان کرد: 
از جملـه خواص بنه مـی توان بـه تاثیر آن 
در رفع و کاهش برخـی از بیماری ها نظیر 
کمـر درد، درد قولنـج و درد هـای مفصلی 

اشـاره کـرد.

عامالن آتش سوزی 
مراتع ساردوئیه جیرفت 

دستگیر شدند
خانبــاز امیرافضلــی گفــت: ۲ نفــر از 
ــای  ــه ه ــوزی عرص ــش س ــان آت عام
منابــع طبیعــی بخــش ســاردوئیه 
شهرســتان جیرفت دســتگیر شــدند.به 
ــتان  ــگار خبرگزاری شبس گزارش خبرن
از کرمــان جنــوب، »خانبــاز امیــر 
افضلــی« گفــت: ۲ نفــر از عامــان آتش 
ــی  ــع طبیع ــای مناب ــه ه ــوزی عرص س
بخــش ســاردوئیه شهرســتان جیرفــت 
ــدند.فرمانده یگان حفاظت  ــتگیر ش دس
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع اداره کل مناب
جنــوب کرمــان اظهــار کــرد: ایــن ۲ نفر 
از عامــان آتــش ســوزی هــای اراضــی 
ملــی بــا پیگیــری نیروهــای یــگان 
حفاظــت بخــش ســاردوئیه شناســایی 
و با حکــم مقــام قضایی دســتگیر شــده 
ــل  ــی تحوی ــرای ســیر مراحــل قانون و ب
دســتگاه قضــا شــدند.وی حفاظــت 
از منابــع طبیعــی را نیازمنــد عــزم 
ــزود: برای توســعه  همگانی دانســت و اف
منابــع طبیعــی و جلوگیــری از نابــودی 
آنهــا همــه بایــد دســت بــه دســت 
ــگ  ــعه و فرهن ــه توس ــم و ب ــم بدهی ه
ــم. ــی کمــک کنی ــع طبیع ســازی مناب

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان 
امیرافضلــی تاکیــد کــرد: آتــش ســوزی 
هــر هکتــار مرتــع یــا جنــگل میلیاردها 
ریــال خســارت بــه منابــع طبیعــی وارد 
ــروز  ــری از ب ــا راه جلوگی ــد و تنه می کن
ایــن خســارت، پیشــگیری و روشــن 
ــت. ــی اس ــن اراض ــش در ای ــردن آت نک

ــپ  ــون 15 اکی ــرد: تاکن ــه ک وی اضاف
و قریــب 330 نفــر از جوامــع محلــی 
ــان از  ــوب کرم ــی جن ــق بحران در مناط
نظــر وقــوع حریــق ســازماندهی و آماده 
همــکاری هســتند.امیرافضلی در خاتمه 
ضمــن توصیــه بــه مــردم طبیعــت  
ــد  ــردم می توانن ــرد: م ــراز ک دوســت، اب
ــداد  ــد ام ــری 1504 ک ــماره گی ــا ش ب
جنگل و مرتــع اداره  کل منابع طبیعی و 
آبخیــزداری جنــوب کرمــان، گزارش ها 
و اخبــار خــود را در زمینــه آتش ســوزی 
ــع طبیعــی، تخریــب و  عرصه هــای مناب
تصــرف اراضــی ملــی، قاچــاق گیاهــان 
دارویــی، حفــر چــاه غیــر مجــاز در 
اراضــی ملــی را اطــاع  رســانی کــرده تا 
ــر  ــران  ناپذی ــای جب از ورود خســارت  ه
بــه عرصه هــای مرتعــی و جنگلــی 

ــود. ــری ش جلوگی

عشـایر که باشـی زندگـی در شـرایط 
سـخت را یاد خواهـی گرفـت، زندگی گزارش

در شـرایطی کـه بسـیاری از اوقـات با 
اتفاقـات غیـر قابـل پیـش بینـی همـراه می شـود،  
باران هایی که سـیل می شـوند، بـاد های کـه خانه 
و چادر ها را از پایـه جدا کـرده و بیماری های که دام 
را اسـیر مـی کننـد و چندیـن نگرانـی دیگـر کـه تا 
وقتی عشایر نباشـی درک نخواهی کرد، در بین این 
نگرانی ها مشـکات تامیـن آب یکـی از دغدغه های 
اصلی عشـایر اسـتان کرمان اسـت ، دغدغـه ای که 
عشـایر جنـوب از آن بـی بهـره نیسـتند. چنـد روز 
پیـش رییـس اداره امـور عشـایری قلعه گنـج از 
مشکات تامین آب عشایر آن شهرسـتان گفته بود 
،عشـایری کـه در ریگ زارهـای حاشـیه جازموریان 
زندگی می کننـد. او گفت: بـرای تامیـن آب و رونق 
فعالیتشـان ۲0 موتور پمپ خورشـیدی نیـاز دارند.

حسـین حیـدری بـه حمایت هـای دولت از عشـایر 
منطقه جازموریان اشـاره کرد و افزود: سـال گذشته 
برای تامین آب آشـامیدنی عشـایر و شـترداران این 
منطقه یـک موتور پمـپ خورشـیدی با اعتبـار 35 
میلیـون تومان خریـداری و نصـب کردیـم. به گفته 
حیـدری در ایـن مناطـق بیـش از 50 خانـوار بـه 
صورت عشـایری زندگـی می کنند.وی تاکیـد کرد: 
برای تجهیـز ایـن ۲0 حلقـه چاهـک 700 میلیون 
تومـان اعتبـار نیـاز اسـت و طـی مذاکراتـی کـه با 
مدیـران بنیـاد مسـتضعفان داشـتیم مقـرر شـد با 
مسـاعدت ایـن مجموعـه، بخشـی از هزینـه خرید 
موتورپمپ هـا تامیـن شـود.به گفته حیـدری، یکی 
از اساسـی ترین خواسـته های شـترداران منطقـه، 
تامیـن آب آشـامیدنی دام هایشـان اسـت. در 

قلعه گنج 6 هزار نفر شتر وجود دارد.
   حضور عشایر قلعه گنج در جاز به دلیل علوفه

شهسـواری فرماندار قلعه گنج در مورد مشکات بی 
آبی عشـایر قلعـه گنج  بـه کاغـذ وطن گفـت: ما در 
قلعه گنج عشـایر کوچ رو که از منطقـه ای به منطقه 
دیگر به صورت قشـاق به ییاق در حرکت باشـند، 

نداریـم امـا تعـدادی از اهالـی قلعـه گنـج کـه در 
روستاهای شهرستان ساکن هسـتند در زمان هایی 
که بارندگی زیاد باشـد ایـن خانوار ها که اکثرا شـتر 
دار هسـتند به سـمت جازموریان رفتـه و در جاز به 
صورت موقت سـاکن می شـوند. شهسـواری تاکید 
کـرد: عشـایری کـه  در  قلعه گنـج هسـتند معموال 
در روسـتا ها خانـه دارند اما بـه صورت موقـت جابه 
جا می شـوند. کـه آن هم به دلیـل وجـود علوفه ای 
اسـت که در جازموریان  وجـود دارد. فرمانـدار قلعه 
گنج گفت: سـال های قبل 3 نقطه برای این عشـایر 
در جازموریـان مشـخص شـد تـا بـرای آن هـا آب 
تامین شـود. وی تاکید کـرد: به دلیل اینکه وسـعت 
جازموریان و تعـداد دامی که وارد منطقه می شـوند  
زیاد اسـت،  نیـاز دارد کـه چنـد نقطه برای اسـکان 
اضافه شـود. هم چنین فاصلـه جازموریان تا روسـتا 
ها هـم زیاد اسـت و تامین نیازها سـخت تـر هم می 
شـود. در بازدیدی که از منطقه داشتیم این موضوع 
مطرح شـد. تا فرمانـداری بـرای تامیـن آب به چند 
نقطه دیگر هـم کمـک  کند، البتـه در آن قسـمتی 
از جازموریـان که جزو شهرسـتان  قلعه گنج اسـت، 
ما   تا جایی کـه در توان فرمانداری باشـد بـرای این 
موضوع کمک خواهیم کـرد. شهسـواری می گوید: 
این عشـایر در زمانی که در منطقه هسـتند جابه جا 
نمی شـوند حتی در جریان سـیل هم ما با این گروه 
عشایر به مشـکل برخوردیم چون حاضر نمی شوند 
جازموریـان را تـرک کننـد و بعـد از اینکـه موضوع 
کرونـا پیش آمـد و مـدارس هـم تعطیل شـد کامل 

داخل کپرهایشـان در جازموریان مسـتقر شدند.
 تامین اعتبارات برای رفع مشکالت بی آبی 

شـاهرخی مدیر کل امور عشـایر جنـوب کرمان،در 
مـورد مشـکل تامیـن آب عشـایر جنـوب بـه کاغذ 
وطن گفـت:  در بحث تامیـن آب عشـایر  ما چندین 
پـروژه را دنبـال می کنیـم، یکـی اجـرای شـبکه ی 
لولـه کشـی آب آشـامیدنی کـه اعتبـارش از محـل 
صنـدوق ذخیـره ارزی تامیـن می شـود  و در سـال 
گذشـته هم ۹ میلیـارد تومان اختصـاص یافت. یک  
نوع دیگر تامین آب، به صورت آبرسـانی سـیار است 
که توسـط  چندیـن دسـتگاه تانکـر مسـتمرا انجام 
می شـود و بـرای عشـایری که بـه صـورت پراکنده 

هسـتند، فرسـتاده می شـود. شـاهرخی گفـت: در 
بعضـی از مناطق عشایرنشـین فاصله مکان اسـکان 
عشـایر تا لوله کشـی کم تر از دو کیلومتر است که از 
لوله های سـایز پاییـن  اسـتفاده می کنیـم البته در 
مکان هایی که سـطح آب چـاه ها باال اسـت از پمپ 

هـای خورشـیدی هم اسـتفاده  می شـود.
کمبود آب مشکل عشایر سراسر جنوب 

 مدیـر کل امـور عشـایر اسـتان گفـت: کمبـود آب  
تقریبـا بـرای عشـایر سراسـر جنـوب وجـود دارد، 
چندین پـروژه بـرای تامیـن آب در حال اجرا اسـت 
.  شـاهرخی یـادآور شـد: سـخت تریـن روش برای 
تامین آب عشـایر  آب  سـیار اسـت  زیرا هـم  هزینه 
بر اسـت   و هـم  به دلیـل اینکـه برخی از عشـایر در 
مسـیر های صعـب العبـور حضـور دارند، آبرسـانی 
سـخت اسـت و از طرفی معموال عشـایر بـه صورت 
پراکنـده هسـتند، حداکثر خانـواری کـه در جنوب 
نزدیـک هم هسـتند  5 خانوار یـا 4 خانوارنـد.  مدیر 
کل امـور عشـایر جنـوب اسـتان در مـورد وضعیت 
عشـایر بعـد از شـیوع کرونـا گفـت: خوشـبختانه 
عشـایر در بحث کرونـا کمترین آلودگی را داشـتند، 
فقط ۲3 نفر از عشـایر کهنوج به کرونا مبتا شـدند 

که آن هـم به ایـن دلیل بـود که بـا مناطق شـهری 
ارتبـاط زیادی داشـتند.

۱2 هزار خانوار عشایری در جنوب استان
 شـاهرخی در مـورد اینکـه اعتبـارات مـورد نیـاز 
بـرای خدمت رسـانی بـه عشـایر از چـه محلـی 
تامیـن مـی شـود گفـت:   بـا توجـه بـه مصوبـه 
هیـات دولـت  بـرای سـاماندهی عشـایر، همـه 
ز  نـد بخشـی ا یـی موظـف ا دسـتگاه های اجرا
بودجه خـود را در حوزه عشـایری هزینـه کنند تا 
سـطح کیفیت زندگـی عشـایر باال رود.شـاهرخی 
تاکید کـرد : بـه همیـن منظور جلسـات شـورای 
عشـایری را کـه در سـطح شهرسـتان به ریاسـت 
فرمانـدار  شهرسـتان هـا برگـزار می شـود که  در 
آن جلسه مشـکات عشـایر مطرح می شـود و هر 
دسـتگاهی بـا توجـه بـه ماموریتـش مـی توانـد 
پـروژه ای را تعریـف کند اعتبـارات ایـن طرح ها از 
محل ارزش افـزوده ای کـه در اختیـار فرماندارها 
اسـت، تامین می شـود.  بـه گفته شـاهرخی مدیر 
کل امور عشـایر اسـتان،  در جنوب اسـتان حدود 
1۲ هـزار خانـوار بـا جمعیـت 56 هـزار نفـری 

زندگـی مـی کننـد.

سایه بی آبی بر سر عشایر جنوب
*به گفته شاهرخی مدیر کل امور عشایر جنوب استان، مشکل   تامین آب برای همه ی عشایر جنوب استان وجود دارد

* شهسواری فرماندار قلعه گنج، وعده حمایت برای برطرف کردن مشکات تامین آب عشایر قلعه گنج را داد

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

جهاد ایرنا - کشاورزان شهرستان 
قلعه گنج با وجود اینکه بیش از کشاورزی

آب  چاه  حلقه  یکهزار 
کشاورزی را از چرخه خارج کرده بودند موفق 

به تولید و برداشت 34 هزار تُن گندم شدند.
عباس احمدی مدیر اداره جهاد کشاورزی 
قلعه گنج روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا به طرح خرید تضمینی گندم در این 
شهرستان اشاره کرد و گفت: تا ۲3 خردادماه 
امسال 75 درصد محصول گندم کاران 
خریداری و پول آن به حساب کشاورزان 
واریز شد.به گفته وی، امسال تولید گندم 
نسبت به سال های گذشته با کاهش مواجه 
شد اما  عملکرد تولید گندم در هکتار نسبت 
به سنوات قبل افزایش پیدا کرده است. در 

هر هکتار سه و نیم تُن گندم تولید می کنیم.
 احمدی یکی از دالیل کاهش تولید گندم در 
قلعه گنج را خارج شدن بسیاری از چاه های 
آب از چرخه کشاورزی عنوان کرد و افزود: 
سوخت یارانه ای بسیاری از موتور پمپ های 
دیزلِی بدون مجوز بعد از سال ۹7 پرداخت 
نشد و کشاورزان در تامین گازوئیل دچار 
مشکل شدند.وی تصریح کرد: درنتیجه 
تعدادی از کشاورزان به دلیل باال رفتن 
هزینه های تولید نتوانستند کشت گندم را 
ادامه دهند و درواقع این موضوع به تنهایی 
موجب کاهش سطح زیر کشت گندم در 

قلعه گنج شد.
مدیر اداره جهاد کشاورزی قلعه گنج گفت: اما 
توانستیم عملکرد میزان تولید در هر هکتار 
را با استفاده از کودهای ریز مغذی همچون 

آهن، روی و منگنز همراه با آبیاری تحت فشار 
و نوار تِیپ )لوله های پاستیکی یکبار مصرف( 
افزایش دهیم.وی پرداخت نشدن تسهیات 
کشت گندم در آغاز فصل کشت را یکی دیگر 
از مسائلی برشمرد که در کاهش تولید گندم 
این خطه موثر بوده است. او در این رابطه 
بیان داشت: به علت تامین نشدن وثیقه های 
ضمانتی کشاورزان و بدهکاری آنان نزد بانک 
کشاورزی بسیاری از گندم کاران موفق به 

دریافت تسهیات نشدند.
به گفته احمدی، از آنجایی که تسهیات 
ذکر شده از محل منابع داخلی بانک بود، 
بانک هم چندان رغبتی برای پرداخت وام 
نداشت و ازطرفی خسارت سیل به مزارع 
هم مزید بر علت شد و تولید گندم در این 
شهرستان کاهش یافت.وی اظهار داشت: 
همچنین کودهای کشاورزی به موقع در 
اختیار کشاورزان قرار نمی گرفت و یا کمتر 
از تعداد تقاضا به آن ها تعلق می گرفت مثا 
کشاورزی که 50 هکتار سطح زیر کشت 

گندم داشت به میزان ۲0 هکتار کود در اختیار 
وی قرار می گرفت..مدیر جهاد کشاورزی 
قلعه گنج ادامه داد: امسال برای نخستین 
بار مرکز خرید محصول گندم را در بخش 
چاه دادخدا راه اندازی کردیم و این مرکز بیش 
از 10 هزار تُن گندم از کشاورزان خریداری 
کرد و حتی مانع خارج شدن این محصول 

از استان شد.
  به گفته او، امسال هیچ کشاورز قلعه گنجی 
بر خاف سال های گذشته گندم خود را در 

مراکز خرید استان های دیگر تخلیه نکرد.
احمدی عنوان کرد: ۹ هزار و 800 هکتار از 
مزارع کشاورزی قلعه گنج به کشت گندم 
اختصاص یافته بود که از این میزان 600 
هکتار به آبیاری تحت فشار و نوار تیپ مجهز 

شد.
به گفته وی، واگذاری لوله و دستگاه های 
کارنده به صورت یارانه ای به کشاورزان ازجمله 
سیاست های تشویقی جهاد کشاورزی برای 

افزایش تولید گندم در قلعه گنج بود.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: هنوز یک مورد 
سرقت موفق انجام نشده که به سامانه مها وصل باشد 
و عمده سرقت های استان سرقت های خرد است.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سردار عبدالرضا 
ناظری در جلسه کمیسیون مقابله و پیشگیری از 
سرقت شهرستان کرمان که با حضور بابایی فرماندار 
کرمان، شمس الدینی مدیرکل امنیتی استانداری 
کرمان، عالم زاده شهردار کرمان و شهرداران محله 
 های شهر کرمان برگزار شــد اظهار داشت: ترویج 
فرهنگ نگهبان محله الزمه جامعه است.وی با بیان 
اینکه افزایش احساس مســئولیت مردم نسبت به 
یکدیگر را باید مورد توجه قرار دهیم و ســاماندهی 
ضایعاتی ها باید در دســتور کار قرار گیرد افزود: در 
پایش تصویری که به همت اســتاندار و شهرداری 
در کرمان انجام شــد جهش بسیار خوبی داشتیم.

فرمانده انتظامی اســتان کرمان با عنوان اینکه تا 
امروز در کشور هنوز یک مورد سرقت موفق انجام 
نشده که به ســامانه مها وصل باشــد گفت: عمده 
سرقت های استان کرمان ســرقت های خرد است.
وی با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت شهرداران محله 
می توان در کاهش آمار سرقت در شهر موفق عمل 
کرد افزود: میانگین کشف سرقت استان کرمان در 
سطح کشور بسیار خوب است و جزو استان های برتر 
در کشور هستیم.ناظری با اشاره به اینکه سرقت یکی 
از معضات اجتماعی است که دالیل مختلفی برای 
انجام این جرم در جامعه وجود دارد بیان کرد: شرایط 
اقتصادی مردم و شیوع ویروس کرونا از دالیل افزایش 
سرقت در استان و شهرستان کرمان است.فرمانده 

انتظامی استان کرمان با بیان اینکه نگهبان محله 
یک طرح قانونی اســت که عوامل آن آموزش های 
الزم را می بینند گفت: حتی عــده ای از نگهبانان 
محله براساس شرایط مسلح هستند.علی بابایی در 
این جلسه اظهار داشــت: پیگیری و کشف سرقت 
به عهده نیروی انتظامی است.وی با اشاره به دالیل 
وقوع سرقت در جامعه و اثرات آن گفت: سرقت باعث 
کاهش امنیت روانی جامعه می شود و باید در حد 
امکان تاش کنیم تا وقوع سرقت در جامعه کاهش 
پیدا کند.فرماندار کرمان با بیان اینکه بسیاری از 
سرقت ها به دلیل سهل انگاری مردم است افزود: اگر 
ما منزل و خودرو خود را به سیستم امنیتی مناسب 
تجهیز کنیم یقینا از وقوع سرقت جلوگیری می کند.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت شهرداران محله 
گفت: شــهردار محله ها نقش تعیین کننده ای در 
پیشگیری از سرقت دارند و با کمک آنها می توان در 
کاهش آمار سرقت در شهر موفق عمل کرد.در این 
جلسه سیدمهران عالم زاده شهردار کرمان با بیان 

اینکه اگر بخواهیم به دنبال شهری پایدار باشیم به 
امنیت نیاز داریم اظهار داشت: نیروی انتظامی نقش 
مهمی در این زمینه دارد که جای تقدیر است.وی 
با بیان اینکه هزینه های زیادی در اداره امور شهر 
می شود که دلیل اصلی آن عدم نظم مردم هنگام 
رجوع به سطح شهر اســت گفت: رعایت انضباط 
اجتماعی مردم در سطح شهر باعث کاهش هزینه 
در اداره شهر می شود.شــهردار کرمان با اشاره به 
اینکه اجرای طرح شهراداران محله در شهر کرمان 
اقدام مثبتی بوده که از ظرفیت آن در شهرداری 
اســتفاده می کنیم افزود: نخبگان محله در شورا 
جمع می شوند و شهردار محله را انتخاب می کنند.
وی با بیان اینکه شــهردار محله با دســتگاه های 
مختلف از جمله شهرداری برای پیگیری مشکات 
مردم ارتباط مســتقیم دارد گفت: باید بپذیریم 
که مردم در هر جا وارد شــوند و مشارکت کنند 
آن طرح موفق خواهد بــود و در حوزه امنیت هم 

همین گونه است.

عمده سرقت های استان کرمان
 سرقت های خرد است

کشاورزان قلعه گنج ۳۴ هزار تُن
 گندم تولید کردند

فرمانــدار شهرســتان عنبرآبــاد از اتمــام عملیــات اکتشــاف 
معــدن مــس کــرور بــا ذخیــره اولیــه 150 میلیــون تــن تــا پایان 
ــا  ــو ب ــت وگ ــی" در گف ــود رئیس ــر داد."محم ــال جاری خب س
ایســنا بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای معدنــی و گردشــگری در منطقه 
ــی  ــارز جنوب ــع بخــش جبالب ــرق« از تواب ــی« و »رودف ــاغ آهن »ب
گفــت: عملیــات اکتشــاف معــدن مــس کــرور تــا پایــان ســال به 
ــن شهرســتان  ــق اقتصــادی در ای اتمــام میرســد کــه باعــث رون
خواهــد شــد. وی پیــش بینــی اولیــه ذخیــره معــدن مــس کــرور 
ــات  ــزود: عملی ــرد و اف ــام ک ــن اع ــون ت ــش از 150میلی را بی
ــود و  ــف ب ــدت 4 ســال عمــا متوق ــه م ــدن ب ــن مع اکتشــاف ای
بــا توجــه بــه تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب بــر رونــق تولیــد و 
اشــتغال، بــه اتفــاق اعضــای شــورای تامین و مســووالن ســازمان 
صمــت جنــوب کرمــان از نزدیــک مشــکات معــدن مــس کــرور 
ــد.  ــادر ش ــتورات الزم ص ــع، دس ــع موان ــرای رف ــی و ب را بررس
ــاد از مــردم خواســت  رییــس شــورای تامیــن شهرســتان  عنبرآب
ــات  ــاز عملی ــرای آغ ــرور ب ــس ک ــدن م ــذاران مع ــرمایه گ ــا س ب
اکتشــافات همــکاری کننــد و اظهــار کــرد: مــردم بایــد همکاری 
کننــد کــه مرحلــه اکتشــاف زودتــر انجام شــود تــا اینکــه در روند 
ــار ســاله  ــف چه ــی ایجــاد نشود.رئیســی از توق کار معــدن اخال
ــی  ــه دالیل ــت: متاســفانه ب ــرد و گف ــراز تاســف ک ــدن اب ــن مع ای
ــری  ــا پیگی ــا ب ــود ام ــف ب ــرور متوق ــس ک ــدن م ــال مع چهارس
اعضــای شــورای تامیــن و مســئولین صمــت اکتشــافات مجــدد 
آغــاز شــدند. فرمانــدار شهرســتان عنبرآبــاد از حفــر 6 حلقــه چاه 
ــاری کار  ــال ج ــان س ــا پای ــزود: ت ــر داد و اف ــه خب ــن منطق در ای
اکتشــاف ایــن معــدن بــه پایــان خواهــد رســید کــه پیــش بینی 
ــن اســت.  ــون ت ــش از 150 میلی ــس بی ــدن م ــره مع ــه ذخی اولی
ــاد از  ــتان عنبرآب ــت در شهرس ــی دول ــام اجرای ــن مق ــی تری عال
ــه  ــی منطق ــر از اهال ــرای 40 نف ــه اشــتغال ب فراهــم  شــدن زمین
خبــر داد و افــزود: در حــال حاضــر 40 نفــر از افــراد بومــی منطقه 
بــه صــورت مســتقیم در ایــن معــدن مشــغول بــه کار هســتند و 
در آینــده نزدیــک نیــز زمینــه اشــتغال 100 نفــر دیگــر فراهــم 
خواهــم شــد.وی از برخــورد قانونــی بــا کســانی کــه بخواهنــد در 
کار معــدن اخــال ایجــاد کننــد خبــر داد و گفــت: هــر کــس بــه 
ــد  ــرور اخــال ایجــاد کن ــدن ک ــد کار مع ــد در رون ــی بخواه نوع
طبــق قانون بــا آنهــا بشــدت برخــورد خواهــد شد.رئیســی معدن 
مــس کــرور را از جمله معــادن غنــی کشــور عنــوان کــرد و افزود: 
ایــن معــدن میتوانــد باعــث رونــق اقتصــادی شهرســتان در امــر 
ــان و رفــع بیــکاری بشــود و تاثیــر قابــل توجهــای  اشــتغال جوان
ــرق را از  ــد داشــت.وی آبشــار رو ف ــه خواه ــاد منطق ــه ابع در هم
ــت  ــه دانس ــگری منطق ــرد و گردش ــه ف ــر ب ــای منحص ظرفیته
ــی و  ــای معدن ــکوفایی ظرفیته ــد و ش ــه رش ــر زمین ــت: اگ و گف
ــطح  ــادی در س ــول اقتص ــاهد تح ــود ش ــم بش ــگری فراه گردش

ــود. ــم ب ــتان خواهی شهرس

گزارش
تسنیم

چراغ معدن مس »کرور« 
عنبرآباد روشن می شود

برداشت ۵ هزار تن بنه از 
جنگل های جنوب کرمان

عشایر جنوب استان مشکالت زیادی در تامین آب دارند
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آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   ((
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 

ساختمان های فاقد سند رسمی (( 
اماکی  که  وسیله   بدین  مذکور  مواد  اجرای   در 
قانون  موضوع  اختاف   حل  هیأت های   آراء  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  
کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات 
ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، 
به ترتیب شماره پاک فرعی از اصلی  و بخش محل  
وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان 
ثبت ( واقع در بخش های  )1-4-8(  ثبتی شهرستان 
کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  در صورتی که  
شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. شایان ذکر است صدور و 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  مالکیت  سند  تسلیم 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۱ 

کرمان
1 فرعی از 576 اصلی - خانم عشرت شمس الدینی 
از  صادره  شماره 11۹1  شناسنامه  به  احمد  فرزند 
بردسیر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171/8۹ 
سادات خوشرو  خیابان  کرمان  آدرس  به  مربع  متر 
کوچه سادات 6 خریداری از محل مالکیت محمد و 

فاطمه بقولی - ردیف  10۹۲
16580 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 1۲6 
نخعی  محمدرضا  آقای   - اصلی   4776 از  فرعی 
به شناسنامه شماره 4  سرودانی فرزند غامحسین 
صادره از زرند در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
170/۲7 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله 
خامنه ای کوچه ۲۹ کوچه علی ابن ابی طالب آخر 
کوچه سمت چپ خریداری از محل مالکیت سید 

جال عمرانی - ردیف  0۹4۲

از 31  شده  مجزی  اصلی  از 4776  فرعی   16581
فرعی از 4776 اصلی - آقای اکبر علیزاده ده میانی 
فرزند علی به شناسنامه شماره 5 صادره از زرند در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲7۹/53 متر مربع 
به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا کوچه 13 خریداری 

از محل مالکیت شاهپور کیانیان - ردیف  0۹43
165۹5 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از ۲۲7 
فرعی از 4776 اصلی - خانم ام البنین رشیدی کوه 
بنانی فرزند مهدی به شناسنامه شماره 43 صادره 
مساحت  به  خانه  یکباب  در ششدانگ  کوهبنان  از 
137/05 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا 
انتهای کوچه 3 فرعی سمت راست خریداری از محل 
مالکیت سید نصراله عمرانی فرزند سید عباس - ردیف  

0۹31
1667۲ فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از 11۹ 
فرعی از 4776 اصلی - خانم زهرا جباری شاهزاده 
محمدی فرزند عباس به شناسنامه شماره ۲ صادره از 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176 متر 
مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای خیابان 
امام سجاد کوچه ۲1 خریداری از محل مالکیت محمد 

رشید فرخی - ردیف  1۲86
از 33  شده  مجزی  اصلی  از 4776  فرعی   16865
فرزند  آقازاده  آقای مهدی   - اصلی  از 4776  فرعی 
غامحسین به شناسنامه شماره 601 صادره از کرمان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/30 متر 
مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای کوچه 
۲۹ امام سجاد 17 روبروی تیربرق دهم خریداری از 

محل مالکیت شاپور کیانیان - ردیف  113۹
16871 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از ۲۲7 
فرعی از 4776 اصلی - آقای فرهاد عبداللهی مزارعی 
 ۲۹800654۹8 شماره  شناسنامه  به  عباس  فرزند 
صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
امام رضا  بلوار  به آدرس کرمان  141/۲5 متر مربع 
- امام رضا 3 کوچه 11 خریداری از محل مالکیت 

سیدنصراله عمرانی - ردیف  1430
16876 فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از ۲03 
فرعی از 4776 اصلی - خانم طیبه جهانشاهی کوه 
جفتانی فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره ۲ صادره از 
شهداد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۲7/50 

متر مربع به آدرس کرمان بلوار امام رضا کوچه 11 
سمت چپ وسط کوچه خریداری از محل مالکیت رضا 

رشید فرخی - ردیف  1376
1688۲ فرعی از 4776 اصلی مجزی شده از ۲۲7 
زاده  میرزائی  آقای حسن   - اصلی  از 4776  فرعی 
کوهپایه فرزند علی به شناسنامه شماره 1 صادره از 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 17۲/70 
متر مربع به آدرس کرمان بلوار امام رضا کوچه 3 فرعی 
۹ خریداری از محل مالکیت سید نصراله و سید عباس 
و سید سلیمان و سید جال همگی عمرانی - ردیف  

138۹
4446 فرعی از 480۹ اصلی - آقای روح اله بذرکار 
از  به شناسنامه شماره 1۲۲1 صادره  فرزند محمد 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲71 متر 
مربع به آدرس کرمان خیابان سده کوچه ۲5 شمالی 
۲ سمت چپ بن بست اول خریداری از محل مالکیت 

کیاندخت کیانیان - ردیف  0483
3040 فرعی از 5۲0۹ اصلی - آقای علی حسینی 
بیدوئی فرزند حسین به شناسنامه شماره 5 صادره 
از کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه 
فوقانی به مساحت ۲00 متر مربع که موازی 35 متر 
بوقف  متعلق  تقاضا  مورد  عرصه  از ششدانگ  مربع 
می باشد به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای 
از محل  کوچه 30 سمت چپ درب ۲6 خریداری 

مالکیت محمدمهدی ساالرکانتری - ردیف  1054
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 

کرمان
834 فرعی از ۲ اصلی - آقای عبدالرضا خدادادپور 
از  به شناسنامه شماره ۹34 صادره  ماشاءاله  فرزند 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 467/60 
متر مربع که موازی ۲48/41 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد به آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم ۲0 متری 
مطهری چهارراه اول سمت راست خریداری از محل 

مالکیت علی سبزه مو - ردیف  1535
835 فرعی از ۲ اصلی - خانم بهجت شیخ شعاعی 
 1۹ شماره  شناسنامه  به  احمد  فرزند  اختیارآبادی 
صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
14۹ متر مربع که موازی 7۹/16 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد به آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم  کوچه 46 
خریداری از محل مالکیت حسن ایرانمنش و حسن 
ردیف    - بختیاری  سهراب  و  نوذری  بهرام  و  بالنده 

0۹78

838 فرعی از ۲ اصلی - آقای علی پورابولی فرزند 
غامرضا به شناسنامه شماره ۹88 صادره از کرمان در 
ششدانگ یکباب انبار )سوله( به مساحت 3۹4/۲0 متر 
مربع که موازی ۲0۹/4۲ متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان شرف آباد خیابان ۲0 متری مطهری بعد 
از چهارراه اول قطعه دوم سمت چپ خریداری از محل 

مالکیت سهراب بختیاری - ردیف  1314
احمدی  اکبر  علی  آقای   - اصلی  از ۲  فرعی   840
افزادی فرزند حسن به شناسنامه شماره 5 صادره از 
کوهبنان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه 
موازی  که  مربع  متر   1۹6/30 مساحت  به  فوقانی 
تقاضا  از ششدانگ عرصه مورد  104/30 متر مربع 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
کرمان شرف آباد انتهای کوچه 18 خریداری از محل 

مالکیت احمد سبزه مو - ردیف  114۹
841 فرعی از ۲ اصلی - آقای عباس خوشحالی فرزند 
غامعلی به شناسنامه شماره 188 صادره از رفسنجان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 410/70 متر 
مربع که موازی ۲18/18 متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان شرف آباد آخر  کوچه 31 سمت راست 
خریداری از محل مالکیت ماشااله رستمی - ردیف  

0730
5540 فرعی از 5 اصلی - خانم فرح ناز گلستانی نیا 
فرزند احمد به شناسنامه شماره 83۲ صادره از کرمان 
به مساحت 78/85  در ششدانگ یکباب ساختمان 
متر مربع به آدرس کرمان جاده تهران کوچه شهید 
صدوقی ۹ خریداری از محل مالکیت محمدحسین 

نظریان - ردیف  0۹77
10336 فرعی از 6 اصلی - آقای حسن خوش باطن 
فرزند براتعلی به شناسنامه شماره 113 صادره از میمه 
در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی 
به مساحت 565 متر مربع به آدرس کرمان خیابان 
امام جمعه کوچه ۲1 ساختمان سوم سمت راست 
خریداری از محل مالکیت فاطمه آیت الهی موسوی 

- ردیف  1۲48
5808 فرعی از 10 اصلی - آقای هادی ذهاب ناظوری 
از  صادره  شماره 507  شناسنامه  به  حسین  فرزند 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170 متر 
مربع که موازی ۲۹/35 متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان بلوار امام حسن کوچه ۲3 خریداری 
از محل مالکیت حسن ذهاب ناظوری - ردیف  1144

عراقی  فاطمه  خانم   - اصلی   13 از  فرعی   3۹۹۲
زاده فرزند محمد به شناسنامه شماره ۹707 صادره 
از تهران در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه 
فوقانی به مساحت ۲06 متر مربع که موازی 51/5 متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری 
خیابان شیروانی کوچه 18 مقابل کوچه کشوری 6 
خریداری از محل مالکیت غامحسین ایاقی - ردیف  

0786
3۹۹7 فرعی از 13 اصلی - آقای رضا ابراهیمی فرزند 
در  رابر  از  صادره  شماره 733  شناسنامه  به  حیدر 
ششدانگ زمین نیمه محصور جهت الحاق به پاک 
به مساحت 30/8۹ متر  اصلی  از 13  16۲8 فرعی 
مربع که موازی 7/7۲ متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان بلوار جمهوری کوچه 55 نبش غربی 

5 - ردیف  1584
آقای محسن کاشانی   - اصلی  از 15  فرعی   74۲5
صادره   16۹ شماره  شناسنامه  به  ماشاءاهلل  فرزند 
از بافت در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه 
فوقانی به مساحت ۲75 متر مربع به آدرس کرمان 
شهرک الغدیر بلوار غدیر 1 شقایق 7 آخر کوچه سمت 
راست خریداری از محل مالکیت حاج مختار و محمد 

ایرانمنش - ردیف  0711
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 

کرمان
1458 فرعی از 1 اصلی مجزی شده از 848 فرعی 
از 1 اصلی - خانم پروین وزیری نسب فرزند اکبر به 
شناسنامه شماره 51 صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۲86/55 متر مربع به آدرس 
کوچه  جنوبی  ضلع  ولیعصر  خیابان  چترود  کرمان 
سهیلی  علیه  مالکیت  محل  از  خریداری  بهداری 

ابراهیمی - ردیف  0883
1460 فرعی از 1 اصلی مجزی شده از 881 فرعی از 
1 اصلی - خانم زهرا جعفری چترودی فرزند عباس 
به شناسنامه شماره ۹ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۲۹3/3 متر مربع به آدرس 
از محل  امام حسن خریداری  کرمان چترود کوچه 

مالکیت رضا سلطانی - ردیف  1۲6۲
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۹۹/03/۲7

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۹۹/04/10
رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک 
شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر- م الف3۵۵

آگهی مرحله سوم سال 1399) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139860319014005367-98/12/18هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عنایت اله تلبا فرزند عبداله بشماره 
شناسنامه 3صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 251متر مربع پالک - فرعی 
از572- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 572 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی صاحب اباد  
جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای منصور احمدی محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:85-   تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27 – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

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

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

 آقای کریم حسن زاده فرزند حسین به شماره شناسنامه 17 در یک باب خانه به مساحت 329 مترمربع 
پالک 2390 اصلی واقع در زرند خیابان قره نی کوچه 26 خریداری از مالک رسمی آقای حسین واحدی

خانم ربابه بهادری فرزند حسین جان بشماره شناسنامه 31 در یک باب خانه به مساحت 315/06 
مترمربع از پالک 5678 اصلی واقع در زرند خیابان سردار جنگل کوچه 7 خریداری از مالک رسمی 

آقای حسین موالیی
آقای حجت عسکری فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 735 در یک باب مغازه به مساحت 44/40 
مترمربع مفروز و مجزی از پالک 1 فرعی از 6087 اصلی واقع در زرند خیابان ولیعصر خریداری از مالک 

رسمی خانم مختاری پور زرندی.
م الف 50

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/24

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت  
خانم زهرا میرزائی حتکنی مالک ششدانگ پالک 2297 فرعی مجزی از 707 فرعی از  
2431 اصلی واقع در زرند بخش 13 کرمان که سند مالکیت آن در دفتر 203 صفحه 562 
به شماره ثبت 33146 و شماره چاپی 206246 صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ 
استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق 
الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 54
تاریخ انتشار سه شنبه 1399/4/10

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت-قلعه گنج   
دادخوست  بشرح  دارای شناسنامه297  فرزند حسن  رودباری  زاده  دیناری  مراد  آقای 
شماره98099838800092مورخ 99/3/3 توضیح داده شادروان حسن دیناری زاده رودباری 
فرزند یارمحمد بشناسنامه 1046 در تاریخ   1391/7/6 در شهر محل ثبت وفات شهرستان 

بندرعباس فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از:
1-مراد دیناری زاده رودباری فرزند حسن به ش ملی 3160274901 

2- شهدوست دیناری زاده رودباری فرزند حسن به ش ملی3391087595
3- فاطمه دیناری زاده رودباری فرزند حسن به ش ملی3160274918
4-زینب دیناری زاده رودباری فرزند حسن به ش ملی3160274756

5-  ملیحه دیناری زاده رودباری فرزند حسن به ش ملی3150567981.لذا مراتب یک 
نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است .
دفتر  شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج 

اگهی حصر وراثت  
خصوص  در  احتراما 
خواهان  تقدیمی  دادخواست 
خواسته  به  نیکپور  مهدی 
حصروراثت توضیح داده شادروان خدا مراد 
نیکپورفرزند علی به ش ش5369418611 
نموده  فوت  1398/6/26دررودبار  درتاریخ 
ووارث حین فوق عبارتند از :1- مهدی نیکپور 
فرزند خدا مراد  2- عبدهللا خانگیرفرزند 
مراد  3- محمود خانگیرفرزند خدا  خدا 
مراد 4- احمد خانگیرفرزند خدا مراد 5- 
مراد  6-محمد  خدا  فرزند  نیکپور  حامد 
نیکپور  مراد  7-هادی  خانگیرفرزند خدا 
متوفی(  پسر  )فرزندان  مراد  خدا  فرزند 
8- زینب خانگیر فرزند خدا مراد  9- زهرا 
دختر  )فرزندان  مراد  خدا  فرزند  خانگیر 
متوفی( 10- ملکه سالمی  فرزند دوست 
مراتب  (لذا  متوفی  دائمی  محمد)همسر 
یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلی 
آگهی میشود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ازمتوفی نزد اشخاص باشد یک 
ماه از نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز 
عربی –م الف :908

اگهی حصر وراثت  
خصوص  در  احتراما 
تقدیمی  دادخواست 
سهراب  خواهان 
خواسته  به  زابلی  علی  محمد 
حصروراثت توضیح داده شادروان 
فرزند  زابلی  علی  محمد  دادعلی 
حاتم به ش ش5369734798 
دررودبار جنوب فوت نموده ووارث 
محمد   -1: از  عبارتند  فوق  حین 
دادعلی  فرزند  زابلی  علی  محمد 
2- سهراب محمد علی زابلی فرزند 
علی  محمد  یحیی  دادعلی3- 
زابلی فرزند دادعلی)فرزندان پسر 
علی  محمد  فاطمه   -4) متوفی 
دائمی  حیدر)همسر  فرزند  زابلی 
متوفی( لذا مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیر االنتشار محلی آگهی 
اعتراض  کسی  چنانچه  میشود 
نزد  ازمتوفی  نامه  وصیت  یا  دارد 
نشر  از  ماه  یک  باشد  اشخاص 
واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  آگهی 

گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شوراحل اختالف شماره دو 
–بهروز عربی –م الف :909

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

جیرفت   
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده3 قانون 
و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014000420-
99/02/25هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا 
رئیسی فرزند کرامت بشماره شناسنامه 3020117038صادره ازجیرفت 
در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی  به مساحت 38370متر مربع 
پالک -فرعی از17- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی 
بخش 45کرمان   دراراضی کهنک   واقع  یک  قطعه  از 17-اصلی 
خریداری از مالک رسمی آقای شیخک رئیسی محرزگردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 
خواهدشد ./م الف:93-   تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/24 – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی فقدان سند مالکیت   
مالک  تردست  جواد  آقای 
ششدانگ پالک 1565 فرعی از 18 
اصلی واقع در کوهبنان بخش 16 
کرمان که سند مالکیت کاداستری آن در دفتر 
شماره 17 صفحه 298 به شماره ثبت 2850 و 
تسلیم  و  صادر   91 ب  چاپی 301478  شماره 
گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق 
شده مدعی است که سند مالکیت فوق بعلت 
نامعلوم مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت 
المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق 
الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا 
سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس 
از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد شد. م الف 53
تاریخ انتشار سه شنبه 1399/4/10

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور   
آقای جواد یزدان  به  بدین وسیله 
ملی  شماره  به  محمد  فرزند  احمدآبادی  پناه 
3090884501 ساکن کرمان - خیابان 24 آذر 
، ابالغ می شود، که خانم منصوره بحرینی فتح 
آبادی جهت وصول مبلغ 21/078/750/000ریال 
بانضمام حقوق دولتی به استناد مهریه مندرج 
در سند ازدواج شماره 1387/9/26- 1147 دفتر 
ازدواج شماره 168 زرند علیه شما بعنوان متعهد 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800230 
گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در 
مورخه98/10/16 مامور پست شهرستان کرمان، 
ابالغیه بدلیل عدم شناسایی آدرس، عینا اعاده 
گردیده است و متعهدله نیز قادر به معرفی آدرس 
جدید نبوده ، لذا بنا به بستانکار طبق ماده 18 و 
19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ، نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.م الف 56
حسین توحیدی نیا
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی زرند

آگهی دعوت به افراز   
احتراما نظر به اینکه آقای / نادر 
درخواست  برابر  عبدالهیی،  نژاد 
مورخ    1102/7841 بشماره  وارده 
99/4/8 مبنی بر افراز پالک 849-اصلی واقع 
نبودن  معلوم  علت  به  را  2 کرمان  بخش  در 
آگهی  صدور  طریق  از  شرکاء  سایر  اقامتگاه 
3آئین  ماده  استناد  به  بدینوسیله  لذا  نموده 
نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع به سایر 
مالکین و همچنین به اشخاصی که در پالک 
مزبور ذینفع هستند اعالم میدارد که عملیات 
یک  روز  در  الذکر  فوق  پالک  ششدانگ  افراز 
شنبه مورخه 99/4/22 ساعت 8 صبح در محل 
وقوع ملک - مزبور به عمل خواهد آمد کلیه 
افراد ذینفع می توانند در تاریخ ذکر شده در 
محل حضور بهم رسانند عدم حضور آنان مانع 
آگهی  این  بود  نخواهد  افراز  انجام عملیات  از 
مطابق ماده 17 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی الزم االجراء به کلیه افراد ذینفع ابالغ و 

فقط در یک نوبت انتشار می یابد. /خ.
 تاریخ انتشار آگهی :: 1399/4/10

محمود مهدیزاده
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان 
کرمان
از طرف امید صاعد/  م الف 436

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014000349-99/02/22هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن رئیسی فرزند درویش بشماره 
شناسنامه 256صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 210متر مربع پالک - فرعی 
از609- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 609 -اصلی قطعه پنج واقع دراراضی حنطه 
ساردوئیه جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی آقای اکبر عادلی محرزگردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:76-   تاریخ انتشار 

نوبت اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014000432-99/02/27هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم تهمینه فهیمی  فرزند ابراهیم بشماره 
شناسنامه 779صادره ازدرب بهشت در ششدانگ یک باب خانه وباغچه به مساحت 1354/60متر مربع 
پالک - فرعی از1204- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از 1204-اصلی قطعه 6 واقع دراراضی 
گربه دلفارد  جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله ناصری وکرامت دیو دل 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:84-   تاریخ انتشار 

نوبت اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
اول  شماره139960319014000431-99/02/27هیات  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جهانگیر امیری فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 655صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 225متر مربع پالک - فرعی از675- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک - فرعی از 675 -اصلی 
قطعه پنج واقع دراراضی سرخوئیه ساردوئیه جیرفت  بخش 
34کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید اسداله حسینی 
هنزائی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
اشخاص  در صورتی که  فاصله 15روزآگهی می شود  به  نوبت 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
از اخذ رسید، ظرف مدت  اداره تسلیم و پس  این  به  را  خود 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
انقضای مدت  بدیهی است در صورت   . نمایند  قضایی تقدیم 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 
خواهدشد ./م الف:74-  تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27 – 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ماده3  موضوع  فاقد سند رسمی-آگهی  و ساختمانهای  اراضی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی 
موضوع  دوم  شماره139960319014222304-99/02/20هیات 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مسعود ناجی راینی 
پور فرزند قاسم  بشماره شناسنامه 1388صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب ساختمان تجاری سه طبقه  به مساحت 
44/30متر مربع پالک - فرعی از575- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 14 فرعی از 575 -اصلی قطعه دو واقع درقلعه 
جمشید جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی 
خانم پروین السادات موسوی پورمحرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:86-   ./م  خواهدشد  صادر  مالکیت 

اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
شماره139860319014005377-98/12/17هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شرین 
151صادره  شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  کردستانی   دولت 
به مساحت 253متر  باب خانه   در ششدانگ یک  ازجیرفت 
از  از574- اصلی مفروز و مجزی شده  مربع پالک - فرعی 
پالک 70فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی خانم عصمت پور 
بهزادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
اشخاص  در صورتی که  فاصله 15روزآگهی می شود  به  نوبت 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
از اخذ رسید، ظرف مدت  اداره تسلیم و پس  این  به  را  خود 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
انقضای مدت  بدیهی است در صورت   . نمایند  قضایی تقدیم 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 
خواهدشد ./م الف:83-   تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27 – 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
شماره139860319014004045-98/09/24هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک 
سکینه خواجه فرزند لطف هللا  بشماره شناسنامه 1049صادره 
مساحت  به  وباغچه  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت 
634/21متر مربع پالک - فرعی از510- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک - فرعی از 510 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی 
سرونی  جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی 
اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  خشایی  بختیار  آقای 
در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:82-    ./م  مالکیت صادر خواهدشد 

اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
شماره139960319014000421-99/02/25هیات  برابررای 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
مراد کریمی پور فرزند شمسعلی بشماره شناسنامه 199صادره 
ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 334متر 
مربع پالک - فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 65فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهور 
رسمی  مالک  از  خریداری  45کرمان  بخش  جیرفت   کالغ  
آقای سید اکبر حسینی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:92-   ./م  خواهدشد  صادر  مالکیت 

اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
شماره139960319014000361-99/02/23هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
سید علی حسینی کهنوج فرزند سید رحیم بشماره شناسنامه 
مساحت  به  خانه   باب  یک  در ششدانگ  ازجیرفت  6صادره 
و  مفروز  اصلی  از549-  فرعی   - پالک  مربع  268/95متر 
مجزی شده از پالک29 فرعی از 549 -اصلی قطعه دو واقع 
دراراضی کلرود جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای جواد نادری محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:90-   ./م  خواهدشد  صادر  مالکیت 

اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

جیرفت  
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی 
موضوع  دوم  شماره139860319014005220-98/12/03هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یداله کریمی سلطان آباد  فرزند 
سیف اله  بشماره شناسنامه 292صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه مشتمل بر باغچه به مساحت 1255/90متر مربع پالک 
- فرعی از70- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6فرعی از 70 
-اصلی قطعه یک واقع دراراضی زمین کشتخوان سفلی سنگدان 
اسفندقه جیرفت  بخش 44کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
صمدهللا اسکندری گدار محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م 
الف:94-  تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت 

دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک -

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

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
شماره139860319014001073-98/03/12هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک 
25صادره  شناسنامه  مرادبشماره  فرزند  گراغانی  سعیدی  ندا 
ازجبالبارزدریک  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 450متر 
از  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از25-  فرعی  پالک 59  مربع 
پالک 53 فرعی از 25 -اصلی قطعه یک واقع دراراضی گراغان 
جبالبارزجیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی از 
سهام مجهول پالک فوق الذکر محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:101-   ./م  خواهدشد  صادر  مالکیت 

اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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عقاید یک دلقک
تالیف هاینریش بل، روایت زندگی »هانس شنیر«، فردی از یک 
خانواده متمول با طرز فکری منحصر است. هانس خانه پدری 
را به خاطر تفاوت در نوع نگرش به زندگی و مذهب ترک گفته 

و به عنوان یک دلقک مشغول به کار است.
شنیر که به نظر خود از بیماری افسردگی، سردرد، تنبلی و تک  
همسری رنج می برد تنها قادر است در کنار یک نفر آرامش یابد 
و نه هیچ کس یا بهتر بگویم، هیچ زن دیگری. »ماری«؛ دختری 
است کاتولیک و بسیار مذهبی که علی رغم احساس گناه، شش 
سال با »هانس« زندگی می کند بدون این  که با او ازدواج نماید. 
از نظر دلقک، ازدواج روی کاغذ امری است واهی و دین همچون 
سایر عقاید، مسأله ای شخصی بوده که اجازه دخالت و ورود به 
حریم افراد را ندارد.»هانس« اعتقادی غیر از اعتقاد حاکم را 
در پیش گرفته و این سبب می شود نه او جامعه را بپذیرد و 
نه جامعه او را. در واقع داستان کتاب از آن جا آغاز می شود 
که »ماری« تحملش تمام شده و دلقک را بدون هیچ توافق یا 
گفتگویی رها کرده و با شخص دیگری به صورت رسمی ازدواج 
می کند. »هانس« هم که به نظرش معنا و مفهوم ازدواج، با هم  
بودن و چیزی فراتر از ثبت در یک برگه بلکه یک نوع تعهد قلبی 
است، »ماری« را به خیانت و زنا متهم کرده، دچار افسردگی 
شده و به قولی ادبی »عقده دل می گشاید« و به نوعی با خواننده 
درد دل می نماید. در واقع در کتاب عقاید یک دلقک ریاکاری ها 
و تلخی های دنیا از پس صورتک یک دلقک مطرح شده و 
اگرچه در زمره داستان های عشقی طبقه بندی می شود، اما 

دارای مضامین انتقادی و اعتقادی بسیار عمیقی است.

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

دیالوگ
عصبانی نیستم!  فیلمی ایرانی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی رضا 
درمیشیان ،محصول سال 13۹۲ است. این فیلم تنها نماینده سینمای ایران در 

شصت و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم برلین بود .

فیلم
الل بازی

یکي از قشــنگ ترین و خنده دار ترین انواع بازی سنتی که مي شود در این مواقع 
انجام داد، بازي پانتومیم است. افراد به دو گروه تقسیم مي شوند...

بازی های محلی

و تا نزدیک ترین دور دست های مهال
درختی می خواند به سبزی مرا

عکس: کیارنگ عایی
شهردار کرمان:

اجرای هتل بام منتظر تایید 
سازمان میراث فرهنگی است

ماسک احتمال ابتال به کرونا را بیش 
از ۹۰ درصد کاهش می دهد

گروه استان ها- شــهردار کرمان گفت: اجرای هتل بام کرمان در حال طی روند تایید 
طرح در سازمان میراث فرهنگی است و با تایید طرح روال اجرایی این هتل آغاز می شود.
سیدمهران عالم زاده در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره به آخرین وضعیت 
هتل بام کرمان اظهار داشــت: در حال حاضر کارهای محوطه سازی هتل بام کرمان در 
حال انجام اســت.وی با بیان اینکه اجرای خود هتل نیز در حال طی روند تایید طرح را 
در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری کشور است افزود: با تایید این 
طرح ادامه روال اجرایی این هتل آغاز می شود.شــهردار کرمان با اشاره به اینکه مسیر 
گردشگری کرمان از میدان توحید، مجموعه بازار و میدان مشتاق کرمان آغاز شده و به 
آتشکده و چند بنای تاریخی این محدوده وصل می شود افزود: این مسیر در ادامه به قلعه 
دختر، قلعه اردشیر و مجموعه پارک گردشگری که قرار است در جوار گنبد جبلیه ساخته 
شود می رسد و در نهایت به مسیر زیارتی و مرقد مطهر حاج قاسم سلیمانی ختم می شود.

وی با اشاره به مسیرهای سامتی و پیاده راه های سامتی در شهر کرمان گفت: بلوار ۲۲ 
بهمن، بلوار جمهوری و حاشیه بزرگراه شــمالی از جمله مسیرهای طراحی شده برای 
اجرای پیاده راه و مسیرهای سامتی در شهر کرمان هستند که برخی از آنها اجرا شده و 
برخی نیز در حال اجرا است.عالم زاده با اشاره به اجرای طرح دوچرخه سواری در خیابان 
سپه کرمان گفت: قســمتی از خیابان که به این امر اختصاص داده شده که محل توقف 
خودرو بوده و عموما خاف هم بوده و عرضی از مســیر تردد خودرو گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه این مسیر دوچرخه سواری، مسیر متصل کننده مناطق شهری کرمان 
به هم است افزود: این مســیر باید ادامه پیدا کند و پس از رسیدن به خیابان احمدی به 
پارک مطهری برسد.شهردار کرمان با بیان اینکه در حوزه ترافیکی عموما نوع نگاهی ما 
ماشین محور است و انتظار داریم ماشین هر جا، هر تعدادی و با هر سرعتی که خواست 
برود گفت: نگاهمان را باید تغییر دهیم و افراد پیاده و دوچرخه سواران در اولویت باشند 

تا فرهنگ استفاده از دوچرخه و پیاده در بین مردم رواج پیدا کند.

کارشـناس سـتاد مبـارزه بـا کرونـا در کرمان بـا اشـاره بـه اجباری شـدن اسـتفاده از 
ماسـک در کرمان گفت: اسـتفاده از ماسـک می تواند احتمال ابتـاء به کرونـا را از ۹0 
درصد بـه 105 درصـد برساند.سـعید صحبتـی در گفتگو بـا خبرنـگار مهر بـا انتقاد از 
رعایت نکردن نکات بهداشـتی توسـط مردم اظهار کرد: متأسـفانه شـاهد شکل گیری 
تجمعـات و برگـزاری مراسـم ها هسـتیم و مجمـوع این شـرایط باعـث افزایـش موارد 
بیمـاری کووید 1۹ شـده اسـت.وی گفت: طغیـان بیمـاری مانند آتش سـوزی جنگل 
از یـک شـعله کوچک آغـاز می شـود و با شـدت گرفتـن ممکن اسـت دیگر قابـل مهار 
نباشد.کارشـناس سـتاد مبـارزه بـا کرونـا در اسـتان کرمان بـا تاکیـد بر لـزوم رعایت 
دقیق پروتکل های بهداشـتی برای جلوگیری از بروز شـرایط بحرانـی ادامه داد: ممکن 
اسـت در صورت ادامه بـی توجهی ها بـه نکات بهداشـتی، به جایی برسـیم کـه کنترل 
بیماری غیرممکـن شـود.صحبتی راه های مهار و پیشـگیری از شـیوع بیشـتر کرونا را 
سـاده، کم هزینه و کاربردی دانسـت و افـزود: همه مردم با هر سـطح درآمـد و آگاهی 
و سـواد اجتماعـی قادر بـه عمل بـه ایـن راهکارها هسـتند اما متأسـفانه ایـن روش ها 
آنچنـان کـه باید مـورد توجـه قـرار نمی گیرد.ایـن پزشـک عمومی با اشـاره بـه اینکه 
اسـتفاده از ماسـک احتمال ابتـاء بـه کرونـا را از ۹0 درصد بـه 1.5 درصد می رسـاند، 
تاکید کـرد: مردم بـا پذیرش مسـئولیت اجتماعی ضمـن پرهیز از حضـور غیرضروری 
در اجتمـاع، اسـتفاده از ماسـک را مدنظـر قـرار دهنـد.وی گفـت: ماسـک مهم تریـن 
ابزاری پیشـگیری بـوده و بـه راحتی قابـل اسـتفاده اسـت و افـراد بایـد در مکان های 
تجمعـی و سرپوشـیده ماننـد بانک هـا و ادارات کـه امـکان رعایـت فاصلـه دو متـری 
وجود ندارد حتماً از ماسـک اسـتفاده کنند.کارشـناس سـتاد مبارزه با کرونا در استان 
کرمان بیـان کـرد: در صـورت شـکل گیری پویـش اسـتفاده از ماسـک طـی روزهای 
آینده شـاهد کاهـش معنـادار آمـار مبتایـان خواهیم بـود.وی ادامـه داد: در شـرایط 
کنونـی مهم ترین امر به معـروف توصیه افراد به اسـتفاده از ماسـک اسـت: همگی باید 
این مسـاله را به عنـوان یک وظیفـه اجتماعی، انسـانی و مسـئولیت اجتماعـی مدنظر 
قـرار دهیم.صحبتـی یـادآور شـد: از امـروز اسـتفاده از ماسـک در مکان هـای تجمعی 
و سرپوشـیده اسـتان کرمـان اجباری شـده اسـت و افـراد بدون ماسـک اجـازه ورد به 
امکانی ماننـد ادارات و بانـک و… را ندارنـد. ادامه این رونـد می تواند نقـش مؤثری در 

اسـتفاده مردم از ماسـک داشـته باشد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

دریاچه مخرگه
یکی از بکرترین مناطقی که هنوز به دست 
انسان تخریب نشده و زیبایی خود را حفظ 

کرده است، دریاچه ای در 3۲ کیلومتری شهر بابک کرمان است که شاید با 
دیدن آن باورتان نشود که چنین آیینه ی طبیعی در ایران قرار دارد.

نگارگری 
)یا مینیاتور با ریشه" 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 تقسیم شدن استان به چند 
منطقه گردشگری نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

اختصاص 50 میلیارد تومان برای مقابله با حوادث غیرمترقبه
isna.news از صفحه

طوالنی ترین رعد و برق از نظر میزان مسافت طی شده مربوط به برزیل است.
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

بَیوم پابوده ُرو ناشور باِد ُمک ُمکی ِگفته

که بعد اِی مرگ َگو کولنج خولِک پاُرکی گفته

دوتا نُوت ُمچاله ش اِی بدهکاری بََدر بُرده

تمام جیره ِی سالی زنی بُش چاُرکی ِگفته

اَگو:یَو رفته اِی بخِت سیاهوم...یَو کجا بوده

بََدستی اِی نداری چاِدِن والی لُکی ِگفته

نِداره وایِه ِی ماشین موتور تُو زندگی اِی بس

که ُرو َخر تُو ِدلی گاز اََدهه یاد اِی ُچکی ِگفته

خدا نادیده یا ُکوره ُزبونوم الل بَی مردی

که اِی شرم عیالی نِصم،َور َشو ُحک ُحکی ِگفته

َسِر کاضی به َملَّکبازی آکازاده وون َگرمه

ِک ُمهکاُمهک خولِک مردمی مثل ُککی ِگفته

تَِغرِکی درگه پاری ِکشت وکاری اِی ُگُل بَر ِگست

سیاهه آسمون اِمسالم اِی نَو بوم پُکی ِگفته

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟
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