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اخبار استان

استاندار کرمان گفت: مشکل ما در حوزه انرژی های 
برای  استان  در  و  نیست  گذاری  سرمایه  تجدیدپذیر، 
واگذاری زمین و حمایت از سرمایه گذاری در این حوزه 

هیچ محدودیتی نداریم.
دولت  گوی  و  گفت  شورای  جلسه  در  وند  زینی  علی 
های  محدوده  گفت:  کرمان  استان  بخش خصوصی  و 
معدنی استان کرمان تقریبا به طور کامل ثبت شده که 
بخشی از این ثبت ها توسط شرکت های بزرگ معدنی 
همچون ایمیدرو و بخشی نیز توسط خرده مالکین ثبت 

شده که عمال استان در حوزه معادن به گروگان گرفته 
شده است.

وی  در ادامه سخنانش از انرژی های تجدیدپذیر سخن 
اشتباه  را  راه  نداریم  حق  کرد:  اظهار  و  آورد  میان  به 
تجدیدپذیر،  های  انرژی  حوزه  در  ما  مشکل  برویم. 
واگذاری  برای  استان  در  و  نیست  گذاری  سرمایه 
این حوزه هیچ  در  از سرمایه گذاری  و حمایت  زمین 

محدودیتی نداریم.
استاندار کرمان به خیز کشور در سال ۹۶ برای تولید 

انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: باتوجه به خیزی 
خورشیدی  انرژی  تولید  برای   ۹۶ سال  در  کشور  که 
برداشته بود اگر به تحریم ها بر نمی خورد، حتما امروز 
از هدف گذاری های تعیین شده در برنامه های کالن 

کشوری جلوتر رفته بودیم.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر، سرمایه گذاری جذابی است و در ادامه با 
تولید  زمینه  در  کرمان  استان  های  ظرفیت  به  اشاره 
کرمان  استان  در  کرد:  اظهار  تجدیدپذیر  های  انرژی 

انرژی  از  برق  تولید  مگاواتی   ۲۰۰۰ هدفگذاری 
خورشیدی، یک هدفگذاری حداقلی است زیرا ظرفیت 
کرمان با ۳۰۰ روز آفتابی بیش از این اعداد است که 
استانداری  محوریت  با  مصوبی  کارگروه  راستا  این  در 
کرمان تشکیل داده ایم و در همین راستا با واگذاری 
مزارع کوچک مقیاس به دنبال راه اندازی نیروگاه های 
کوچک مقیاس هستیم ضمن آنکه موضوع راه اندازی 
نیروگاه های خورشیدی در ادارت و منازل خانگی نیز 

باید گسترش یابد

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
پروژه های  در  نفر  دو  سقوط  از  کرمان،  شهرداری 

ساختمانی به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی خبر داد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی  ، رضا میرزایی گفت: از وقوع دو حادثه سقوط 
مطلع شدیم که در این حوادث، دو نفر به دلیل عدم 

رعایت نکات ایمنی دچار حادثه شدند.

وی افزود: تیم های امداد و نجات این سازمان بالفاصله 
ایستگاه  شماره یک در محل حادثه حاضر شدند  از 
ثانویه  حادثه  وقوع  از  حادثه،  محل  ایمن سازی  با  و 
و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  کردند.  جلوگیری 
شخص  داد:  ادامه  کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات 
مصدوم، یک مرد ۵٧ ساله و مالک ساختمان است که 
به دلیل بی احتیاطی از طبقه دوم سقوط کرده بود و 

توسط آتش نشانان از طبقه اول به پایین منتقل و جهت 
انجام اقدامات درمانی، تحویل عوامل اورژانس شد.

میرزایی، همچنین از وقوع حادثه مشابهی در خیابان 
شهید قرنی خبر داد و افزود: در این حادثه یک کارگر 
با توجه به  افغانستانی سقوط کرده بود که  ۴۰ ساله 
از طبقه  این کارگر  به پای  باالبر  پیچیده شدن سیم 
دوم، بین زمین و آسمان معلق شده بود که با حضور 

به موقع آتش نشانان از سقوط حتمی نجات یافت.
وی در پایان به مجریان و کارگران پروژه های ساختمانی  
توصیه کرد: تمامی نکات ایمنی و حفاظتی محیطی و 
فردی در محل کارگاه را کامال رعایت کنند و از سالم 
و استاندارد بودن تجهیزات، وسایل و دستگاه های مورد 
استفاده، اطمینان حاصل کنند تا شاهد چنین حوادثی 

نباشیم.

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
تصادف  حادثۀ  نجات مصدومان  از  کرمان،  شهرداری 

در شهر کرمان خبر داد.
نشانی  آتش  سازمان  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
 ۲۰ ساعت  در  گفت:  میرزایی  ضا  ایمنی  خدمات  و 

دقیقه ۲۹ مهرماه از وقوع یک سانحۀ تصادف در محور 
»هفت باغ علوی« مطلع شدیم.

وی افزود: با توجه به شدت این حادثه و برخورد سه 
دستگاه خودروی »سمند«، »پژو۴۰۵« و »پژو ۲۰۶« 
به یکدیگر، بالفاصله تیم اطفای حریق و امداد و نجات 

سازمان آتش نشانی شهرداری کرمان، از ایستگاه شماره 
۹ به محل حادثه اعزام شدند.

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
از  نفر  هفت  حادثه  این  در  اینکه  بیان  با  شهرداری 
گفت:  بودند،  شده  مصدوم  خودرو  سه  سرنشینان 

سرنشینان  از  نفر  دو  محبوس شدن  به  توجه  با 
ضمن  آتش نشانان  آهن پاره ها،  بین  در   »۴۰۵ »پژو 
ایمن سازی محل حادثه و خروج مصدومان محبوس از 
داخل خودرو، با انجام موارد ایمنی، از حریق احتمالی 

جلوگیری کردند.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این 
مطلب که در سال گذشته ۶۴ پرنده در حوزه مفاسد 
اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته، گفت: در استان 
کرمان با تدابیر قاطعانه قضایی اجازه نمی دهیم هیچ 
مشروع  های  مالکیت  به  جایگاهی  هیچ  در  فردی 

سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی تعرض نماید.
یداهلل موحد در نخستین گردهمایی فعاالن اقتصادی 
و مسئوالن قضایی استان کرمان با عنوان »مانع زدایی 
زرند،  شهرستان  در  قضایی«  پشتیبانی  اقتصادی، 
مالی  های  جریان  سوء  و  اقتصادی  مفاسد  با  مقابله 
در حوزه های اجرایی و بخش خصوصی را از اولویت 
های اصلی دستگاه قضایی در مسیر  حمایت از تولید 

برشمرد.
شدت،  با  کرمان  استان  قضایی  دستگاه  افزود:  وی 
مفاسد  این  با  مماشات  و  اغماض  بدون  و  قاطعیت 

اقتصادی و سوء جریان های مالی برخورد می کند.
اقتصاد  های  سیاست  اجرای  ستاد  تشکیل  به  موحد 
و  ملی  قضایی در سطح  و  ابعاد حقوقی  در  مقاومتی 
استانی اشاره و بیان کرد: این ستاد در استان کرمان 
از ابتدای شکل گیری تاکنون ۳٧۴ پرونده حمایتی را 
مورد رسیدگی قرار داده که از این تعداد ۱۰۰ پرونده 
در سال جاری بوده و در مجموع توفیقات بسیار خوبی 
در این زمینه حاصل شده و در حد مقدورات از فعاالن 

اقتصادی حمایت شده است.
با تاکید بر این  رییس کل دادگستری استان کرمان 

ظرفیت  تمامی  از  که  شده  تالش  همواره  که  مطلب 
های نظارتی و قضایی دستگاه قضایی استان کرمان در 
مسیر حمایت از تولید و رفع موانع تولید استفاده شود، 
واحدهای  مشکالت  حل  که  مواردی  در  کرد:  عنوان 
کرمان  استان  مقدورات  حد  در  تولیدی  و  اقتصادی 

نبوده است، پیگیری های کشوری صورت می گیرد.
گذاران  سرمایه  مشروع  های  مالکیت  از  حمایت  وی 
استان  قضایی  دستگاه  اصلی  های  اولویت  از  یکی  را 
کرمان برشمرد و تصریح کرد: امنیت سرمایه گذاری 
های  مالکیت  و  گذاری  سرمایه  از  جدی  حمایت  و 
با  بسیار  تولید  از  حمایت  در  گذار  سرمایه  مشروع 
صورت  در  و  است  فّرار  سرمایه  زیرا  است  اهمیت 

احساس کوچکترین ناامنی، فرار خواهد کرد.
موحد ایجاد تعامل، هماهنگی و همدلی بین دستگاه 
های اجرایی و نظارتی را از دیگر اولویت های دستگاه 
تولید  از  حمایت  راستای  در  کرمان  استان  قضایی 
برشمرد و اظهارکرد: در استان کرمان تالش شده که 
در حوزه رونق تولید، دستگاه های نظارتی را پشتیبان 
دستگاه های اجرایی قرار دهیم و اقدامات این حوزه 

بسیار اثرگذار و راهگشا بوده است.
وی تصریح کرد: نگاه و نگرش ما این است که مدیران 
سربازان  اقتصادی،  های  بنگاه  فعاالن  و  تولید  بخش 
به  نابرابر  و  شده  تحمیل  اقتصادی  جنگ  افسران  و 
به  را  شرایط  و  موقعیت  این  اگر  از  و  هستند  کشور 
و  باشیم  نداشته  فهم درستی  و  نکرده  درستی درک 

کنیم،  خالی  را  خود  اقتصادی  جنگ  افسران  پشت 
زمین گیر خواهند شد.

این  به  اشاره  با  رییس کل دادگستری استان کرمان 
مطلب که بنگاه های اقتصادی ما با مشکالت مختلف 
و متعددی روبه رو هستند، تاکید کرد: اگر قرار باشد 
مشکالت  بر  مشکلی  نیز  نظارتی  و  اجرایی  مدیران 
فعاالن اقتصادی بیافزایند، کار دشوارتر خواهد شد و 
یقینا فرمایشات رهبری محقق نخواهد شد و این جفا 
به مردم، نظام و انقالب است و از این رو همه وظیفه 

داریم به مدیران اقتصادی کمک کنیم.
به نحوی  وی تصریح کرد: گاهی مدیران دستگاه ها 
مدیران  این  احساس می شود  برخورد می کنند که 
نگیرد  کاری صورت  تا  کنند  دارند که تالش  رسالت 
و دستگاه قضایی و نظارتی این موارد را بر نمی تابند.

وی با اشاره به این مطلب که بخش زیادی از مسائل 
مسیر  در  دولتی  و  های خصوصی  بخش  روی  پیش 
وساطت  با  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  اجرای 
سامانه  کرد:  تاکید  است،  شده  حل  قضایی  دستگاه 
و  شده  اندازی  راه  سریعا  باید  کشور  مالیاتی  جامع 

مشکالت بخش تولید در این حوزه برطرف شود.
استان کرمان، سیاست  قوه قضاییه در  عالی  نماینده 
حتی  گاهی  و  ماهانه  گاهی  که  الساعه  خلق  های 
روزانه صادر می شوند و فعاالن اقتصادی را با مشکالت 
متعددی روبه رو می کنند را مورد اشاره قرار داد و 
گفت: انتظار می رود که دولت جدید به نحوی تدبیر 

و برنامه ریزی کنند که فعاالن اقتصادی با مشکالت 
ناشی از این سیاست ها روبه رو نشوند.

موحد بر تغییر نگرش مدیران برای حمایت از تولید 
منعقده در  قراردادهای  و گفت: در حوزه  تاکید کرد 
وجود  زیادی  ابهامات  و  مشکالت  تولیدی  واحدهای 
درگیر  و  واحدها  این  تعطیلی  به  منجر  گاه  که  دارد 
شدن طوالنی مدت دستگاه قضایی برای حل مشکالت 
این واحدهای تولیدی می شود که اتاق بازرگانی باید 
مشاوره های فکری و حقوقی را به سرمایه گذاران ارائه 
کند تا شروط ضمن عقد قراردادها بر اساس شناخت 
قرار  نظر  مورد  حقوقی  موضوعات  از  دقیق  آگاهی  و 

گرفته و محقق شود.
بازرگانی  اتاق  که  رود  می  انتظار  کرد:  تصریح  وی 
فنی  و  حقوقدان  ساختار  و  هیات  کرمان،  استان 
و  تولیدی  واحدهای  قراردهای  که  دهد  تشکیل  را 
صنعتی با استفاده از مشورت، نظارت و راهنمایی های 
این هیئت منعقد شده و از بروز مشکالت بعدی برای 

فعاالن اقتصادی جلوگیری شود.
کرد:  تاکید  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
رو  و  پویا  فعال،  اقتصادی  حوزه  در  زرند  شهرستان 
شدن  صنعتی  مسیر  در  سرعت  به  و  است  رشد  به 
انتظار می رود که همکاران قضایی  و  پیش می رود 
از  پشتیبانی  و  حمایت  نهایت  شهرستان  دراین  ما 
واحدهای تولیدی و اقتصادی را در چارچوب قوانین 

داشته باشند.

استاندار کرمان:

برای واگذاری زمین و حمایت از تولید  انرژی های تجدید پذیر محدودیتی نداریم

به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی، رخ داد؛   سقوط دو نفر در پروژه های ساختمانی به فاصله یک ساعت 

آتش نشانان مصدومان محبوس در خودروهای تصادفی را نجات دادند

رییس کل دادگستری استان کرمان :
دولت جدید به نحوی برنامه ریزی کند که سیاست های خلق الساعه

 مانع  فعاالن اقتصادی نشوند

پیام تسلیت استاندار در پی 

درگذشت مرد بزرگ کرمان؛

 بی تردید نیات خیر دکتر ارجمند

 در حوزه سالمت، نقش ماندگاری 

در دفتر تاریخ استان خواهد بود
استاندار کرمان در پی درگذشت دکتر منوجهر ارجمند کرمانی و محمود 
را  ها  مصیبت  این  ای  جداگانه  های  پیام  طی  بمی،  زاده  لشکری 

تسلیت گفت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  
علی زینی وند، استاندار کرمان در پیام درگذشت خود درباره منوچهر 
ارجمند کرمانی آورد:خبر درگذشت پزشک نیکوکار و دلسوز کرمانی، 
دکتر منوچهر ارجمند کرمانی واقف و خیرنیکوکار و نیک اندیش دیار 
کریمان که تمام عمر پربرکت خویش را صرف خدمات رسانی مستمر 

و مداوم به بیماران کرد، موجب تألم و تأثر فراوان شد.
انسان  برای  پایدار  غنیمتی  و  ماندنی  بهره ای  نیکوکاری  تردید  بی 
است و اقدامات ارزنده و خداپسندانه و نیات خیر دکتر ارجمند در 
عرصه های مختلف به ویژه در حوزه سالمت، بهداشت و درمان، نقش 

ماندگاری در دفتر تاریخ استان کرمان خواهد بود.
به یقین با همراهی و مشارکت پزشکان، خیران و مردم نیک اندیش 
استان کرمان راه روشن آن انسان وارسته، ادامه خواهد یافت و مردم 
مند  بهره  زمان  طول  در  ایشان  گرانبهای  میراث  از  کرمان  استان 

می شوند.
اینجانب ضمن ابراز همدردی، فقدان این پزشک توانمند و خیر نیک 
اندیش را به خانواده محترم ارجمند کرمانی، جامعه پزشکی، بهداشت 
و درمان استان و مردم قدرشناس استان کرمان تسلیت عرض کرده و 
از درگاه خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای 

خانواده معزز و بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
 دکتر منوچهر ارجمند کرمانی، متخصص جراحی زنان و زایمان  بعد 
از ۲۰ سال زندگی و طبابت در آمریکا و سوئیس به ایران و زادگاه خود 

کرمان برگشت تا به مردم دیار خودخدمت کند.
پدر ایشان محمد ارجمند کرمانی از بانیان خیریه بوده که ساختمان 
است  مربع  متر  هزار   ۱۱ مساحت  در  که  را  ارجمند  بیمارستان 
مطب  برای  را  ساختمانی  نیز  ارجمند  منوچهر  دکتر  و  کرده  وقف 

دندانپزشکی و فیزیوتراپی وقف امور خیریه کرد.
به عنوان منتخب چهارمین دوره ی  ارجمند کرمانی  دکتر منوچهر 

جایزه  کارآفرین برتر استان کرمان در سال ۹۸ انتخاب شد.

کارشناس هواشناسی کرمان اعالم کرد:

کاهش دما در استان تا پایان هفته

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان از روند کاهشی دما در استان 
از روز جمعه خبر داد و گفت: کاهش دما تا پایان هفته آتی ادامه خواهد 

داشت.
مریم سالجقه در گفتگو با خبرنگار مهر  وزش باد را برای مناطق شرق 
رودبار  نرماشیر،  ریگان،  فهرج،  بم، شهداد،  از جمله  استان  و جنوب شرق 
جنوب و زهکلوت و کاهش دما را برای مناطق شمال و غرب استان از جمله 
شهرستان های کرمان، انار، بافت، بردسیر، رابر، راور، راین، رفسنجان، زرند، 
ماهان و دشت  زار،  گلباف، الله  بابک، صفاییه، کوهبنان،  سیرجان، شهر 

خاک اعالم کرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به اینکه احتماالً طوفان 
شن و خاک در شرق و جنوب شرق استان کاهش دید افقی، افزایش غلظت 
ریزگردها، احتمال شکستن ساقه ها و درختان جوان را در پی خواهد داشت، 
به باغبانان به دلیل کاهش دمای کمینه و احتمال خسارت سرمازدگی به 

محصوالت باغی و زراعی آنها هشدار داد.
وی از رانندگان خواست قبل از ورود به جاده های استان به خصوص مناطق 
با  و  را دریافت  اطالعات جاده ها  راه  پلیس  از  شرق و جنوب شرق حتماً 

تجهیزات الزم در محورها تردد کنند.

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

آگهی تحدید حدود عمومی نوبت سوم اداره ثبت اسناد و 
امالک منطقه یک 

بدین وسیله آگهی تحدید حدود عمومی یک قسمت دیگر از امالک تقاضای ثبت 
شده موضوع ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک واقع در حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه یک کرمان مربوط به بخش 1 و 4و 8 کرمان که به موجب ماده 14 
قانون ثبت اسناد و امالک کشور منتشر و عملیات تحدید حدود هر یک در تاریخ 
تعیین شده که ذیال درج گردیده است راس ساعت 8 صبح همان روز در محل شروع 
به کلیه مجاورین امالک تقاضای ثبت شده  لذا بدین وسیله  به عمل خواهد آمد  و 
مورد  رقبات  ارتفاقی  و حقوق  بر حدود  که  و حقوقی  اشخاص حقیقی  همچنین  و 
قانون   20 ماده  طبق  باشند  داشته  اعتراض  آگهی  این  در  مندرج  ثبت شده  تقاضای 
ثبت اسناد و امالک اخطار می گردد حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم نمایند تا با توجه 
به ماده 86 آیین نامه قانون ثبت نسبت به واخواهی )اعتراض( معترض با عنایت به مواد 
اخیرالذکر رسیدگی شود ضمنا معترض بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به دادگاه صالحه مراجعه و نسبت به تقدیم دادخواست مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نماید و گواهی الزم مشعر بر طرح دعوی را از مرجع ذیصالح قانونی 
اخذ و بانضمام تصویری از دادخواست مصدق را به این اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی 
است که پس از انقضاء مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود و چنانچه 
متقاضی ثبت گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض به دادگاه را از مرجع 
قضایی صالحه اخذ و به این اداره تسلیم نماید عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد یافت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد هر چه صدور و تسلیم سند مالکیت مطابق 

قانون مذکور فوق مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان 
 2991272828 ملی  بشماره  ابی  دشت  دهقان  حسین  اصلی   4668 از  فرعی   81
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 189/35 مترمربع واقع در خیابان مهدیه کوچه شماره 

42 جنوبی 3 انتهای کوچه سمت چپ
 2994145545 ملی  بشماره  پارسایی  محمدرضا  آقای  اصلی   4668 از  فرعی   92
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 167/30 مترمربع واقع در خیابان مهدیه کوچه شماره 

44
شنبه 1400/8/22

اسالمی  دولت جمهوری  تابع  ثبت 8449  بشماره  اصلی شرکت سدید صانع   5328
 4 کیلومتر  در  واقع  مترمربع   16233/23 بمساحت  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  ایران 

اتوبان کرمان زرند سمت چپ
یکشنبه 1400/8/23 

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان 
5304 فرعی از 31 اصلی خانم مریم خان آقایی بشماره ملی 3130901094 ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 255/01 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان شهید بهشتی کوچه 

شماره 38 کدپستی 7791815414
 2992733385 ملی  بشماره  خوشرو  هادی  سید  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5307
شهید  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   190/85 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ 

بهشتی  نبش کوچه 26
 291741812 ملی  بشماره  خوشرو  مهدی  سید  آقای  اصلی   31 از  5308فرعی 
شهید  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   29/65 مساحت  مغازه  یکباب  ششدانگ 

بهشتی نبش کوچه 26

 2993758871 ملی  بشماره  خوشرو  رسول  سید  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5309
اختیار آباد خیابان شهید  مترمربع واقع در  بمساحت 29/65  مغازه  ششدانگ یکباب 

بهشتی نبش کوچه 26
دوشنبه 1400/8/24

 2991741812 ملی  بشماره  خوشرو  مهدی  سید  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5310
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 198/25 مترمربع واقع در اختیار آباد خیابان شهید 

بهشتی نبش کوچه 26
 2992733385 ملی  بشماره  خوشرو  هادی  سید  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5311
اختیار آباد خیابان شهید  مترمربع واقع در  بمساحت 28/05  مغازه  ششدانگ یکباب 

بهشتی نبش کوچه 26
بشماره ملی 2991679514  السادات خوشرو  از 31 اصلی خانم کبری  5312 فرعی 
شهید  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   30/05 بمساحت  مغازه  یکباب  ششدانگ 

بهشتی نبش کوچه 26
 29931741812 ملی  بشماره  خوشرو  مهدی  سید  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5313
شهید  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   27/85 بمساحت  مغازه  یکباب  ششدانگ 

بهشتی نبش کوچه 26
سه شنبه 1400/08/25

بشماره ملی 3031610520  از 31 اصلی آقای جالل کریمی مسکونی  5316 فرعی 
امام  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   209/45 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ 

جمعه کوچه 30 سمت راست منزل پنجم 
 2991558091 ملی  بشماره  شعاعی  شیخ  حبیبه  خانم  اصلی   31 از  فرعی   5345
امام  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   229/38 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ 

خمینی کوچه شماره 22
5347 فرعی از 31 اصلی آقای میثم حسینی اختیارآبادی بشماره ملی 2980194719 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 26/84 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان امام بین 

کوچه 29 و 31
 2993850059 ملی  بشماره  گوغری  صادقی  بهنام  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5352
نماز  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   277/67 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ 

کوچه 35
چهارشنبه 1400/8/26

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 7 کرمان 
602 فرعی از 1 اصلی خانم ریحانه جمعه نژاد بهجردی بشماره ملی 2980046949 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 479/60 مترمربع واقع در باغین خیابان طالقانی جنب 

حسینیه ارشاد 
پنج شنبه 1400/8/27

امالک تقاضا شده واقع در بخش 8 کرمان 
446 اصلی اصغر طاهری چترودی )احد از ورثه رضوان طاهری( ششدانگ چشمه و 

مزرعه و قنات طاهر آباد فاقد مساحت واقع در دهنه هیزمی
پنج شنبه 1400/8/27

تاریخ انتشار : شنبه 1400/8/1
شناسه: 1209930

عیسی حافظی فر 
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه  1 کرمان 

از کلیه سهامداران شرکت مهندسین مشاور فرازان طرح بارز )سهامی خاص( شماره 
ثبت ٧۴۱۰ دعوت می گردد جهت شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده در ساعت ۰۰ : ۱٧ مورخ  ۱۴۰۰/۸/۱۱ در محل شرکت حضور به هم رسانند.

دستور کار جلسه: 
انتخاب مدیران - انتخاب بازرسین - تصویب ترازنامه 

هیات مدیره شرکت 

تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده   ))آگهی شناسایی پیمانکار((
شــهرداري رفســنجان در نظر دارد جهت خرید و نصب دکل خود ایستا ۳۰ متری ایستگاه شماره ۶ سازمان آتش نشانی شهرداری واقع در میدان شهدای رحمت آباد 
نسبت به شناسایی پیمانکار اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت که تجربه و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل  مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع 
از شــرایط اســتعالم بهاء به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مرکزي به آدرس رفســنجان، خیابان تختي یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و 

پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به دفتر امور قرارداداها تسلیم نمایند. 
 ) الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.( تلفن های تماس : ۳۴۲۵۸٧۰۱-۵ -۰۳۴ 

                                 روابط عمومي شهرداري رفسنجان



شنبه 1آبان ماه 16/1400 ربیع االول 1443/ 23 اکتبر2021/سال بیست و ششم شماره 3538سه جامعه 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

خطا کردی
مرا از ابرهای خسته دزدیدی

به زیر آورده ای
تا زخم های تلخ
تا تقدیر دردآلود

تا اشکی میان سفره ی مهتاب
تا شبهای تنهایی ...

قرارم بود تا باران شوم روزی
ببارم از نگاه آسمان

تا جانماز صبح
تا دسِت دعاِی الله ای وحشی

میاِن  های و هوی باد پاییزی
و شاید شبنمی باشم

ببوسم  گونه های غنچه ای افسرده
تا او را بخندانم

و شاید قطره ای رقصان
زالل و بی خبر از تلخی مرداب ،

شاید هم ...
نمی دانم که می دانی

خطا کردی ،
مرا از ابرهای خسته دزدیدی!؟

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

گزارش »کرمان امروز« از ضرورت همراهی و همکاری والدین برای واکسیناسیون دانش آموزان کرمانی؛

کسیناسیون،والدین الگوی علم گرایی باشند در زمینه وا

اشاره:
موج پنجم کرونا پس از چند ماه تالش کادر درمان 
به تازگی فروکش کرده اما در پی بی توجهی برخی از 
افراد و رعایت نکردن شیوه های بهداشتی و نرسیدن 
واکسیناسیون به سطح ایمنی، موج ششم همه گیری 
کووید 19 از آبان ماه در کمین همگان است و این در 
حالی است که از سوی وزارت آموزش و پرورش بارها 
است.  شده  اعالم  ماه،  آبان  از  مدارس  بازگشایی  خبر 
مساله ای که مهم ترین دغدغه این روزهای والدین شده 
است. از سویی دگر کارشناسان و متخصصان پزشکی 
اصلی  و  مهم  کانون  سه  از  یکی  را  مدارس  اجتماعی 
پخش شدن ویروس کرونا می دانند و بر واکسینه شدن 
هر چه سریع تر دانش آموزان تاکید می کنند و می 
باره مقاوت نکنند. درهمین  گویند خانواده ها در این 
زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه 

است.  
یک دغدغه مهم

کارشناسان و متخصصان امر تنها راه مقابله با ویروس 
کرونا را واکسیناسیون گسترده در کنار رعایت پروتکل 
های بهداشتی می دانند و این در حالی است که عده 
ای از شهروندان همچنان واکسن گریز هستند و با این 
بی تفاوتی از جانب ایشان بیم آن می رود که موج ششم 
به زودی چهره سهمگین خود را به همگان نشان دهد.

باید گفت تنها راه برگشت به دوران قبل از کرونا و 
و  گسترده  واکسیناسیون  روزمره،  زندگی  عادی  روند 
از  پس  بتوان  تا  است  اجتماعی  های  پروتکل  رعایت 
گذشت ماه های طوالنی اپیدمی کرونا، زندگی را  به 

روال عادی برگرداند.
واکسیناسیون دانش آموزان

 بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی کرمان تا کنون 
یک میلون و 823 هزار و 931 نفر نوبت اول و 975 هزار 
و 802 نفر نوبت دوم واکسن کرونای خود را در استان 
کرمان تزریق کرده اند. این آمار نشان می دهد هنوز 
به مرحله ای نرسیده ایم که  بتوان با قاطعیت گفت 

واکسیناسیون کامل انجام شده است. 
بلکه  شود  نمی  محدود  هم  واکسیناسیون  به  ماجرا 
کامل  واکسیناسیون  اگر  که  هستند  نگران  مسئوالن 
نشود و شرایط به همین شکل باقی بماند، کم کم عادی 
انگاری و سهل انگاری در قبال کرونا با این تصور که این 
ویروس محدود شده، موجب اوج مجدد شیوع ویروس 

شود.
یک سئوال اساسی

سئوال اساسی که در این بین مطرح می شود  این 
است که در چنین شرایطی چرا وزارت آموزش و پرورش 
و  دارد؟  تاکید  ماه  آبان  از  مدارس  شدن  حضوری  بر 
متاسفانه آنگونه هم که  به نظر می رسد، مسئوالن برای 
بازگشایی مدارس بیش از هر چیزی روی واکسیناسیون 
باید توجه کرد هنوز  اما  اند  باز کرده  گسترده حساب 
حتی  و  اند  نشده  واکسینه  آموزان  دانش  از  درصدی 

واکسن گریز هستند! 
پزشکی  متخصصان  و  کارشناسان  دگر  سویی  از 
اصلی  و  مهم  کانون  سه  از  یکی  را  مدارس  اجتماعی 
پخش شدن ویروس کرونا می دانند و بر واکسینه شدن 
هر چه سریع تر دانش آموزان تاکید می کنند و می 
گویند خانواده ها در این باره مقاوت نکنند و با تکیه بر 
علم، الگویی برای علم گرایی دانش آموزان شوند و در این 

اتفاق علمی شرکت کنند.
اجباری شدن

به  اجتماعی  پزشکی  متخصص  یک  زمینه  این  در   
خبرگزاری ایسنا گفت: خیلی از کشورها دارند به این 
را در برخی گروه  نتیجه می رسند که واکسیناسیون 
ها از جمله کسانی که با مردم سر و کار دارند، اجباری 
بکنند و در برخی از کشورهای اروپایی نیز واکسیناسیون 
دانش آموزان دارد اجباری می شود اما در کشور ما هنوز 

اجباری نیست و پیش بینی می کنیم با توجه به روند 
 ،... و  سالمندان  در  جمله  از  کشور  در  واکسیناسیون 
در دانش آموزان نیز واکسیناسیون افزایش می یابد و 
پیش بینی این است هر چه جلوتربرویم اجباری شدن 

واکسیناسیون را خواهیم داشت.
دکتر نوذر نخعی افزود: در خیلی از کشورها زودتر از 
ایران تزریق واکسن در این گروه را آغاز کرده و حتی 
برخی کشورها برای کمتر از سن 12 سال و پیش بینی 
این است سن 12 سال نیز پایین تر می آید زیرا دنیا 

دارد به این سمت می رود. 
نخعی با اشاره به اینکه عارضه ای که منجر به بستری 
یا مشکل شدید در دانش آموزان با تزریق واکسن کرونا 
بشود، نداشته ایم، اظهار کرد: مردم باید اطمینان داشته 
باشند. در خیلی از کشورها از سه سالگی واکسیناسیون 
ما  کشور  در  و  داشته  خوبی  نتایج  و  شده  آغاز  کرونا 
مدارس باز می شود و نباید کاری بکنیم که بعد حسرت 
تا کرونا  بخوریم کاش فرزندمان را واکسن زده بودیم 

نمی گرفت.
واکسن قابل اعتماد

احمدرضا بهره مند فوق تخصص ژنتیک بیماری های 
به  کودکان  واکسیناسیون  با  ارتباط  در  هم  میکروبی 
در جمعیت  واکسن سینوفارم  می گوید:  ایلنا  خبرنگار 
زیادی از کودکان در چین مورد استفاده قرار گرفته و به 
همین دلیل قابل اطمینان است. هم اکنون در آمریکا 
واکسیناسیون کرونا در کودکان، فقط در سنین 12 تا 
17 سال با واکسن فایزر و مدرنا تایید شده است. هنوز 
بهداشت  سازمان  و  آمریکا  بیماری های  کنترل  مرکز 
از 12 سال را  تایید نکرده اند که سنین کمتر  جهانی 

واکسن کرونا بزنند.
سخن آخر 

پرورش،  و  آموزش  سخنگوی  گفته  به  که  هرچند 
با تفویض اختیار  به مرحله و  بازگشایی ها مرحله  این 
حضور  اما  شده،  گذاشته  مدارس  و  مناطق  عهده  به 
ایران در میان کشورهایی که بیشترین آمار ابتال را در 
ماه های اخیر تجربه کرده اند و اذعان برخی مقامات به 
با تلفات واقعی کرونا، نگرانی ها در  فاصله آمار رسمی 
پیک  از  طرفی  از  و  است  کرده  تشدید  را  زمینه  این 
که  است  شده  یاد  باروتی  انبار  عنوان  به  کرونا  بعدی 
هیچ کس نمی خواهد دوباره شعله ور شود. در این میان 
فقط و فقط واکسیناسیون اقشار مختلف مردمی در کنار 
رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار در کنترل اپیدمی 

می تواند موثر عمل کند. 

 از سوی وزارت آموزش و پرورش بارها خبر بازگشایی مدارس از آبان ماه، اعالم 

شده است؛ موضوعی که مهم ترین دغدغه این روزهای والدین به شمار می آید. از 

سویی دیگر کارشناسان و متخصصان پزشکی اجتماعی مدارس را یکی از سه کانون 

سریع تر  هرچه  شدن  واکسینه  بر  و  می دانند  کرونا  ویروس  توزیع  اصلی  و  مهم 

نکنند و  باره مقاومت  این  تاکید می کنند و می گویند خانواده ها در  دانش آموزان 

اتفاق علمی  این  و در  برای علم گرایی دانش آموزان شوند  الگویی  بر علم،  تکیه  با 

شرکت کنند و...

یادداشت: 
سر آغاز

با  برابر  شدن  واله  و  خواستن 
ساختن و سوختن است اما اویی 

که برایش پرپر می زنیم همیشه محکوم به داشتن 
یک حس برابر نیست. حس خواستن و شیفتگی 
پویایی  ی  مایه  و  دارد  وجود  انسانها  ی  همه  در 
و حرکت است اما برخی افراد از بروز دادن آن 
ایجاد  به  منجر  کردن  پرهیز  این  و  کرده  پرهیز 
ای  رابطه  اگر  نهایت  در  و  های سرد شده  رابطه 
باقی بگذارد یک طرفه خواهد بود که بسیار غم 
انگیز و بیچاره کننده می باشد. مهمترین ضربه ای 
که می زند این است که عاشق را از عشق ورزیدن 
پشیمان می کند چرا که فکر می کند احساس و 
کلی  به  رابطه  لذا  است  داشته  بیهوده  عملکردی 
دلش  باغ  که  ترسد  می  رفت.  خواهد  فنا  باد  بر 
های  گریه  اولین  از  ترس  باشد  نداشته  محصولی 
لحظه ی  آخرین  تا  و  بوده  انسان  همراه  کودک 
جان دادن با او خواهد بود و گاهی منجر می شود 
که یک رابطه ی صمیمانه نابود شود چه برسد به 
اینکه رابطه ای یک طرفه باشد. محبت و خواستن 
نیرو آفرین بوده و به انسان قدرت می دهد تا از 
اعتنایی  اما وقتی مورد بی  زندگی محافظت کند 
قرار گیرد و یک طرفه باشد به روح و جسم ضربه 

زده و به پوچی می رسد.
سالم  جواب  روی  اسالم  در  که  نیست  بیهوده   
دو  زیرا  اند  دانسته  واجب  را  آن  و  داشته  تاکید 
انگیزه  دهد.  می  نشان  را  رابطه  یک  بودن  جانبه 
ایجاد  را  ها  رابطه  و  واداشته  حرکت  به  را  ما  ها 
به  نیاز  زیبا شدن  برای  ها  رابطه  نهایت  در  کرده 
فقط  که  محبتی  البته  دارند  صمیمت  و  محبت 
در دل و بر زبان باشد هیچ باری را به منزل نمی 
است که  بهتر  نخواهد داشت.  آفرینشی  و  رساند 
اراده  های  اسب  باز گذاشته،  را  دروازه های دل 
را زین کرده و در نامها ناقوس ها دمیده شود که 
از نشستن به رقصیدن  و از حرف به عمل رسیده 
باشد که اوج  تا طرف مقابل جرات داشته  باشیم 

محبت خویش را با ما به اشتراک بگذارد.
پاسخی نیست که از هیچ پراکنده شوم 

در هیاهوی دلت دلخوش آینده شوم 
ای سرآغاز من ای حادثه ی طوالنی 

ترس دارم که آشوب تو شرمنده شوم 

به قلم
مهناز سعید

سوگباِد دکتر محمد جواد فدایی، استاندار سابق کرمان 
در پی درگذشت 

حاج ماشاهلل زنگی آبادی
نباشد همی نیک و بد پایدار

همان بِه که نیکی بود یادگار 
)فردوسی(

حافظۀ تاریخی کرمان، حضوِر مؤثِّر خّیر عزیز، حاج  ماشاءاهلل زنگی آبادی 
را در عرصه های مختلف جامعه از یاد نخواهد برد. ایشان در ادوار حضور 
بنده در عرصه هاِی مختلف مدیریت استان به عنوان یک مرِد نیکوکار در 

خدمات  سایر  و  جاده سازی  شهرسازی،  مدرسه سازی،  مختلِف  پروژه های 
عام المنفعه، منشاء خدمات و خیرات فراوانی بود. اینجانب با تأثّر، این ضایعه 
کرمان  نجیب  مردم  و  ایران  خّیرین  جامعۀ  ایشان،  محترم  خانوادهٔ  به  را 
تسلیت عرض می کنم و با درک ارزش هاِی اجتماعی کاِر وی از همۀ افراد 
توانگر جامعه می خواهم که با تداوم این راه، یاِد سبز حضور ایشان را در 

جامعه زنده نگه دارند.

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400 اداره ثبت اسناد و 
امالک منطقه یک کرمان 

بدین وسیله حسب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک کشور و مواد اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت و همچنین باستناد مواد 1 و 2 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
مزبور  مواد  به  مستندا  که  امالکی  خصوص  )در  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
منجر به رد تقاضای ثبت گردیده اند( امالک مجهول المالک که در سه ماهه دوم 
سال 1400 )تیر - مرداد - شهریور( واقع در بخش 1 و 4 و 8 حوزه ثبتی منطقه یک 
کرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی و بخش 
لذا  تقاضای ثبت شده پذیرفته شده بشرح ذیل آگهی می شود  محل وقوع امالک 
از )حقیقی و  اعم  امالک چنانچه شخصی  و  اسناد  ثبت  قانون  ماده 16  بدین وسیله 
حقوقی( نسبت به امالک مشروحه ذیل مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند 
بایستی از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی مزبور که در انتهای آگهی قید شده حداکثر 
ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک 
کرمان تسلیم نموده و با عنایت به ماده 86 آیین نامه قانون ثبت مصوب 1380/11/8 
و همچنین باستناد تبصره دو ماده واحده قانون مربوط به تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبتی مصوب 1373 معترض می بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست الزم مبنی بر طرح دعوی به دادگاه 
یا سایر مراجع ذیصالح ارائه نموده و گواهی مربوطه مشعر بر جریان طرح دعوی را 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  تقدیمی  دادخواست  تصویر  بانضمام  و  اخذ  قضایی  مراجع  از 
ارائه گواهی  نماید بدیهی است در صورت عدم تقدیم دادخواست و  ارائه  امالک 
طرح عدم دعوی از مرجع رسیدگی کننده قضایی نسبت به ملک مورد تقاضا از طرف 
معترض با توجه به مادتین فوق الذکر چنانچه متقاضی ثبت )مالک( گواهی عدم ارائه 
دادخواست از دادگستری و مراجع قضایی اخذ و با اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم 
نماید وفق مقررات و با توجه به یک ماه تعیین شده اعتراض معترضین دیگر از نظر 
این اداره قابل استماع و رسیدگی نبوده و ادامه عملیات ثبتی بنام متقاضی ثبت ادامه 

خواهد یافت ضمنا چنانچه بین متقاضی و اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر قبل از 
انتشار اولین نوبت آگهی مزبور دعوایی در محاکم قضایی صالحه در جریان رسیدگی 
می باشد مطابق ماده 17 قانون ثبت اسناد و امالک کشور طرف دعوی می بایست 
از تاریخ اولین انتشار آگهی 90 روز تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی با این 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نماید در غیر این صورت حق او ساقط خواهد شد و 

ادامه عملیات ثبتی بنام متقاضی ادامه خواهد یافت.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان 

2245 اصلی خانم عصمت زند بشماره ملی 29919624429 موازی دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 215 مترمربع واقع در خیابان ابوحامد کوچه 26 

غربی 2
3621 اصلی خانم مریم سعادت ماهانی بشماره ملی 6079447932 موازی سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه خیابان برزو آمیغی کوچه شماره 2 شمالی 4 پالک 23 
-  انتقالی مع الواسطه از ماشاءاهلل کارزاده که در آگهی نوبتی میزان مالکیت نامبرده 

اشتباها دو دانگ ثبت شده است و سابقه ای از آگهی مشاهده نشده است.
 2992129313 ملی  بشماره  زاده  مقدر  حمیده  خانم  اصلی   4771 از  فرعی  یک 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 247/20 مترمربع واقع در بلوار شهدای غدیر غدیر 1 

شمالی 2
یکباب  2991815329 ششدانگ  ملی  بشماره  ملک  حاج  وحید  آقای  اصلی   5335

زمین بمساحت 789/65 مترمربع واقع در روستای مهدی آباد )تلمبه مهدوی(
ششدانگ   0054912083 ملی  بشماره  مهدویان  رضا  امین  سید  آقای  اصلی   5336
)تلمبه  باغ بمساحت 1614/25 مترمربع واقع در روستای مهدی آباد  یکباب خانه و 

مهدوی(
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4  کرمان 

6251 فرعی از 10 اصلی آقای امیر حسین محمدحسنی و خانم فرشته محمدحسنی 
بالمناصفه ششدانگ یکباب زمین محصور به مساحت 144/36 مترمربع واقع در بلوار 

امام حسن - کوچه 27

 299138983 ملی  بشماره  رحمانی  شاه  محمدعلی  آقای  اصلی   10 از  فرعی   6286
ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر طبقه فوقانی بمساحت 75 مترمربع واقع در بلوار امام 

حسن کوچه 25
5331 فرعی از 31 اصلی آقای پیمان موالیی طاهرآبادی بشماره ملی 2993782037 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 193/64 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان استقالل 

کوچه شماره 4
5332 فرعی از 31 اصلی خانم مریم عامری اختیارآبادی بشماره ملی 2992936537 
ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 189/88 مترمربع واقع در اختیارآباد 

خیابان شهید بهشتی کوچه شماره 31 
5335 فرعی از 31 اصلی آقای حسین ابراهیمی بشماره ملی 3189675211 ششدانگ 

یکباب خانه بمساحت 327 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان استقالل - استقالل 2
 2980154121 ملی  بشماره  عامری  محمدجواد  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5336
شهید  خیابان  اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   261/40 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ 

بهشتی بین کوچه 4 و 6
5353 فرعی از 31 اصلی آقای حامد شمس الدین سعید بشماره ملی 2980350273 
ششدانگ یکبابخانه مساحت 244/30 مترمربع واقع در اختیارآباد خیابان شهید بهشتی 

نبش کوچه 22
ملی  بشماره  اختیارآبادی  عامری  جواد  محمد  آقای  اصلی   31 از  فرعی   5378
اختیارآباد  در  واقع  مترمربع   270/90 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   2980154121

خیابان شهید بهشتی بین کوچه 4 و 6
17 فرعی از 129 اصلی آقای محمد جواد زاده اسماعیل بشماره ملی 2991224088 
ششدانگ باغ پسته ای بمساحت 38250/87 مترمربع واقع در کیلومتر 5 جاده کرمان 

زنگی آباد 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 

 2993529511 ملی  بشماره  چترودی  امینایی  طاهره  خانم  اصلی   1 از  فرعی   1481
الهی  شهید  کوچه  چترود  در  واقع  مترمربع   528/30 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ 

محوطه آسیاب آخرین خانه سمت چپ
ششدانگ   2993841564 ملی  بشماره  سعید  مهناز  خانم  اصلی   1 از  فرعی   1482
شهید  خیابان  ولیعصر  خیابان  چترود  در  واقع  مترمربع   346/90 بمساحت  یکبابخانه 

امینایی سمت راست کوچه اول درب آخر سمت چپ
1483 فرعی از 1 اصلی خانم فاطمه میزا اکبری زرندی بشماره ملی 2993540424 
الهی  شهید  کوچه  چترود  در  واقع  مترمربع   307/80 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ 

محوطه آسیاب آخرین خانه سمت چپ
 3031645766 ملی  بشماره  مسکونی  عارفی  رضا  آقای  اصلی   1 از  فرعی   1488
مترمربع واقع در چترود خیابان  ششدانگ یکباب منزل مسکونی بمساحت 254/25 

ولیعصر - کوچه 15
1300 فرعی از 2 اصلی شرکت گاز استان کرمان ششدانگ محل ایستگاه تقلیل فشار 

گاز بمساحت 108 مترمربع واقع در روستای سرآسیاب 6
ملی 1281735582 ششدانگ  بشماره  اصلی آقای حسن صفاری  از 175  فرعی   57

یکبابخانه مساحت 290 مترمربع واقع در کوهپایه ده شیب روستای دوغنان یاس 25
 2993535498 ملی  بشماره  چترودی  جعفری  رضا  آقای  اصلی   472 از  فرعی   26
کربال  بلوار  چترود  در  واقع  مترمربع   3993/22 بمساحت  باغ  قطعه  یک  ششدانگ 

جنب قبرستان قدیمی 
572 اصلی آقای حسین مظفری نژاد بشماره ملی 2991495790 ششدانگ یکباب باغ 

مشجر بمساحت 64524 مترمربع واقع در کیلومتر 10 جاده بطرف زرند سمت چپ
573 اصلی آقای حسین مظفری نژاد بشماره ملی 2991495790 ششدانگ یکیاب باغ 

مشجر بمساحت 55112 مترمربع واقع در کیلومتر 10 جاده بطرف زرند سمت چپ
تاریخ انتشار : نوبت اول شنبه 1400/8/1

تاریخ انتشار : نوبت دوم دوشنبه 1400/9/1
شناسه: 1209888

عیسی حافظی فر 
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه  1 کرمان
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یادداشتی به مناسبت هفته وحدت

وحدت در نگاه پیامبر)ص( 

همه چیز در رابطه با پوکی استخوان 

به قلم مهران تجلی

با تعمق و بررسی منابع اسالمی که در طول سده ها و اعصار 
توسط محدثین و رجال حدیثی فریقین در دسترس همگان 
قرار گرفته است، اتحاد و وحدت مسلمانان در آن از جایگاه 
رسول  گفتار  و  رفتار  و  است  برخوردار  عظمتی  با  و  رفیع 
مکرم اسالم)ص( و ائمه معصومین)ع( گواه بر این ادعاست.

تاکید  مورد  های  ارزش  و  اصول  از  اسالمی  امت  وحدت   
پیامبر خدا)ص( بوده است، از دیدگاه آن حضرت)ص( عزت 
و اقتدار همه جانبه مسلمانان در پرتو وحدت و همبستگی 
در برابر دشمنان مشترک است. ایشان وحدت امت اسالمی 
را از راهبردهای اقتدار امت اسالمی در همه دوران ها دانسته 
ای که  به گونه  اند،  فراوانی کرده  برای تحقق آن تالش  و 
شکوه جامعه اسالمی در عصر رسول خدا)ص( بازخورد راه 
کارهای ارایه شده آن بزرگوار بوده است. افزون بر گفتارهای 
آخرین پیامبر خدا ضرورت، اهمیت و فواید وحدت از سیره 
سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی پیامبر)ص( به دست می آید 
که آن حضرت)ص( بنیانگذار وحدت امت اسالمی در جامعه 

عربی آن زمان بوده است. 
از نخستین اقدامات رسول مکرم اسالم)ص( بعد از تشکیل 
حکومت اسالمی در مدینه به منظور تقویت بنیه آن ایجاد 
روحیه وحدت و یگانگی میان مسلمانان بود. بنابراین ایشان 

بعد از آن همه تالش و کوششی که جهت استقرار پایه های 
حکومت اسالمی متحمل شدند، توانستند مردمان آن عصر 
را تحت لوای اسالم در آوردند. بنابراین پیامبر)ص( در این 
میان  برادری  و  اخوت  عقد  برنامه  اجرای  با  زمان  از  برهه 
مسلمانان برای تحقق این مهم اقدام کردند و هر مسلمانی 
با مسلمان دیگر پیمان برادری بستند و بدین ترتیب، بنیان 
ابعاد  در همه  کامل  اسوه  پیامبر)ص(  اتحاد مستحکم شد. 
که  موضوع  این  بر  تاکید  با  نیز  کریم  قران  و  است  زندگی 
»قطعا برای شما در پیروی از آنان سرمشقی نیکوست. آنچه 
را  شما  چه  آن  از  و  بگیرید  را  آن  داد  شما  به  فرستاده  را 

بازداشت باز ایستید.« سوره حشر/ آیه ۷
آموزنده،  حـضرت)ص(،  آن  سـلوک  و  سیره  کردار،  گفتار، 
راه گشا و هدایت گر است: »مسلما برای شما در زندگی رسول 
رحمت  به   امید  که  آنها  بـرای  بـود،  نیکویی  سرمشق  خدا 
خدا و روز رستاخیز دارنـد و خـدا را بـسیار یـاد مـی کنند« 
اندیشان  عاقبت  و  جویان  حق  همه  بر  پس  )احـزاب/۲۱(. 
است که در تمام  امور از ایشان پیروی کنند و در سیرت به 
سیره وی در آیند و در حکمت، به قرآن و سنت آن حضرت 
امت  و  نگردد  گسسته  امـت،  وحدت  زنجیره  تا  درآویزند 

اسالمی، امت سرشار از شایستگی و فضیلت شود.
باره  این  حضرت آیت اهلل خامنه ای مقام معظم رهبری در 
فرمودند: »امروز روز اتحاد دنیای اسالم است. وجود مقدس 

نبی مکرم و رسول اعظم اسالم)ص( مهم ترین نقطه ایجاد 
وحدت است... . دنیای اسالمی می تواند در این نقطه  به هـم 
پیـوند بخورد؛ ایـن جا، جایی است که عواطف همه مسلمان ها 
در آن جا متمرکز می شود؛ این، کانون عشق و محبت و دنیای 
از  باید  علما  و  نویسندگان   فرهنگی ،  مسووالن   است.  اسالم 
طرح مسایل  اختالف آفرین  و تفرقه افکن  بپرهیزند. هم سنی و 
هم شیعه، همه باید روی این نقطه اتحاد تکیه کنند و توقع 
از علما و زبدگان و نخبگان سـیاسی است که  اهمیت  اتحاد 
مسلمانان را بفهمند و توطئه دشمنان را برای شکستن  این  
اتحاد و هم دلی بفهمند«. )بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 

در سالروز میالد پیامبر اعظم )ص( ۱۳۸۵.۱.۲۷ 
وحدت جهان اسالم

کینه  واحد  اسالم موضع  دیانت  علیه  امروز  استکبار  جهان 
توزانه ای اختیار کرده اند، به طوری که پی در پی با نشر 
اکاذیب و توهین به اسالم و خاندان پیامبر اکرم)ص( سعی 
برهه  این  در  دارند.  میان مسمانان جهان  افکنی  تفرقه  در 
حساس، لزوم وحدت میان مسلمانان بیش از پیش احساس 
می شود و دولت های اسالمی نباید اجازه دهند، دشمنان 
اسالم با تفرقه افکنی، امت واحد اسالم را از همدیگر جدا و 
متفرق سازند. از این رو هفته وحدت فرصت مناسبی است 
را نقش  با همدلی و وحدت کلمه توطئه های دشمنان  تا 

بر آب کرد.

ماهیچه،  که  است  بدن  چارچوب  واقع  در  استخوان  
است  آن سوار  روی  بدن  بافت های  عبارتی  به  و  رگ 
نداشته  استخوان  روزی  اگر  بکنید  را  تصورش  و 
از آن جا   . به چه شکلی در می آید  باشیم، ظاهرمان 
که استخوان ها در معرض دیدمان نیستند، خیلی دیر 

متوجه پوکی آن ها می شویم.
یک بیماری خاموش در مردان و زنان

از ۳0 سالگی پیشرفت پوکی استخوان بیشتر می شود 
از هر پنج  از هر سه زن باالی ۵0 سال یک نفر و  و 
مرد باالی ۵0 سال یک نفر شکستگی ناشی از پوکی 
در  می شود  زده  تخمین  می کند.  تجربه  را  استخوان 

جهان در هر ۳ ثانیه یک شکستگی اتفاق می افتد.
شکستن استخوان فقط با یک عطسه!

انجام  هنگام  حتی  استخوان  پوکی  به  مبتال  افراد 
در  رفتن،  راه  یا  ایستادن  مانند  معمول  فعالیت های 

معرض خطر شکستگی استخوان قرار دارند.
استخوان ها، خطر شکستگی  و ضعیف شدن  نازک  با 
استخوان بسیار افزایش می یابد تا جایی که فرد در اثر 
زمین خوردن های ساده یا حتی در اثر عطسه یا سرفه 

شدید، ممکن است دچار شکستگی استخوان شود.
استخوان های آسیب پذیر

بیشترین آسیب دیدگی در دنده ها، باسن، استخوان های 
می شود  باعث  مساله  این  است.  فقرات  ستون  و  مچ 

توانایی فرد کاهش یابد.
نشانه های پوکی استخوان

•  عقب رفتن لثه ها

•  ناتوانی در محکم گرفتن اشیای مختلف
•  ضعیف و شکننده شدن ناخن ها

•  کمردرد یا گردن درد یا کاهش قد
  اگر عالیمی ندارید اما سابقه خانوادگی پوکی استخوان 

دارید، حتما برای معاینه به پزشک مراجعه کنید.
عوامل تاثیر گذار روی پوکی استخوان

سن  افزایش  استخوان  پوکی  خطر  عوامل  مهم ترین 
تغذیه  خانوادگی،  سابقه  داشتن  ژنتیک،  یائسگی،  و 
نامناسب، نداشتن فعالیت بدنی ، سیگار کشیدن، وزن 

کم بدن و استخوان بندی نامناسب است.
چند پیشنهاد برای پیشگیری از پوکی استخوان

تغییر سبک زندگی،  افزایش دریافت کلسیم و ویتامین 
D از طریق رژیم غذایی و مکمل ها و همچنین انجام 

جمله  از  استخوان ها  کننده  تقویت  ورزشی  حرکات 
راهکارها برای پیشگیری از پوکی استخوان است. البته 
را  استخوان  پوکی  بتواند  که  درمانی  هیچ  اکنون  هم 

کامال برطرف کند، وجود ندارد.
رژیم غذایی مناسب برای افراد مبتال به پوکی استخوان

مناسب  غذایی  رژیم  یک  درمانی،  برنامه  بر  عالوه 
درمان  و  پیشگیری  و  استخوان ها  تقویت  به  می تواند 
سالمت  حفظ  برای  کند.  کمک  استخوان  پوکی 
استخوان ها، باید مواد غذایی خاصی را در رژیم روزانه 
خود بگنجانید. مهم ترین این موارد، کلسیم و ویتامین 
قوی  استخوان های  حفظ  برای  شما  بدن  است.   D
نیاز   D ویتامین  به  کلسیم  جذب  برای  و  کلسیم  به 
دارد. دیگر مواد مغذی که سالمت استخوان را تقویت 

می کند شامل پروتئین، منیزیم، ویتامین K و روی 
است.

ورزش و راه درمان پوکی استخوان
ورزش به ویژه انواع تمرینات استقامتی که بر مبنای 
تحمل وزن بدن یا وزنه، انجام می شود هم  در تقویت 

استخوان ها موثر است.
 برخی از این ورزش ها عبارت اند از:

•  باال رفتن از پله ها
•  پرس پا

•   اسکوات
•  استفاده از دمبل

•  استفاده از کش ورزشی
•  استفاده از دستگاه های بدن سازی 

گزارش »کرمان امروز« از آغاز به کار نمایشگاه نقاشی»زهرا رسا« در گالری ارغوان کرمان و فرصتی غنیمت برای دیدن زیبایی در این اوضاع نازیبای کرونا زده:

فرصتی برای نوازش چشم

از  رسا«  نقاشی»زهرا  نمایشگاه  که  شدیم  خبر  با 
کرمان  شهر  ارغوان  گالری  در  مهرماه   ۲۸ چهارشنبه 
گشایش یافته است و مخاطبان تا پنجشنبه هفته جاری 
6آبان ماه می توانند در بازدید از این نمایشگاه نقاشی از 

آثار بسیار زیبای این بانوی هنرمند لذت ببرند. 
زهرارسا متولد ۱۳۷۳ در شهر کرمان و فعالیت هنری 
خود در زمینه نقاشی را از دوران کودکی آغاز کرده است. 
وی در تکمیل پاسخ به زمان شروع فعالیت هنری خود 
عنوان کرد: از دوران کودکی نقاشی را دوست داشتم و 
در  و همواره  کردم  هنر می  این  را صرف  زیادی  زمان 
مسابقات نقاشی مدارس شرکت می کردم و خداراشکر 

در این عرصه لوح و مقام های متعددی کسب کردم.
وی در ادامه گفت: »معموال به جزییات زیاد توجه می 
کنم و یک هفته نهایت دو هفته با توجه به نوع کار و 
میزان شلوغی کار زمان مورد نظر برای آماده شدن یک 
اثر می باشد. به نظر بنده در این شرایط کرونایی و دور 
ماندن از زیبایی ها و برنامه های مفرح، مردم می توانند 
از این فرصت استفاده کرده و برای پُرشدن اوقات فراغت 
از  خاطرشان  زیبادر  لحظاتی  ثبت  همچنین  و  خود 

گالری ها بازدید کنند«

زهرا رسا، فارغ التحصیل رشته میکروبیولوژی و در آزمایشگاه 
عضو  نقاشی،  کنار  در  همچنین  باشد.  می  کار  به  مشغول 
تیم دو و میدانی کرمان نیزمی باشد. این نمایشگاه که اولین 

نمایشگاه ایشان است شامل ۲0 اثر بسیار زیبا است.
 از جمله سبک های کار شده در این مجموعه می توان 

به آبسترکت، رئالیسم و سبک های سنتی و معاصر نام 
برد. همچنین بیشتر انواع کارها رنگ روغن، مدادرنگی 
و سیاه قلم می باشند. آثار این هنرمند خوش ذوق را می 
با  ایشان  اینستاگرام  صفحه  کاربری  حساب  در  توانید 
عنوان  Zahra.rasa @ مشاهده کنید و هنرمندان 

به  باشند.  آن  کننده  دنبال  توانند  می  عالقمندان  و 
شاهد  باز  دور  چندان  نه  ای  آینده  در  خداوند  امید 
نمایشگاه های بیشتر با مجموعه های زیباتر و قوی تر از 

ایشان خواهیم بود.
کوچه  ابتدای  در  ارغوان  گالری  که  است  ذکر  به  الزم 

و  است  تهران(  ) جاده  صدوقی  شهید  بلوار   ۱0 شماره 
از  رسا  زهرا  خانم  نمایشگاه  از  بازدید  برای  مخاطبان 
ساعت ۱۷ تا ۲0 می توانند به این گالری مراجعه کنند. 
بدیهی است که بازدید از گالری های هنری برای عموم 

رایگان است.

گزارش و عکس:
 نرگس بامری
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