
اعظمی نماینده منتخب جیرفت وعنبرآباد، راه اندازی پژوهشکده باستان شناسی و معرفی 
جیرفت به عنوان قطب باستان شناسی جنوب شرق کشور را از اهداف اصلی خود دانست

 مدارس استان در همه مقاطع  
تا پایان هفته تعطیل شدند

ششمین فصل پژوهش های 

باستان شناسی جنوب کرمان آغاز شد

عزم اعظمی برای 
احیاء تمدن هلیل

شال امیری میراث امیرکبیر برای کرمان
به گفته مسوول تنها کارگاه شال بافی کرمان،اصلی ترین دغدغه این صنعت، عدم اختصاص 

ارز دولتی برای تهیه مواد اولیه است   

رئیس سازمان صمت جنوب کرمان خبر داد

سفر هیأت تجاری روسیه 
به جنوب کرمان
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تشکیل ستاد استانی مدیریت پیشگیری 
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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»کرونا«ی جهل
مهدی بذرافکن
یادداشت مهمان

درایـن کـه طـی سـالهای گذشـته بـی تدبیـری 
برخـی مسـوولین، شـرایط سـختی خصوصـا از 
نظـر اقتصادی برای کشـورمان ایجاد کـرده اصال 

و ابـدا هیـچ شـک و شـبهه ای نیسـت.
طـرف  از  مشـکالت  بـروز  امـا  مواقـع  بعضـی 
خودمـان یعنـی مـردم هسـت. مثـال هایـش 
هـم بـی تعـارف کم نیسـت. ناراحتی هم نـدارد. 
خودتـان بارهـا و بارها نمونه هایـش را دیده اید. 
ایـن کـه خودمـان بـا خودمـان خوب نیسـتیم. 

نیسـتیم دیگـر، تعـارف هم نـدارد.
آن فـردی کـه احتـکار مـی کنـد تـا در بهتریـن 
زمانـش بـا فرصـت طلبـی بـه باالتریـن قیمت 
بفروشـد اسـمش چیسـت؛فقط محتکر است؟ 
آیـا بویـی از انسـانیت برده اسـت؟ حـاال هم که 
متاسـفانه کرونا وارد کشـورمان شده؛ کافی است 
سـری بـه داروخانـه هـا و فروشـگاه هـای لوازم 
پزشـکی بزنیـد و خواهان مثال ماسـک باشـید.

هـر کـدام قیمتـی دارد. ماسـک همـان اسـت. 
مارکـش هـم یکـی است.جنسـش هـم یکـی 
اسـت امـا قیمتـش یکـی نیسـت. دو تـا هـم 
نیسـت. قیمتش در هر داروخانه و فروشـگاهی 

اسـت. مختلف 
خـب، مـی دانیـم ماسـک و ضدعفونـی کننـده 
تقریبـا بـه میـزان نیـاز هسـت. درسـت کـه این 
روزهـا تقاضـا بـرای آنهـا زیـاد شـده امـا بـه هر 
حـال بـه میـزان الزم هسـت. حاال چـرا باید مِن 
داروخانـه دار یـا مـِن فروشـنده بـا علـم بـه نیاز 
مـردم و ایـن کـه هر قیمتـی اعالم کنـم خریدار 
دارد، جنـس را با قیمت چند برابرش بفروشـم؟

خب این هم کرونایی اسـت خطرناک تر از این 
ویروس کرونا؛ کرونایی که سالهاسـت گریبانمان 
را گرفته و ول کن ماجرا هم نیسـت. جوالن این 
ویـروس رایـج کرونـا باالخـره یـک مـاه، دو ماه، 
سـه مـاه ، 6 مـاه دیگـر تمـام مـی شـود و مـی 
رود پـی کارش امـا آن کرونـای خطرنـاک تـر با 

ما مـی ماند.
کرونایـی که ویروسـش سالهاسـت خـون مردم 
را آلـوده کـرده و بـا هیـچ ایزولـه و قرنطینـه ای 
هـم ظاهرا قصد نابود شـدن ندارد کـه ندارد. فکر 
درمـان آن کرونـای خطرنـاک باشـیم؛»کرونای 

جهل«.
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دستگاهقضاییکرمانبامحتکراناقالمبهداشتیبرخوردقاطعمیکند

داروخانههاحقفروشماسکراندارندطوفاندرراهکرمان

مدارساستاندرهمهمقاطع
تاپایانهفتهتعطیلشدند

 ایرنـا - رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه حمایـت قضایـی از دسـتگاه های 
مرتبـط بـا امـر پیشـگیری و درمـان بیمـاری هـا از 
جملـه کرونـا را در اولویت کاری داریـم ، گفت: حوزه 
قضـا بـا محتکـران و سـودجویان اقالم بهداشـتی و 
پیشـگیرانه از جمله مواد ضدعفونی کننده و ماسک 

برخـورد قاطـع می کند.
بـه گـزارش ایرنا، یدهللا موحد در نشسـت مشـترک 
بـا رئیس و معاونان دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
بـا تاکیـد بـر اینکـه برنامـه ریـزی هـای الزم بـرای 
پیشـگیری از بـروز کرونا در کشـور و اسـتان کرمان 
اندیشـیده شده  افزود: متاسفانه برخی سودجویان 

با احتکار اقالم بهداشـتی و پیشگیرانه از جمله مواد 
ضـد عفونـی کننده و ماسـک، به دنبال فـروش این 
اقـالم بـا قیمـت هـای باال و کسـب سـود هسـتند 
کـه دسـتگاه قضایـی بـا جدیـت بـه پرونـده هـای 
مطروحـه در این زمینه رسـیدگی کـرده و برابر قانون 
مجـازات هـای بازدارنـده در ایـن زمینـه را مـد نظـر 

خواهد داشـت.
وی بـا اشـاره بـه رصـد کامـل فعالیـت واحدهـای 
عرضـه اقـالم بهداشـتی و درمانی از سـوی ضابطان 
دسـتگاه قضایـی، عنـوان کـرد: مجموعـه دانشـگاه 
های علوم پزشـکی اسـتان نیز در این زمینه نظارت 

هـای الزم را مـد نظـر قـرار داده اسـت.
رئیس شـورای قضایی اسـتان کرمان اظهارداشت: 
تدابیر الزم برای پیشـگیری از ورود ویروس کرونا 
بـه زنـدان هـا نیـز اندیشـیده شـده و در تعامل با 
دانشـگاه علـوم پزشـکی، مـواد ضدعفونـی کننده، 
آمـوزش هـای الزم و اقـالم پیشـگیرانه براسـاس 
یک سـهمیه مشـخص در زندان ها تامین خواهد 

. شد
موحـد تصریـح کـرد: براسـاس برنامه ریـزی های 
انجـام شـده و اعمال نظارت هـای دقیق هیچ جای 

نگرانـی درباره ایـن بیماری وجـود ندارد.

رییــس مرکــز پیش بینــی اداره کل هواشناســی 
اســتان کرمــان گفــت: امــروز وزش بــاد در 
ــه  ــتان و از روز س ــرب اس ــوب غ ــوب و جن جن
شــنبه طوفــان در اکثــر مناطــق اســتان پیــش 
بینــی می شــود.  حمیــده حبیبــی، رییــس 
هواشناســی  اداره کل  بینــی  پیــش  مرکــز 

ــروز  ــه  ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
آســمان اســتان صــاف تــا کمــی ابــری اســت، 
ــرب  ــوب غ ــوب و جن ــاد در جن ــت: وزش ب گف

ــت. ــتان اس ــروز اس ــب ام ــده غال پدی
او افــزود: در دیگــر مناطــق اســتان جــوی 

می شــود. بینــی  پیــش  آرام  نســبتا 

حبیبــی بــا اعــالم اینکــه از روز ســه شــنبه وزش 
ــاک  ــرد و خ ــراه گ ــه هم ــدید ب ــبتا ش ــاد نس ب
و طوفــان شــن در اکثــر مناطــق اســتان را 
ــوا،  ــت ه ــرد: کاهــش کیفی ــار ک شــاهدیم، اظه
کاهــش دیــد افقــی و شکســتگی درختــان دور 

ــار نیســت. از انتظ
او بیــان کــرد: رانندگانــی کــه از روز ســه شــنبه 
ــان  ــی کرم ــای موصالت ــردد از محور ه ــد ت قص
ــه سیســتان بلوچســتان، کرمــان - خراســان  ب
ــد از شــرایط  ــزد را دارن ــه ی ــان ب ــی و کرم جنوب

ــوند. ــر ش ــا خب ــا ب جاده ه
 حبیبــی تاکیــد کــرد:  احتمــال مســدود شــدن 
راه هــا وجــود دارد و راننــدگان بــا احتیــاط 

ــد.  برانن
 او  گفــت: در حالــی که نرماشــیر در ۲۴ ســاعته 
ــن  ــانتیگراد، گرم تری ــه س ــا 30 درج ــته ب گذش
ــه زار  ــردم الل ــته،  م ــر گذاش ــت س روز را پش
ــر صفــر ســردترین  ــا ۴ درجــه ســانتیگراد زی ب

ــد.  نقطــه اســتان را گذراندن
رییــس مرکــز پیش بینــی اداره کل هواشناســی 
اســتان حداقــل دمــای امــروز شــهر کرمــان را 
3 درجــه ی ســانتیگراد اعــالم و تصریــح کــرد: 
ــاعات  ــن س ــان در گرم تری ــای کرم ــروز دم ام

ــانتیگراد می رســد. ــه س ــه ۲0 درج ب

ایسـنا-معاون غذا و داروی دانشـگاه علوم پزشکی 
کرمـان گفـت: بـا توجه به برخی سـوء اسـتفاده ها 
از شـرایط موجـود، طبـق دسـتور وزارت بهداشـت، 
دیگـر داروخانـه هـا مطلقا اقالمی همچون ماسـک 
را توزیـع نخواهند کرد و صرف بحث توزیع ماسـک 
خواهـد  انجـام  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  توسـط 

گرفت.

دکتـر علـی اسـدی پـور در گفـت و گـو با ایسـنا، در 
خصـوص کمیابـی ماسـک و ژل و محلـول هـای 
ضدعفونـی در اسـتان کرمـان گفـت: بـا تدبیری که 
وزارت بهداشـت و درمان اندیشیده از چند روز آینده 

این مشـکل حـل خواهد شـد.
معاون غذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
گفـت: بـا توجـه بـه برخـی سـوء اسـتفاده هـا از 

شـرایط موجود، طبق دسـتور وزارت بهداشـت، دیگر 
داروخانـه هـا مطلقـا اقالمـی همچـون ماسـک را 
توزیـع نخواهنـد کـرد و صـرف بحث توزیع ماسـک 
خواهـد  انجـام  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  توسـط 

گرفت.
اسـدی پـور بـا تاکید بـر اینکه اسـتفاده از ماسـک 
بـرای افـراد معمولـی اثـری ندارند و صرفا ماسـک 
بـرای فـردی ناقـل به این بیمـار به نظـور جلوگیری 
از انتقـال بیمـاری به سـایر افـراد توصیه می شـود 
اظهـار کـرد: روز گذشـته بخشـنامه ای صـادر شـد 
تـا شـرکت هـای تولیـدی انـواع مختلـف ماسـک 
تولیـدی خـود را به وزارت بهداشـت و درمان تحویل 
دهنـد تا وزارت بهداشـت بین دانشـگاه هـای علوم 
پزشـکی سراسـر کشـور توزیـع کند و یگـر داروخانه 
هـا و مراکـز فـروش مختلف، حق فروش ماسـک 

را نخواهند داشـت.
بـه گـزارش ایسـنا، روز گذشـته نیز وزارت بهداشـت 
از توزیـع رایگان ماسـک و محلول های شـوینده در 

بیـن خانواده هـا خبـر داده بود.
رییـس هیات امنای صرفـه جویی ارزی در معالجه 
بیمـاران یـادآور شـده بود: ماسـک ها و بسـته های 
آموزشـی وزارت بهداشـت بـا اولویت اسـتانهایی که 
در آنهـا مـوارد مثبـت کوویـد19 گـزارش شـده و بـه 
صـورت همزمـان در سـایر اسـتانها توزیع می شـود.

مـدارس اسـتان کرمـان تـا پایـان هفتـه تعطیل شـدند. 
دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان هم از تعطیلی کالس های 

ایـن دانشـگاه تـا پایان هفته خبـر داد.
بـه گـزارش کرمان نو، امید سـالجقه، مدیـر روابط عمومی 
آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان گفت که با بررسـی های 
صـورت گرفتـه و بـا توجـه بـه تصمیم سـتاد پیشـگیری 
از ویـروس کرونـا، بـه دلیـل پیشـگیری از شـیوع ایـن 
ویـروس، مدارس اسـتان در تمامـی دوره های تحصیلی 

از فـردا دوشـنبه 5 اسـفند ماه 98 تـا پایان هفته تعطیل 
اعالم شـد.

همچنیـن بنـا به اعـالم معـاون آموزشـی دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمان تمامی کالس های دانشـجویان دانشگاه 
در تمامـی مقاطع به جز اینترن ها و دسـتیاران تخصصی 

و فـوق تخصصـی تا آخـر هفته جاری تعطیل هسـتند.
هنوز خبری از تعطیلی دانشـگاه باهنر کرمان و دانشـگاه 

آزاد نیست.
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محسـن مشـایخی گفـت: ۴ دوره آمـوزش مقدماتی 
شـد. آغـاز  کرمـان  جنـوب  در  دسـتباف  فـرش 
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان 
جنوب، »محسـن مشـایخی« گفـت: ۴ دوره آموزش 
مقدماتی فرش دسـتباف در جنوب کرمان آغاز شـد.
جنـوب کرمـان  صمـت  سـازمان  بازرگانـی  معـاون 
دوره  ایـن  در  کننـده  شـرکت  آمـوزان  کار  افـزود: 
اخـذ  و  مذکـور  دوره  اتمـام  از  پـس  آموزشـی 
فـرش  تعاونـی  شـرکت  سـوی  از  گواهینامـه، 
شهرسـتان هـای خود مـورد حمایت قرار مـی گیرند.
ایـن سـازمان،  بـا پیگیـری هـای  وی اظهـار کـرد: 
هزینـه و مجـوز برگـزاری ایـن کالس هـا از سـوی 
شـود.  مـی  تأمیـن  ایـران  فـرش  ملـی  مرکـز 
مشـایخی بیـان کـرد: برخـی از دوره هـای آمـوزش 
مقدماتی فرش دسـتباف در شـهر دوسـاری، یوسـف 
آبـاد و ۲ دوره نیـز در شـهر عنبرآبـاد برگزار می شـود.

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمان اعـالم کـرد: 15 گروه 
شـغلی از ابتدای سـال 1399 ملزم به اسـتفاده از سـامانه 
صنـدوق فروش )پایانه پرداخت متصل به شـبکه پرداخت 
بانکـی( و صـدور صورتحسـاب فروش)فاکتـور( مطابـق 

مقررات هسـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان 
کرمـان ، محمد سـلمانی با اشـاره به مفاد مـاده )3( آیین 
نامـه اجرایـی تبصـره )۲( مـاده )169( قانـون مالیات های 
مسـتقیم مبنی بر تعیین مشـاغل مشـمول نصب سامانه 
صندوق فروش گفت: شـهریورماه امسـال بر اسـاس آیین 
نامـه مذکـور دومیـن فراخوان سـازمان امور مالیاتی کشـور 
بـرای فعالیـن غیـر حـوزه درمـان منتشـر شـد و 15 گـروه 
)شـامل 50 شـغل( مشـمول نصـب و اسـتفاده از سـامانه 

فروش شـدند.
وی افـزود: ایـن مشـمولین از ابتـدای سـال 1399 ملـزم 
بـه اسـتفاده از سـامانه صنـدوق فـروش )پایانـه پرداخـت 
متصـل بـه شـبکه پرداخـت بانکـی( و صدور صورتحسـاب 

فروش)فاکتـور( مطابـق مقـررات هسـتند.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمان تصریح کـرد: از کلیه 
صاحبان مشـاغل و حرف مشـمول دعوت بـه عمل می آید 
کـه بـا مراجعه بـه درگاه عملیات الکترونیکی سـازمان امور 
https://tax.gov. مالیاتـی کشـور به نشـانی الکترونیکـی
ir نسـبت به ثبت سـریال اسـتاندارد پایانه فروشـگاهی یا 
پایانـه هـای پرداخت متصل به شـبکه پرداخت بانکی خود 

) کارتخوان هـای بانکی( اقـدام کنند.
از سـامانه  اسـتفاده  عـدم  سـلمانی درخصـوص جرایـم 
فروشـگاهی بـرای ایـن مشـمولین، خاطرنشـان کـرد: بـه 
موجـب تبصـره ۲ مـاده 169 قانـون مالیات های مسـتقیم، 
عـدم اجـرای حکم این تبصـره موجب تعلـق جریمه ای به 

میـزان دو درصـد )۲%( فـروش اسـت.
گفتنـی اسـت، طبـق فراخـوان شـهریورماه سـازمان امـور 
مالیاتـی کشـور صاحبـان محتـرم حـرف و مشـاغل زیـر 
مشـمول نصـب، راه انـدازی و اسـتفاده از سـامانه صنـدوق 
فروش که پیش تر نیز اطالع رسـانی شـده بود عبارتند از:

1. وکال،
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده،

3. دفاتر اسناد رسمی،
۴. مشاورین امالک،

5. تـاالر پذیرایـی، رسـتوران هـا، چلوکبابی هـا، کبابی هـا، 
اغذیـه فروشـی ها و فسـت فودی هـا، سـفره خانه هـای 
سـنتی و کافـی شـاپ ها، کترینگ هـا و تهیـه غذاهـا، قهوه 
خانه هـا، سـالن های غذاخـوری و بـاغ تاالرهـا، باغ سـراها، 
جگرکی هـا، کتـه  هـا،  پـزی  حلیـم  و  آش  طباخی هـا، 

کبابی هـا، بریانـی فروشـی ها و مشـاغل مشـابه،
6. مرکـز اقامتـی از قبیل هتل ها، هتـل آپارتمان ها، مهمان 
پذیرهـا، مهمان سـراها، مهمان خانه ها، مسـافرخانه ها، باغ 

ویالهـا، اقامتگاههای بیـن راهی و متل ها،
7. نمایشـگاه ها و فروشـگاه های وسـایط نقلیـه موتوری) 
و  سـاختمانی  راهسـازی،  آالت  ماشـین  اسـتثنای  بـه 

کشـاورزی(،
8. آرایشگاه های مردانه و زنانه،

9. آجیـل و خشـکبار فروشـی ها)به اسـتثنای مشـمولین 
مـاده )81( قانـون مالیـات های مسـتقیم و واردکنندگان(،

10. قنادی  ها و شـیرینی فروشـی ها، آب میوه فروشـی ها، 
بسـتنی و فالوده فروشی ها،

11. میـوه و تـره بـار فروش های مسـتقر در میادین میوه و 
تـره بـار، بار فروشـی های میـوه و تره بار، میوه فروشـی ها،

1۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی،
13. لـوازم تحریـر و نوشـت افزار فروشـی ها) به اسـتثنای 

تولیـد کننـدگان و وارد کنندگان(،
1۴. بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها،

ارتباطی)دفتـر خدمـات مشـترکین  15. دفاتـر خدمـات 
تلفـن همـراه و ثابـت و خدمـات پسـتی(، دفاتـر خدمات 
الکترونیکـی)از جملـه دفاتـر پلیـس+10 ، دفاتـر خدمـات 
الکترونیـک شـهر، دفاتـر خدمـات پیشـخوان دولـت و 

خدمـات الکترونیـک قضایـی.(
همچنیـن مرکـز پاسـخگویی بـه هر گونه مشـکل یـا ابهام 
در خصـوص فراخوان مذکـور، مرکز ارتباط مردمی سـازمان 

امـور مالیاتـی کشـور به شـماره تلفن 15۲6 می باشـد.

برگزاری دوره های 
آموزش مقدماتی بافت 
فرش در جنوب کرمان

15 گروه شغلی از ابتدای 
سال 1399 ملزم به نصب 

سامانه صندوق فروش

خبر

راه های مقابله با کرونا ویروس 
در زنان باردار

سفر هیأت تجاری روسیه 
به جنوب کرمان

ششمین فصل پژوهش های 
باستان شناسی جنوب کرمان آغاز شد

ــروه  ــی از گـ ــاردار یکـ ــان بـ زنـ
جامعـــه  حســـاس  هـــای 
هســـتند کـــه کرونـــا ویـــروس 
افـــراد  از  بیشـــتر  را  آنهـــا 
ــا  ــا آنهـ ــد، امـ ــی کنـ ــد مـ ــی تهدیـ معمولـ
ـــام  ـــد انج ـــی بای ـــه کارهای ـــا چ ـــل کرون درمقاب

دهنـــد؟
بـــرای پیشـــگیری از ابتـــال بـــه کرونـــا 
ـــز  ـــت ها، پرهی ـــرر دس ـــتن مک ـــروس، شس وی
ــودداری از  ــت دادن و خـ ــی و دسـ از روبوسـ
ــای  ــه و تماس هـ ــارج از خانـ ــور در خـ حضـ
ــاردار  ــان بـ ــط زنـ ــد توسـ ــروری بایـ غیرضـ

ــرد. ــرار گیـ ــتری قـ ــه بیشـ ــورد توجـ مـ
ــش  ــث کاهـ ــارداری باعـ ــه بـ ــی کـ از آنجایـ
ـــال  ـــود، احتم ـــی ش ـــدن م ـــی ب سیســـتم ایمن
ســـرایت ویـــروس کرونـــا در زنـــان بـــاردار 

ـــت  ـــار عفون ـــر دچ ـــا زودت ـــت و آنه ـــتر اس بیش
می شـــوند.

ــدن  ــه وارد بـ ــی کـ ــروس از زمانـ ــن ویـ ایـ
ــا ظاهـــر شـــدن عالیـــم آن 1۴  می شـــود تـ

روز طـــول مـــی کشـــد.
عالیـــم ایـــن ویـــروس نیـــز تـــا یـــک مـــاه 
وجـــود دارد و احتمـــال اینکـــه فـــرد مبتـــال 
ـــان  خـــوب شـــود، 80 درصـــد اســـت امـــا در زن
ـــودن مقاومـــت  ـــن ب ـــه پایی ـــا توجـــه ب ـــاردار ب ب
ـــراد  ـــر از اف ـــا کمت ـــودی آنه ـــکان بهب ـــی ام بدن

ـــت. ـــادی اس ع
زنـــان بـــاردار هنـــگام انجـــام تصویربـــرداری 
ــتفاده  ــک اسـ ــد از ماسـ ــونوگرافی بایـ و سـ
ـــام  ـــرای انج ـــز ب ـــوط نی ـــرده و پزشـــکان مرب ک
ایـــن آزمایشـــات بایـــد حتمـــًا  از ماســـک 

اســـتفاده کننـــد.

مسـلم مروجـی فرد گفـت: طی ۲ 
هفتـه آینده هیئت تجاری روسـیه 
بـرای برگـزاری جلسـه، دیـدار بـا 
صادرکننـدگان و بازدیـد از ظرفیـت 
هـای کشـاورزی منطقـه، به جنوب کرمان سـفر 
کنند.»مسـلم مروجـی فـرد« در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنوب، 
بـه رایزنی های انجام شـده بـا رئیس نمایندگی 
فدراسـیون روسـیه در ایران، اشـاره کـرد و گفت: 
طـی نشسـتی کـه بـا حضـور معـاون تعـاون در 
حوزه اوراسـیا، مسـئول گروه اوراسـیای سـازمان 
نمایندگـی  رئیـس  و  ایـران  تجـارت  توسـعه 
بازرگانی فدراسـیون روسـیه در ایران، در سـازمان 
توسـعه تجارت کشـور برگزار شـد، به منظور سفر 
هیئـت تجاری روسـیه بـه جنوب کرمـان رایزنی 
شـد.رئیس سـازمان صمت جنوب کرمان افزود: 
بـا توجه به پتانسـیل هـای باالی جنـوب کرمان 

در حـوزه تولیـد محصوالت کشـاورزی، جلسـات 
متعـددی بـا سـازمان توسـعه تجارت بـه منظور 
جـذب بـازار کشـورهای دیگـر در ایـن خصـوص 
برگـزار کردیم و به لطف خداوند تاکنون سـازمان 
در ایـن خصـوص همـکاری خوبی داشـته اسـت.

وی اظهـار کـرد: در ایـن نشسـت بـا شـناخت 
دقیـق نسـبت به نیاز بازار روسـیه بـه محصوالت 
کشـاورزی جنـوب کرمـان و رایزنـی بـا رئیس و 
اعضـای نمایندگـی بازرگانی فدراسـیون روسـیه، 
مقـرر شـد طی ۲ هفتـه آینده هیئت این کشـور 
بـرای برگـزاری جلسـه، دیـدار با صادرکننـدگان و 
بازدیـد از ظرفیـت هـای کشـاورزی منطقـه، بـه 

جنـوب کرمـان سـفر کنند.
مروجـی فـرد ادامـه داد: در ایـن سـفر چندیـن 
شـرکت فروشـگاه هـای زنجیـره ای بـزرگ این 
کشـور کـه در حوزه محصـوالت کشـاورزی فعال 

هسـتند، نیـز حضـور خواهند داشـت.

میـراث  مدیـرکل   - ایرنـا 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
اسـتان کرمـان گفـت:  دسـتی 
ششـمین فصـل پژوهش هـای 
باستان شناسـی جنـوب کرمـان از هفته اول 
اسـفندماه سـال جـاری آغـاز می شـود و تا 
 پایـان فروردیـن ماه سـال 1399 ادامه دارد.
به گزارش روز یکشـنبه ایرنا، فریدون فعالی 
با اشـاره به اینکه ششـمین فصـل پژوهش 
های باسـتان شناسـی جنوب استان کرمان 
بـا مشـارکت پژوهشـگاه میـراث فرهنگی و 
گردشـگری و دانشـگاه توبینگـن آلمـان بـه 
انجـام مـی رسـد، افـزود: هیـات یـاد شـده 
بـه مسـتند سـازی و تکمیـل پژوهش های 
پرداخـت. خواهـد   باسـتان شناسـی خـود 
و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 

صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان افـزود: طـی 
بررسـی  نتیجـه  در  و  فصـل گذشـته  پنـج 
هـای میدانـی باسـتان شناسـی، اطالعـات 
و  کرمـان  اسـتان  جنـوب  از  ای  ارزنـده 
 حـوزه هلیـل رود بـه دسـت آمـده اسـت.

بـه  هیـات  ایـن  کـرد:  تصریـح  فعالـی 
علیـدادی  نـادر  مشـترک  سرپرسـتی 
دانشـگاه  از  فلزنـر  پیتـر  و  سـلیمانی 
توبینگـن آلمان بـه انجام خواهد رسـید.وی 
خاطرنشـان کـرد: ایـن فصـل از بررسـی    های 
باسـتان شناسـی بـا هـدف شناسـایی و بـا 
تکیـه بـر مطالعـات اثر مفـرغ حـوزه جنوب 
و چگونگـی ارتبـاط آن بـا سـواحل خلیـج 
فـرا  ارتباطـات  و  عمـان  دریـای  و  فـارس 
منطقـه ای در بیـن النهریـن )جنـوب عـراق 

شـود. مـی  انجـام  امـروزی( 

ـــه ای در  ـــابقه دیرین ـــه س ـــت ک ـــری اس ـــالبافی هن ش
کرمـــان دارد، رونـــق ایـــن هنـــر از قبـــل از قاچـــار بـــوده 
ـــن  ـــم تری ـــان از مه ـــال کرم ـــم و ش ـــان پش ودر آن زم
ــده  ــوب میشـ ــتان محسـ ــی  اسـ ــای صادراتـ کاالهـ
ـــن  ـــی  ای ـــای  تاریخ ـــزارش ه ـــاس گ ـــر اس ـــت ب اس
ــان  ــده و کرمـ ــکوفا شـ ــار شـ ــت در دوره قاجـ صنعـ
درآن زمـــان مهمتریـــن منطقـــه شـــالبافی در ایـــران 
ـــی  ـــرایط اقلیم ـــق ش ـــن رون ـــل ای ـــی از دالی ـــود. یک ب
ـــه در  ـــت ک ـــوده اس ـــان ب ـــتان کرم ـــی اس و آب و هوای
ـــد.در  ـــی ش ـــد م ـــی تولی ـــا کیفت ـــم ب ـــرک و پش آن ک
آن زمـــان گســـترش ایـــن حرفـــه، جمعیـــت شـــال 
ـــی  ـــار تاریخ ـــی اخب ـــی بعض ـــرد  حت ـــاد ک ـــان را زی باف
ــوم  ــه دوسـ ــد کـ ــی کننـ ــرح مـ ــا را مطـ ــن ادعـ ایـ
ــکیل  ــان تشـ ــال بافـ ــان را شـ ــهر کرمـ ــت شـ جمعیـ
مـــی دادنـــد.  هـــم اکنـــون کرمـــان یکـــی از مراکـــز 
ــال  ــت شـ ــت و کیفیـ ــور اسـ ــی در کشـ ــال بافـ شـ
ــهرت  ــری  شـ ــوع امیـ ــم از نـ ــتان، آن هـ ــن اسـ ایـ
ــرح  ــا طـ ــان بـ ــری  کرمـ ــال امیـ ــادی دارد. شـ زیـ
صنایـــع  جشـــنواره  چهارمیـــن  در  "ســـینه ریز" 
ــی  ــد.فریدون فعالـ ــه شـ ــز رتبـ ــر حائـ ــتی فجـ دسـ
مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی اســـتان دربـــاره ایـــن 
کســـب رتبـــه گفتـــه اســـت: بعـــد از ارســـال 9 اثـــر 

صنایـــع دســـتی اســـتان کرمـــان بـــه چهارمیـــن 
ــار  ــن آثـ ــتی ، از بیـ ــع دسـ ــر صنایـ ــنواره فجـ جشـ
ــینه  ــرح سـ ــا طـ ــان بـ ــری کرمـ ــال امیـ ــور شـ مذکـ
ریـــز بـــه نـــام شـــرکت شـــال امیـــری موفـــق بـــه 
دریافـــت جایـــزه و تندیـــس ایـــن جشـــنواره شـــد.

 

از شـــال بافان حمایت می شود
ــتان در  ــتی اسـ ــع دسـ ــاون صنایـ ــین زاده معـ حسـ
مـــورد کارگاه هـــای فعـــال شـــال بافـــی در کرمـــان 
بـــه کاغـــذ وطـــن گفـــت: هـــم اکنـــون یـــک کارگاه 
ــف  ــان زریسـ ــری در خیابـ ــرکت امیـ ــام شـ ــه نـ بـ
کرمـــان فعـــال اســـت ایـــن کارگاه در جشـــنواره 

ـــورد  ـــد. وی در م ـــه ان ـــار گرفت ـــوح افتخ ـــم ل ـــر ه فج
بـــازار  شـــالبافی کرمـــان گفـــت: ایـــن کارگاه هـــای  
ــی  ــام مـ ــان انجـ ــی را خودشـ ــتری  و بازاریابـ مشـ
دهنـــد و بازارهـــای خارجـــی را هـــم دارند.حســـین 
ــت: در  ــی گفـ ــال بافـ ــوزش شـ ــورد  آمـ زاده  در مـ
محـــل ایـــن کارگاه آمـــوزش داده مـــی شـــود و 
کســـی کـــه آموزش هـــا را بگیـــرد، جـــذب آن کارگاه 
ــا  ــه آنهـ ــد  بـ ــی کننـ ــود.اگر معرفـ ــی شـ ــد، مـ تولیـ
ـــه از اداره  ـــس ک ـــی شـــوند. هرک ـــه م ـــم ارائ ـــدرک ه م
میـــراث پروانـــه تولیـــد بگیـــرد مشـــمول حمایـــت 
ـــل  ـــی مث ـــت های ـــود، حمای ـــی ش ـــن ارگان م ـــای ای ه
ـــه  ـــه غرف ـــا ک ـــگاه ه ـــزاری نمایش ـــا برگ ـــهیالت و ی تس
هـــا را بـــا تعرفـــه کمتـــر در اختیـــار تولیـــد کننـــده 
ـــد. ـــر ش ـــان کمت ـــا مشکالتش ـــم ت ـــی دهی ـــرار م ـــا ق ه

تامین مواد اولیه از کشـــور های 
اســـترالیا،انگلیس و چین  

ــان  ــی کرمـ ــال بافـ ــا کارگاه شـ ــوول تنهـ ــن مسـ آریـ
دربـــاره مشـــکالت ایـــن صنعـــت بـــه کاغـــذ وطـــن 
گفـــت: مشـــکل اصلـــی مـــا در کارگاه ایـــن اســـت 
کـــه مـــواد اولیـــه را بایـــد بـــا ارز آزاد تهیـــه کنیـــم 
ـــس و  ـــترالیا ، انگلی ـــای اس ـــور ه ـــواد از کش ـــن م وای
ـــد:  ـــادآور ش ـــه ی ـــود.آرین در ادام ـــی ش ـــن وارد م چی
بـــه مـــا وعـــده ارز دولتـــی اختصـــاص دادنـــد کـــه 
هنـــوز خبـــری نیســـت. مـــا نمـــی توانیـــم از پشـــم 
و کـــرک ایـــران اســـتفاده کنیـــم چـــون در کیفیـــت 
ـــل  ـــور مث ـــه ط ـــت ب ـــر اس ـــار موث ـــدی بس ـــال تولی ش
کیفیـــت پشـــم مرینـــوس بـــا پشـــم تولیـــد داخـــل 
ـــم  ـــد پش ـــازار بای ـــظ ب ـــرای حف ـــاوت دارد ب ـــیار تف بس
و کـــرک بـــا کیفیـــت اســـتفاده کنیـــم و گرنـــه مـــی 
تـــوان بـــا  نـــخ  مصنوعـــی هـــم شـــال بافـــت امـــا 
آن کیفیـــت مـــورد نظـــر را نمـــی دهـــد. بـــه نظـــر 
ــت  ــن صنعـ ــه ایـ ــی بـ ــه ارز دولتـ ــی کـ ــن وقتـ آریـ
ـــت   ـــر قیم ـــاص ب ـــن اختص ـــود ای ـــاص داده ش اختص
ـــیار  ـــول بس ـــذارد و محص ـــی گ ـــر م ـــده تاثی ـــام ش تم
ـــدا  ـــم پی ـــی ه ـــتری داخل ـــود و مش ـــی ش ـــر م ارزان ت
ــی  ــن کارگاه دار کرمانـ ــه آریـ ــه گفتـ ــد. بـ ــی کنـ مـ
شـــال امیـــری قیمـــت باالیـــی دارد بـــه دلیـــل 
ـــود  ـــی ش ـــذاری م ـــت گ ـــاس دالر قیم ـــر اس ـــه ب اینک

ـــتند  ـــور هس ـــارج از کش ـــای آن خ ـــر مشـــتری ه و اکث
وعمـــال بـــازار داخلـــی را ندارد.بـــه گفتـــه آریـــن 
هـــم اکنـــون شـــرکت هـــای بـــزرگ ســـفارش مـــی 

ـــن  ـــرای ای ـــی ب ـــرد و معمول ـــتری خ ـــا مش ـــد ام دهن
شـــال  کمتـــر وجـــود دارد وبایـــد بـــرای ایـــن بـــازار 
ـــی در  ـــال باف ـــوول کارگاه ش ـــرد. مس ـــری ک ـــرد فک خ

به گفته مسوول تنها کارگاه شال بافی کرمان،اصلی ترین دغدغه این صنعت، عدم اختصاص ارز دولتی برای تهیه مواد اولیه است   

شال امیری میراث امیرکبیر برای کرمان

شـالبافی هنـری اسـت که سـابقه دیرینـه ای در کرمـان دارد، رونق ایـن هنر از قبـل از قاچار بـوده ودر آن 
زمـان پشـم و شـال کرمـان از مهـم تریـن کاالهای صادراتی  اسـتان محسـوب میشـده اسـت بر اسـاس 
گـزارش هـای  تاریخـی  ایـن صنعـت در دوره قاجـار شـکوفا شـده و کرمـان درآن زمـان مهمترین منطقه 
شـالبافی در ایران بود. یکی از دالیل این رونق شـرایط اقلیمی و آب و هوایی اسـتان کرمان بوده اسـت که 
در آن کـرک و پشـم با کیفتی تولید می شـد.در آن زمان گسـترش این حرفه، جمعیت شـال بافـان را زیاد 
کـرد  حتـی بعضـی اخبـار تاریخی ایـن ادعا را مطـرح می کنند که دوسـوم جمعیت شـهر کرمان را شـال 
بافان تشـکیل می دادند.  هم اکنون کرمان یکی از مراکز شـال بافی در کشـور اسـت و کیفیت شـال این 
اسـتان، آن هـم از نـوع امیری  شـهرت زیادی دارد. شـال امیـری  کرمان با طرح "سـینه ریز" در چهارمین 

جشـنواره صنایع دسـتی فجر حائز رتبه شـد.

آریـن مسـوول تنهـا کارگاه شـال بافـی کرمـان درباره 
مشـکالت ایـن صنعت بـه کاغـذ وطن گفت: مشـکل 
اصلـی ما در کارگاه این اسـت کـه مواد اولیـه را باید با 
ارز آزاد تهیـه کنیـم واین مواد از کشـور های اسـترالیا ، 
انگلیـس و چین وارد مـی شـود.آرین در ادامه یادآور 
شـد: به ما وعـده ارز دولتی اختصـاص دادند که هنوز 
خبـری نیسـت. ما نمـی توانیم از پشـم و کـرک ایران 
اسـتفاده کنیـم چـون در کیفیت شـال تولیدی بسـار 
موثـر اسـت بـه طـور مثـل کیفیت پشـم مرینـوس با 
پشـم تولید داخل بسـیار تفـاوت دارد بـرای حفظ بازار 
باید پشـم و کرک با کیفیت اسـتفاده کنیـم و گرنه می 
تـوان بـا  نخ  مصنوعی هم شـال بافـت اما آن کیفیت 

مـورد نظر را نمـی دهد. 

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره13986031901۴00۴5۴۲-98/10/۲8-هیات  برابـررای 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای علی 
نـاز امیـر محمـودی  فرزند خانجان بشـماره شناسـنامه 76صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه نیمـه سـازبه مسـاحت 
53/05متـر مربـع پالک - فرعـی از57۴- اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پـالک ۲17۴فرعـی از 57۴ -اصلی قطعه دوواقع دراراضی 
جیرفـت  بخـش ۴5کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی اقـای 
مرتضـی کمالـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد .تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/05 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/1۲/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره13986031901۴00۴80۴-98/11/13-هیات  برابـررای 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانـم زهرا 
دولـت کردسـتانی فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه 607صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 315متر 
مربـع پـالک - فرعـی از1۲01- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک - فرعـی از 1۲01 -اصلـی قطعه 6واقع دراراضی پشـت خان 
دلفـارد جیرفـت  بخـش 3۴کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی 
اقـای سـید علـی قرشـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:67۲-   تاریـخ انتشـار نوبت 

اول:98/1۲/05 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/1۲/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره13986031901۴00۴081-98/09/۲5-هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک جیرفـت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضـی اقای احمد 
حمـزه فرزند محمد بشـماره شناسـنامه ۲۴3صـادره ازجیرفت در 
ششـدانگ بـاغ  بـه مسـاحت ۲77۴1متـر مربـع پـالک - فرعی 
از3۴8- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی از 3۴8 
-اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی کهـن بلـوک جیرفـت بخـش 
اقـای عبـدهللا حمـزه  از مالـک رسـمی  ۴5کرمـان  خریـداری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد 
./م الـف:699-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/05 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/1۲/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

حصر وراثت  
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمی خواهان حسـین پژند جرجندی 
فرزنـد --- بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان چوپـان پژند 
جرجندی فرزندغالم حسـین به شـماره  ملـی 5369۴18۲51 در تاریـخ9۴/11/۲0 دراثر 

بیمـاری عروقـی فـوت نمـوده ووارث حین فـوق عبارتند از :
1- محمـد پژنـد جرجنـدی فرزنـد چوپـان بـه شـماره شناسـنامه ۲1۴83 متولـد 

  ) متوفـی  3160۲150۴0)پسـر  ملـی  شـماره  1361/07/01شمسـی 
 195۲5 شناسـنامه  شـماره  بـه  چوپـان  فرزنـد  جرجنـدی  پژنـد  ۲-حسـین  

) متوفـی  3160195۴65)پسـر  ملـی  شـماره  متولد1359شمسـی 
3- معصومـه پژنـد جرجنـدی فرزنـد چوپـان بـه شـماره شناسـنامه 7313 متولـد 

متوفـی ( ملـی 303007۲150)دختـر  1350شمسـی شـماره 
۴-بلقیـس پژنـد جرجندی فرزند چوپان به شـماره شناسـنامه 731۴ صـادره از رودبار 

جنـوب شـماره ملـی 303007۲169)دختر متوفی (
5-بسـی پژنـد جرجنـدی فرزند چوپـان به شـماره شناسـنامه 3160195۴۴9صـادره از 

رودبـار جنـوب شـماره ملـی 3160195۴۴9)دختـر متوفی (
6-فاطمـه پژنـد جرجنـدی فرزنـد چوپـان به شـماره شناسـنامه 731۲صـادره از رودبار 

جنـوب  شـماره ملـی 303007۲1۴۲)دختـر متوفی (
7-رخسـاره پژنـد جرجنـدی فرزنـد چوپـان بـه شـماره شناسـنامه 18صـادره از کهنوج 

متولد1363شمسـی شـماره ملـی 5369930651)دختـر متوفـی (
8-خیـر نسـاء پژنـد جرجنـدی فرزنـد چوپان بـه شـماره شناسـنامه 195۲۴صـادره از 

کهنـوج متولـد 1358شمسـی  شـماره ملـی 3161195۴57)دختـر متوفـی (
9-حکیمـه جرجنـدی کلجـک فرزنـد امرالـه بـه شـماره شناسـنامه 13۲5صـادره از 
رودبارجنـوب  متولـد 1318شمسـی شـماره ملـی 5369659559)همسـر متوفـی ( 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی به 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی 

آگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص  درخواسـت خانـم مـاه نسـاءپور احمـدی فرزنـد مرتضی 
مبنـی بـر انحصـار وراثـت مرحـوم شـادروان محمـد پـور احمـدی کـه در تاریخ 
1393/05/۲0فـوت گردیـد جهـت روزنامـه در یکـی از روزنامه های محلی یا کثیر االنتشـار 

روزنامـه گـردد کـه ورثـه حیـن الفـوت مرحوم به شـرح ذیل اسـت :
۲50متولـد  شناسـنامه  شـماره  بـه  مرتضـی  فرزنـد  احمـدی  نسـاءپور  1-مـاه 

همسـر( 1330/05/01)نسـبت 
3179975581متولـد  شناسـنامه  بشـماره  محمـد  فرزنـد  احمـدی  پـور  فاطمـه   -۲

فرزنـد  1366/6/1نسـبت 
3-حمیـد  پـور احمـدی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه ۲519متولد 13۴8/7/۲نسـبت 

فرزند
۴-عیسی پور احمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۴0متولد 136۲/3/۲نسبت فرزند

5-مصطفی پور احمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 3۲1503186۲9نسبت فرزند
6-یحیـی پـور احمـدی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 3۴۴متولـد 1356/6/10نسـبت 

فرزند
7-قاسم پور احمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 361متولد 1359/10/۴نسبت فرزند

8-موسی پور احمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 86متولد 136۴/۴/1نسبت فرزند
317006395۲متولـد  شناسـنامه  بشـماره  محمـد  فرزنـد  احمـدی  پـور  9-ابراهیـم  

فرزنـد 1371/3/۲نسـبت 
 رئیس شورای حل اختالف شهرستان فاریاب 

آگهی فقدان سند مالکیت  
چــون اقــای فــرزاد پــرواز مالــک ششــدانگ پــالک 375 فرعــی 
ــرگ  ــه دو ب ــا ارائ ــان ب ــع در بخش۴5کرم ــی واق از 56۴-اصل
شــهادت شــهود تصدیــق شــده ادعــا واعــالم نمــوده اصــل ســند مالکیــت 
پــالک اخیرالذکــر کــه قبــال ذیــل ثبت1587۴صفحــه560 دفتــر95 امــالک 
ــود  ــای مفق ــت جابج ــت بعل ــده اس ــلیم ش ــادر وتس ــت ص ــی جیرف محل
گردیــده واز ایــن اداره تقاضــای صدورســند مالکیــت المثنــی پــالک فــوق را 
نمــوده لــذا بنــا بــه درخواســت نامبــرده وبرحســب دســتورتبصره یــک مــاده 
1۲0آییــن نامــه – قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا 
چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
مرقــوم ویــا وجــود اصــل ســند مالکیــت مــورد ادعــا نــزد خــود مــی باشــند 
از تاریــخ انتشــار آگهــی )یــک نوبــت اســت (ظــرف مــدت 10روز مراتــب را 
بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد 
وامــالک شهرســتان جیرفــت اعــالم نماینــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای 
ــی از هیچکــس مســموع  ــه ادعای ــی )10روز(هیچگون ــرر در آگه ــت مق مهل
نخواهــد بــود وایــن اداره وفــق ضوابــط و مقــررات نســبت بــه صــدور ســند 

مالکیــت المثنــی بنــام مالــک اقــدام خواهــد نمــود /.
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت .م الف :701

آگهی ماده 147اصالحی قانون ثبت اسناد   
هیــات حــل اختــالف مســتقر در ثبــت جیرفــت بشــرح 
رای شــماره 8851مــورخ 98/11/17تصرفــات مفــروزی 
مالکانــه اقــای مرتضــی عطایــی پورکــی در ششــدانگ یک بــاب خانه 
وبــاغ وزمیــن پــالک 1فرعــی از 1۲۴5-اصلــی بمســاحت 76۲1/11متر 
مربــع واقــع در اراضــی گنــگا مروئیــه دلفــارد جیرفــت جیرفــت بخش 
3۴کرمــان تاییــد علیهــذا در اجــرای بنــد 6از مــاده یــک قانــون اصالح 
ــه  ــون ثبــت مصوب ــون اصــالح وحــذف مــوادی از قان مــواد 1و۲و3قان
ــن  ــاده 3۴ایی ــه 70/06/۲1وم ــه ان مصوب ــوادی ب ــاق م 65/۴/1والح
نامــه اجرایــی ان مراتــب در یــک نوبــت بــه جهــت اطــالع مالکیــن 

ــرف  ــه ظ ــی میشــود چنانچ ــوق اگه ــان حق ــایر صاحب مشــاعی وس
مــدت یــک مــاه از تاریــخ انتشــار اگهــی اعتراضــی از طــرف شــرکا 
ــت  ــند مالکی ــت س ــردد اداره ثب ــال نگ ــل ارس ــت مح ــه ثب ــک ب مل
مــورد تقاضــای متصــرف رابــر اســاس مدلــول رای صــادره در حــدود 
مقــررات صــادر خواهــد کــرد در صــورت وصــول اعتــراض مراتــب بــه 
ــت  ــال صــدور ســند مالکی ــر ح ــردد دره ــه میگ ــه احال دادگاه صالح
جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود.تاریخ انتشــار 

98/1۲/05:
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت 
م الف :676

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج   
خانـم اللی شـهدر زاده فرزند حسـن  دارای 
شناسـنامه ۴78بشـرح دادخواسـت شماره 
توضیـح   98/11/۲7 مـورخ   980998388810070۴
زاده  شـهدر  خاتـون  جمـل   خانـم  شـادروان  داده 
فرزنـد چراغ بشناسـنامه۴75در تاریـخ139۲/05/05در 
وراثـت  و  شـده  فـوت  علیـا  شـهرقلعه گنج-سـرتک 
منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 1- 
اللـی شـهدر زاده بـه شـماره ملـی 31۲053۲003فرزند 
ملـی  شـماره  بـه  زاده  شـهدر  سـلطی   -۲ متوفـی 
3160531988فرزنـد متوفـی .لـذا مراتـب یـک نوبـت 
در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی آگهی می شـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از 
متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه 
از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و 
اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز 
رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از 

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره اول شهرستان 
قلعه گنج   

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج   
دارای  زاده فرزنــد حســن   خانــم ســلطی شــهدر 
شــماره  دادخواســت  ۴76بشــرح  شناســنامه 
9809983888100703 مــورخ 98/11/۲7 توضیــح داده شــادروان 
اقــای حســن شــهدرزاده فرزنــد قاســم بشناســنامه۴7۴در 
فــوت  گنج-ســرتک  شــهرقلعه  تاریــخ1378/0۲/05در 
عبارتنــد/  وی  الفــوت  حیــن  منحصــر  وراثــت  و  شــده 
ملــی  شــماره  بــه  زاده  شــهدر  ســلطی   -1 از:  عبارتســت 
ــماره  ــه ش ــهدر زاده ب ــی ش ــی۲ -الل ــد متوف 3160531988فرزن
بــه  زاده  3-بهروزشــهدر  متوفــی  31۲053۲003فرزنــد  ملــی 
شــماره ملــی 3160531996فرزنــد متوفی.لــذا مراتــب یــک 
نوبــت در روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود 
ــی  ــه ای از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی ــی اعت ــه کس چنانچ
نــزد اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه 
ــد  ــم دارد و اال گواهــی صــادر خواه ــالف تقدی شــورای حــل اخت
شــد و وصیــت نامــه ای جــز رســمی و ســری کــه بعــد از ایــن 

ــت.  ــاقط اس ــار س ــه اعتب ــود از درج ــراز ش ــد اب موع
رئیس شورای حل اختالف شماره اول شهرستان قلعه گنج   

اگهی ابالغ اخطاریه ماده 101اموال غیر منقول   
در خصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه 95000۲8بدینوسـیله بـه خانـم بهجت 
پور سـیدی بدهـکار پرونـده 13950۴0190700000۲6/1ابالغ میگردد به موجب 
گـزارش مـورخ 97/11/۲3کارشـناس رسـمی دادگسـتری پـالک ثبتـی پـالک اصلـی 
۴9۴در بخـش :۴5کرمـان واقع در :جیرفت به مبلـغ 1/750/000/000ریال ارزیابی گردیده 
.لـذا چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابـی پالک مذکـور معترض می باشـید اعتـراض کتبی خود 
را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ انتشـاراگهی ایـن اخطاریـه کـه فقـط یـک نوبـت در 
روزنامه کثیر االنتشـار محل چاپ ومنتشـر می گردد به ضمیمه فیش بانکی دسـتمزد 
کارشـناس تجدیـد نظـر به مبلـغ ۴/000/000ریال به دفتر این اجرا تسـلیم نمایید .ضمنا 
بـه اعتراضـی کـه خـارج از موعد یـا فاقد فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر 

باشـد ترتیب اثـر داده نخواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی –م الف:703

اگهی ابالغ اخطاریه ماده 101اموال غیر منقول    
در خصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه 95000۲8بدینوسـیله بـه خانـم بهجت 
پور سـیدی بدهـکار پرونـده 13950۴0190700000۲6/1ابالغ میگردد به موجب 
گـزارش مـورخ 97/11/05کارشـناس رسـمی دادگسـتری پـالک ثبتی فرعـی :5676از 
پـالک اصلـی 57۴در بخـش :۴5کرمان واقع در :جیرفـت به مبلـغ 1/5۴0/000/000ریال 
ارزیابـی گردیـده .لـذا چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابـی پـالک مذکـور معتـرض مـی باشـید 
اعتـراض کتبـی خـود را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ انتشـاراگهی ایـن اخطاریـه کـه 
فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محـل چاپ ومنتشـر می گـردد به ضمیمه 
فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر به مبلـغ 3/000/000ریال بـه دفتر این اجرا 
تسـلیم نماییـد .ضمنـا بـه اعتراضـی که خـارج از موعد یـا فاقد فیش بانکی دسـتمزد 

کارشـناس تجدیـد نظـر باشـد ترتیب اثـر داده نخواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی – م الف :704

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره13986031901۴00۴9۲۲-98/11/17-هیات  برابـررای 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفت  تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم صغری 
خواجوئی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 603صادره ازجیرفت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچـه  به مسـاحت 1680متـر مربع 
پـالک - فرعـی از۲1- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - 
فرعـی از ۲1 -اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی جالل اباد سـاغری 
جیرفـت  بخـش ۴5کرمان  خریداری از مالک رسـمی اقای جالل 
خواجوئـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:656-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/05 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/1۲/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره13986031901۴003998-98/09/۲1-هیات  برابـررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت  
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم بـی بی طیبه مهدویان 
فرزندسـید اسـمعیل بشـماره شناسـنامه 355صـادره ازسـیرجان 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 6۴7/۲۲متـر مربـع 
پـالک - فرعـی از57۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
100فرعـی از 57۴ -اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضی جیرفت  بخش 
۴5کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علـی اکبـر حمـزه 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 
./م الـف:695-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/05 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/1۲/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی اصالحـی موضوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره13986031901۴003376- اصالحـی   برابـررای  رسـمی 
98/08/19هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی اقـای عیسـی فرخی فرزند کرامت بشـماره شناسـنامه 
۲۴۴صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
۲۴3/3۲متـر مربـع پـالک 3۲63فرعـی از579- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک ۲8فرعـی از579 -اصلـی قطعـه دو 
واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفـت  بخـش ۴5کرمـان  خریداری 
آقـای کرامـت فرخـی محرزگردیـده اسـت. از مالـک رسـمی 

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
آگهـی بـه مـدت یکمـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 
   . اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/05
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک
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دوشنبه  5 اسفند 1398 کاغذ جنوب

خبرخبر
ششمین فصل پژوهش های 

باستان شناسی جنوب کرمان آغاز شد
برگزاری کارگاه مدیریت سیستم بهداشت 

برای اولین بار در جنوب کرمان
عزم اعظمی برای احیاء تمدن هلیل

صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان افـزود: طـی 
بررسـی  نتیجـه  در  و  فصـل گذشـته  پنـج 
هـای میدانـی باسـتان شناسـی، اطالعـات 
و  کرمـان  اسـتان  جنـوب  از  ای  ارزنـده 
 حـوزه هلیـل رود بـه دسـت آمـده اسـت.

بـه  هیـات  ایـن  کـرد:  تصریـح  فعالـی 
علیـدادی  نـادر  مشـترک  سرپرسـتی 
دانشـگاه  از  فلزنـر  پیتـر  و  سـلیمانی 
توبینگـن آلمان بـه انجام خواهد رسـید.وی 
خاطرنشـان کـرد: ایـن فصـل از بررسـی    های 
باسـتان شناسـی بـا هـدف شناسـایی و بـا 
تکیـه بـر مطالعـات اثر مفـرغ حـوزه جنوب 
و چگونگـی ارتبـاط آن بـا سـواحل خلیـج 
فـرا  ارتباطـات  و  عمـان  دریـای  و  فـارس 
منطقـه ای در بیـن النهریـن )جنـوب عـراق 

شـود. مـی  انجـام  امـروزی( 

بـرای  گفـت:  حقیقـت  غالمعلـی 
سیسـتم  مدیریـت  کارگاه  اولیـن 
محیـط  و  ایمنـی  بهداشـت، 
هفـت  در   )HSE-MS(زیسـت
اسـتان کرمـان  جنوبـی  شهرسـتان 
شـد.به  برگـزار  جیرفـت  میزبانـی شهرسـتان  بـه 
گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان 
جنـوب، بـرای اولیـن بـار کارگاه مدیریت سیسـتم 
بهداشـت، ایمنی و محیط زیسـت)HSE-MS( در 
هفت شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمـان به میزبانی 
شهرسـتان جیرفت برگزار شد.»غالمعلی حقیقت« 
در حاشـیه برگـزاری ایـن کارگاه آموزشـی گفت: در 
کارگاه مدیریت سیسـتم بهداشـت، ایمنی و محیط 
زیسـت 80 نفـر از دانشـجویان، فـارغ التحصیـالن 
شـاغل در صنعـت و اسـاتید حضـور داشـتند.مدیر 
توسـعه فنـاوری سـالمت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفـت  ادامـه داد: این کارگاه بـه مدت پنج روز با 
محوریـت آموزش کلیات بهداشـت محیـط و حرفه 
ای آغـاز و در ادامـه ایـن کارگاه مباحـث آمـوزش 
مبانـی و مفاهیـم پایـه HSE- MS ارایـه شـد.وی 

بهداشـت،  سیسـتم  مدیریـت  بیـان کـرد: کارگاه 
ایمنـی و محیـط زیسـت)HSE-MS( بـا حضـور 
اسـاتید، دانشـجویان و کارکنان در سـالن های ابن 
سـینا بیمارسـتان امـام خمینـی)ره( و دانشـکده 

پیراپزشـکی جیرفـت برگـزار شـد.
حقیقـت اظهـار کـرد: در پایان کارگاه مـدارک معتبر 
بـه شـرکت   QAL و ای  فنـی و حرفـه  سـازمان 
کننـدگان ارایـه شـد.مدیر توسـعه فناوری سـالمت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت تصریح کـرد: در 
کارگاه مدیریت سیسـتم بهداشـت، ایمنی و محیط 
و  موضوعـات  جدیدتریـن   )HSE-MS(زیسـت
ضروریـات HSE به شـرکت کنندگان ارایه شـد.وی 
اضافـه کـرد: این کارگاه شـروع دوره های آموزشـی 
و کارگاهی مورد نیاز اسـاتید، دانشـجویان، کارمندان 

و صنعتگـران در حـوزه جنـوب کرمان اسـت.
رئیـس  هـای  حمایـت  از  پایـان  در  حقیقـت 
دانشـگاه، معاونـت تحقیقـات و فنـاوری، معاونت 
آموزشـی و معاونت فرهنگی دانشـجویی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت بـرای برگزاری ایـن کارگاه 

کرد. تشـکر 

نماینـده  اعظمـی  سـعیدی/  نجمـه 
منتخـب جیرفـت وعنبرآبـاد راه اندازی 
و  باستان شناسـی  پژوهشـکده 
قطـب  عنـوان  بـه  جیرفـت  معرفـی 
باستان شناسـی جنوب شـرق کشـور را 
از اهـداف اصلی خود دانسـت. نماینده 
منتخـب شهرسـتان هـای جیرفـت و 
عنبرآبـاد در مـورد برنامـه ی اعالم شـده خـود در مورد 
معرفـی جنـوب اسـتان  بـه عنـوان قطـب باسـتان 
شناسـی کرمـان بـه کاغـذ وطـن  گفـت: با توجـه  به 
داشـتن روسـتای 9۲00 سـاله اسـفندقه  و هم چنین 
کنارصنـدل 5۲00 سـاله ایـن ظرفیـت بـرای جیرفـت 
وجـود دارد. وی یـادآور شـد: زمانـی کـه مـن معـاون 
آموزشـی دانشـگاه بـودم  هـم  ایـن موضـوع دغدغه 
مـن بوده اسـت و مقطع لیسـانس و فوق لیسـانس 
باسـتان شناسـی در همـان زمـان در دانشـگاه فعـال 
شـده اسـت.اعظمی بـا بیـان ایـن نکتـه کـه هـر یک 
سـال در میـان، یک همایش بین المللـی در جیرفت 
برگـزار می شـود که اسـاتید باسـتان شـناس ازایتالیا 
و آلمـان  و حتـی آمریـکا در آن شـرکت مـی کننـد و 
خیلـی هـم عالقه منـد هسـتند که در پـروژه هـای ما 
هـم از لحـاظ مالـی و هـم از نظـر متخصص شـرکت 
کننـد، مـن بـه دنبال این هسـتم کـه این کار توسـعه 

پیـدا کنـد و جیرفـت قطـب باسـتان شناسـی منطقه 
جنـوب شـرق کشـور شـود. راه انـدازی پژوهشـکده 
باستان شناسـی در جیرفـت از اهـداف اصلـی مـن 
اسـت اگرایـن پژوهشـکده بـا سـه کار گـروه را بیفتد، 
هـر کار گـروه می توانـد 15 عضو هیـات علمی بگیرد 
و مـی تـوان ۴5 جـوان جیرفتی که لیسـانس و فوق 
لیسـانس گرفته اند را مشـغول به کار کند و تا جایگاه 
واقعـی تمـدن حوزه هلیل رود بـه همگان معرفی می 
شـود.  برای  کشـاورزی هم به دنبال همین موضوع 
هسـتیم. با توجـه به اینکه جیرفت قطب کشـاورزی 
و محصـوالت گلخانـه ای ایـران اسـت. تمـام تـالش 
مـن ایـن اسـت کـه پژوهشـکده باغبانـی که سـه تا 
کار گـروه دارد  را بـرای ایـن موضـوع هـم راه انـدازی 
کنیم. در کنارش با توجه پتانسـیل منطقه، دانشـجو 
هـای دانشـگاه فعـال می شـوند و از نظـر علمی این 
بخـش نیـز رونق زیـادی مـی گیرد.ما به دنبـال این 
هسـتیم کـه بخـش خصوصی و دانشـگاه را تشـویق 
کنیـم  کـه بـذر محصـوالت کشـاوورزی را خودمـان 
در جیرفـت تولیـد کنیـم،در نتیجـه هم  در خواسـت 
داخـل ایـران را پوشـش مـی دهیـم و هـم از خروج 
ارز جلوگیـری مـی شـود. تولیـد بـذر یک هنر اسـت 
بـه عـالوه تکنولـوژی کـه به دنبـال آن هسـتیم که به 

آن دسـت پیـدا کنیم.

ـــن  ـــرای ای ـــی ب ـــرد و معمول ـــتری خ ـــا مش ـــد ام دهن
شـــال  کمتـــر وجـــود دارد وبایـــد بـــرای ایـــن بـــازار 
ـــی در  ـــال باف ـــوول کارگاه ش ـــرد. مس ـــری ک ـــرد فک خ

ـــورد  ـــه ای در م ـــی وحرف ـــا فن ـــه ب ـــم نام ـــورد تفاه م
آمـــوزش شـــال بافـــی گفـــت: مـــا پیگیـــر هســـتیم 
کـــه مربـــی کارگاهمـــان  مجـــوز بگیـــرد و بتوانیـــم 

بـــه صـــورت کامـــل تـــر و بـــا ارائـــه مـــدرک  ارائـــه 
ــد  ــری تولیـ ــال امیـ ــی شـ ــازار اصلـ ــن بـ دهیم.آریـ
ـــرد  ـــی ک ـــد معرف ـــان و هلن ـــورهای آلم ـــان را کش کرم

و مشـــتری هـــا را شـــخصا پیـــدا مـــی کنیم.آریـــن 
ـــر  ـــون ۴0 نف ـــم اکن ـــه ه ـــه ک ـــن نکت ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ب
در کارگاه مشـــغول بـــه کار هســـتند، گفـــت: مـــا در 
کارگاه دوره آمـــوزش رایـــگان بـــرای عالقه منـــدان 
ــا ایـــن پیـــش  ــزار مـــی کنیـــم ولـــی فقـــط بـ برگـ
شـــرط کـــه بعـــد از آمـــوزش در کارگاه مشـــغول بـــه 
ـــر  ـــن دوره 60 روزه اســـت و روزی 6 نف ـــوند. ای کار ش
ـــت  ـــابقه فعالی ـــورد س ـــن در م ـــی بینند.آری ـــوزش م آم
ــال 93 کار  را  ــت: از سـ ــه گفـ ــن زمینـ ــود در ایـ خـ
ـــال 97  ـــمی از س ـــور رس ـــه ط ـــی ب ـــم ول ـــروع کردی ش
ــد. ــی شـ ــرح اجرایـ ــا طـ ــتگاه هـ ــد دسـ ــا تولیـ و بـ

تنها 4 کارگاه شـــال بافی  ایران 
وجود دارد

 مســـووول ایـــن کارگاه در مـــورد اصالـــت شـــال 
ــه  ــق بـ ــال متعلـ ــری گفـــت: اصالـــت ایـــن شـ امیـ
ـــران ۴ کارگاه  ـــون در کل ای ـــم اکن ـــت و ه ـــان اس کرم
ــان  ــران ، کرمـ ــا در  تهـ ــن کارگاه  هـ ــود دارد،ایـ وجـ
،رفســـنجان و بردســـیر داریـــم. آریـــن درمـــورد 
قدمـــت شـــال امیـــری گفـــت: شـــال امیـــری بـــه 
ـــتور داده  ـــه دس ـــت ک ـــوده  اس ـــر ب ـــر کبی ـــتور امی دس
ـــن  ـــد و ای ـــد کنن ـــه تولی ـــرای هدی ـــال را ب ـــن ش ـــه ای ک
ـــا معـــروف شـــده اســـت.  طـــور  شـــال امیـــری  در دنی
ــرکت  ــوالت شـ ــر محصـ ــال' را از دیگـ ــو شـ وی 'تابلـ
ـــیار  ـــای بس ـــال ه ـــو ش ـــا تابل ـــان ب ـــری کرم ـــال امی ش
نفیـــس بـــا الیـــاف 100 درصـــد پشـــم عنـــوان کـــرد 
ــاری بازبافـــت و  کـــه طـــرح هـــای صفـــوی و قاجـ
ـــان  ـــای جه ـــه ه ـــت بافت ـــن دس ـــف تری ـــی از ظری یک
ـــورد  ـــا طـــرح هـــای م ـــم زده اســـت و ســـفارش ب را رق
ـــر  ـــکان پذی ـــز ام ـــاص نی ـــاد خ ـــتریان در ابع ـــر مش نظ
ـــن  ـــدی ای ـــول تولی ـــر محص ـــردن' دیگ ـــال گ است.'ش
ــد  ــه 100 درصـ ــواد اولیـ ــا مـ ــه بـ ــت کـ ــرکت اسـ شـ
ـــیار  ـــد بس ـــده ان ـــه ش ـــوس بافت ـــوب مرین ـــم مرغ پش
ــواه  ــرح دلخـ ــت طـ ــکان بافـ ــتند و امـ ــف هسـ لطیـ
بـــروی شـــال گـــردن نیـــز وجـــود دارد.آریـــان 
از شـــرکت هـــای بـــزرگ و ارگان هـــای دولتـــی 
خواســـت تـــا بـــرای تهیـــه هدایـــا بـــه مهمانانشـــان 
ـــن کارگاه  ـــد و ای ـــه کنن ـــس تهی ـــول نفی ـــن محص از ای
تولیـــدی را در چرخـــه تولیـــد همیـــاری کننـــد.

حسین زاده معاون صنایع دستی استان 
در مورد کارگاه های فعال شال بافی در 

کرمان به کاغذ وطن گفت: هم اکنون یک 
کارگاه به نام شرکت امیری در خیابان 

زریسف کرمان فعال است این کارگاه در 
جشنواره فجر هم لوح افتخار گرفته اند. 
وی در مورد بازار  شالبافی کرمان گفت: 

این کارگاه های  مشتری  و بازاریابی 
را خودشان انجام می دهند و بازارهای 

خارجی را هم دارند.حسین زاده  در مورد  
آموزش شال بافی گفت: در محل این 

کارگاه آموزش داده می شود و کسی که 
آموزش ها را بگیرد، جذب آن کارگاه تولید، 

می شود.اگر معرفی کنند  به آنها مدرک 
هم ارائه می شوند. هرکس که از اداره 

میراث پروانه تولید بگیرد مشمول حمایت 
های این ارگان می شود، حمایت هایی 
مثل تسهیالت و یا برگزاری نمایشگاه ها 

که غرفه ها را با تعرفه کمتر در اختیار تولید 
کننده ها قرار می دهیم تا مشکالتشان 

کمتر شد.

به گفته مسوول تنها کارگاه شال بافی کرمان،اصلی ترین دغدغه این صنعت، عدم اختصاص ارز دولتی برای تهیه مواد اولیه است   

شال امیری میراث امیرکبیر برای کرمان

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
موضـوع  اول  13986031901۲003000-هیـات  شـماره  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی  اقـای احمد 
سـلیمان نـژاد فرزنـد مختار بشـماره شناسـنامه 368 صـادره از 
بردسـیر در ششـدانگ یـک قطعـه باغ بـه مسـاحت 15090/9۴ 
مترمربـع  پـالک ۴711 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه 
آدرس سـیرجان حسـین آبـاد کهـن شـهر خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای حسـین سـتوده نیـا محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی به مدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:63۲-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:1398/11/۲0 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :1398/1۲/05
محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ بـاغ مرکباتـی  پـالک 1۲3 فرعـی 
واقـع در  اصلـی بمسـاحت 6663مترمربـع  از 10۴- 
بخش3۴کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی میجـان جیرفـت مورد 
تقاضـای خانـم فاطمه پیراسـته  با سـتناد رای هیات محترم حل 
اختـالف ثبـت جیرفـت بشـماره37۴0-1375/08/30 درمالکیـت 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده بنـد 6ماده یـک قانون 
اصالحـی مـواد 1و۲و3قانـون اصالحـی –ثبـت منتشـر ودر موعـد 
مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد 
اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15قانـون ثبـت میسـر نمیباشـد  لـذا 
-98/11/10مالـک  1805۴مـورخ  شـماره   درخواسـت  حسـب 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـه  سـتناد تبصـره مـاده 
5قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبح 
روز شـنبه مورخ 99/01/۲3شـروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک 
یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبه مزبور اخطـار میگردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـالن به محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی بـا معرفی مالـک انجام و 
چنانچه کسـی از مجاوریـن بر حدود وحقوق ارتفاقـی آن اعتراض 
داشـته باشـد بـر طبق مـاده ۲0قانون ثبـت و مـاده 86- اصالحی 
پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتـراض خود را کتبا ظرف 
مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصالح 
قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد 
وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع 
نخواهـد بـود./. م الـف:6۴۲- تاریـخ انتشـار :98/1۲/05-روز : دو 

شنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از  ۲فرعـی  پـالک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
6۴3- اصلـی بمسـاحت ۲65/60مترمربـع واقـع در 
بخش3۴کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی خـاک سـفید علیـا 
سـاردوئیه جیرفـت مورد تقاضای آقـای کامران اسـکندری زاده  با 
سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفت بشـماره 
13986031901۴00۲۲۲9-98/06/0۴ درمالکیـت نامبـرده قرارگرفته 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آیین نامه 
قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته 
ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 
18565-98/11/17مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن با 
سـتناد تبصـره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید ی 
آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مـورخ 1399/01/۲3شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لـذا به مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبـه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن به محـل وقوع 
ملـک حاضـر و در صورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات تحدید 
ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبـق ماده 
۲0قانـون ثبـت و ماده 86- اصالحـی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره 
اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:671- 

تاریـخ انتشـار :98/1۲/05-روز : دو شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی اصالحـی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره13986031901۴00۴55۴- اصالحـی   برابـررای  رسـمی 
98/10/۲9هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضی خانم شـیفته علی توکلی فرزند پرویزشـماره شناسـنامه 
30۲0171008صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
جهـت الحـاق به پالک مجاوربه مسـاحت 6۲/16متـر مربع پالک 
-فرعـی از575- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک - فرعی 
از575 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی قلعه جمشـید جیرفت  
بخـش ۴5کرمـان  خریـداری از مالک رسـمی آقای سـید محمد 
موسـوی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت یکمـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:678-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/05
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی 
موضـوع  اول  شـماره13976031901۴00۴۴61-97/08/10-هیات 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم معصومه سـمندری 
بحر آسـمان فرزند محمود بشماره شناسـنامه 639صادره ازجیرفت 
در ششـدانگ اعیانی یک باب خانه  به مسـاحت 991/05متر مربع 
پـالک - فرعـی از575- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
1فرعـی از 575 -اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی قطغوئیـه تـل 
آهکـی سـاردوئیه جیرفـت  بخش 3۴کرمـان  خریـداری از مالک 
رسـمی اداره اوقـاف وامـور خیریـه محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:679-   تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/1۲/05 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/1۲/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره13986031901۴00۴803-98/11/13-هیات  برابـررای 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی اقای محمد 
قاعدی فرزند غالمرضا بشـماره شناسـنامه 9۴6صادره ازجیرفت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  به مسـاحت ۲50متـر مربـع پالک - 
فرعـی از57۴- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 65فرعی از 
57۴ -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی کالغ آبـاد جیرفـت  بخش 
۴5کرمـان  خریـداری از مالک رسـمی اقای میرزا حسـین قرشـی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 
./م الـف:669-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/05 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/1۲/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
دوم  شـماره13986031901۴00۴588-98/10/30-هیات  برابـررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای حسـین آلپلو سـاردو 
ازجیرفـت در  فرزندعلـی جـان بشـماره شناسـنامه 3۲8صـادره 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان تجـاری سـه طبقه  به مسـاحت 
80مترمربـع پـالک - فرعـی از57۴- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 3163فرعـی از 57۴ -اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی 
جیرفـت  بخـش ۴5کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی خـود 
متقاضـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:697-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/05 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/1۲/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره13986031901۴00۴5۴۲-98/10/۲8-هیات  برابـررای 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای علی 
نـاز امیـر محمـودی  فرزند خانجان بشـماره شناسـنامه 76صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه نیمـه سـازبه مسـاحت 
53/05متـر مربـع پالک - فرعـی از57۴- اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پـالک ۲17۴فرعـی از 57۴ -اصلی قطعه دوواقع دراراضی 
جیرفـت  بخـش ۴5کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی اقـای 
مرتضـی کمالـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد .تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/05 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/1۲/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
فرعـی  پـالک 33  خانـه  یکبـاب  چـون ششـدانگ 
از 593- اصلـی بمسـاحت ۲51/۴7مترمربـع واقـع 
در بخش3۴کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی گنزیـر سـاردوئیه 
جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای خانعلـی موحـدی نیـا  بـا سـتناد 
بشـماره  جیرفـت  ثبـت  اختـالف  حـل  محتـرم  هیـات  رای 
13986031901۴001966-98/05/19 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفته 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آیین نامه 
قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته 
ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 
18976-98/11/۲6مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن 
بـا سـتناد تبصره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید 
ی آن از سـاعت 8صبح روزسـه شـنبه مـورخ 1399/01/۲6شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبه 
مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن به محل 
وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین 
بـر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بـر طبق ماده 
۲0قانـون ثبـت و ماده 86- اصالحـی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره 
اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:66۲- 

تاریـخ انتشـار :98/1۲/05-روز : دو شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب مغـازه  پـالک 11۲0 فرعـی 
واقـع  81/66مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -573 از 
میانجاویـه  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش3۴کرمـان  در 
بـه  رضامنـد   محسـن  سـید  آقـای  تقاضـای  مـورد  جیرفـت 
سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفت بشـماره 
نامبـرده  درمالکیـت   98/03/13-13976031901۴001185
قرارگرفتـه وآگهـی موضوع ماده 3قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قرار 
نگرفتـه ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
19037-98/11/۲7مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید حـدود آن با 
سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد 
ی آن از سـاعت 8صبـح روزدو شـنبه مورخ1399/01/۲5شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن امـالک مجـاور 
رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـالن به 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی از 
مجاوریـن بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر 
طبـق مـاده ۲0قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحی پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبا ظرف مـدت 30روز 
بـه ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی 
تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپس از 
گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد 
بـود./. م الـف:673- تاریـخ انتشـار :98/1۲/05-روز : دو شـنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی اصالحـی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره13986031901۴00۴557- اصالحـی   برابـررای  رسـمی 
98/10/۲9هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
اقـای محمـد مشـایخی امجزفرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه 
185صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مخروبه  به 
مسـاحت 365/۲5متـر مربع پـالک 9۲86فرعـی از57۴- اصلی 
مفـروز و مجزی شـده از پـالک 1۲16فرعـی از57۴ -اصلی قطعه 
دو واقـع در اراضـی جیرفت  بخش ۴5کرمـان  خریداری از مالک 
رسـمی آقـای سـید احمـد حسـینی نـژاد محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دریک نوبـت آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار آگهی به مدت 
یکمـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:65۴-  تاریـخ انتشـار نوبت 

اول:98/1۲/05
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی اصالحـی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره13986031901۴00۴036- اصالحـی   برابـررای  رسـمی 
98/09/۲۴هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی اقـای یداله گیالنی فرزند حبیب اله بشـماره شناسـنامه 
3808صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب مغازه مشـتمل 
بردوطبقـه بـه مسـاحت 73متـر مربـع پـالک 101فرعـی از580- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک ۲93فرعـی از580 -اصلی 
قطعـه دو واقع در اراضی سـبز پوشـان جیرفـت  بخش ۴5کرمان  
خریـداری از مالـک رسـمی آقای جواد درویـش زاده محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دریک نوبـت آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
آگهـی بـه مـدت یکمـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 

الـف:655-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/05
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره13986031901۴00۴65۴-98/11/0۲-هیات  برابـررای 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای افضل 
ایـزد خـواه  فرزند مرید بشـماره شناسـنامه 5صـادره ازجیرفت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲80متر مربـع پالک - 
فرعـی از1۲1۲- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک - فرعی از 
1۲1۲ -اصلـی قطعـه 6واقـع دراراضی قنات مومـن دلفارد جیرفت 
بخـش 3۴کرمـان خریـداری از مالک رسـمی اقای غالمحسـین 
بازیـار محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الف:680-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/05 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/1۲/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی 
موضـوع  دوم  شـماره13986031901۴00۴6۴۲-98/11/0۲-هیات 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  
صباحـی  میتـرا  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
گراغانی  فرزند حسـن بشماره شناسـنامه 777صادره ازجیرفت در 
ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 116/37متر مربع پالک - 
فرعـی ازیـک- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 8فرعی از یک 
-اصلـی قطعـه یـک واقـع درخیابـان خلیج فـارس اراضـی محمد 
اباد مسـکون جبالبارزجیرفت بخش 3۴کرمان  خریداری از مالک 
رسـمی خانم سکینه حسـامعارفی محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:670-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/1۲/05 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/1۲/19
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
دوم  شـماره13986031901۴00۴8۲6-98/11/13-هیات  برابـررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فرشـته گـودرزی 
سـرجاز فرزنـد محمـود بشـماره شناسـنامه ۲93صـادره ازجیرفـت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 180متـر مربـع پالک 
- فرعـی از579- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 19فرعی 
از 579 -اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی رهجـرد جیرفـت بخـش 
۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی نـوروز فرخـی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:668-   
انتشـارنوبت دوم  تاریـخ  اول:98/1۲/05 –  نوبـت  انتشـار  تاریـخ 

98/1۲/19:
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره13986031901۴00۴9۲۲-98/11/17-هیات  برابـررای 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفت  تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم صغری 
خواجوئی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 603صادره ازجیرفت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچـه  به مسـاحت 1680متـر مربع 
پـالک - فرعـی از۲1- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - 
فرعـی از ۲1 -اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی جالل اباد سـاغری 
جیرفـت  بخـش ۴5کرمان  خریداری از مالک رسـمی اقای جالل 
خواجوئـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:656-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/05 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/1۲/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

خودمراقبتیورعایتبهداشتفردی،
مهمترینراهمقابلهباویروسکرونااست

بیشاز180کیلومترازشبکهفرسوده
آبرسانیبازسازیشد

ــه گــزارش  ــا توجــه ب ــی اصغــر خیرخــواه گفــت: ب عل
ورود کرونــا ویــروس جدیــد در کشــور از مــردم جنــوب 
کرمــان انتظــار مــی رود توصیه هــای بهداشــتی در مورد 
ایــن ویــروس را جدی تــر گرفتــه و بــا دقــت بیشــتری 

آنهــا را رعایــت کننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان 
جنــوب، »علــی اصغــر خیرخــواه« گفــت: همــکاران مــا 
در مراکــز بهداشــت فــرد مبتــال یــا مشــکوک و بیمارانی 
کــه مربــوط بــه شــبه  آنفلوآنــزا باشــند را به بیمارســتان  
امــام جیرفــت، 1۲ فروردیــن کهنــوج کــه قســمتی از 
ــت و جداســازی از  ــرای مراقب ــن بیمارســتان هــا ب ای
ــه شــده،  ــا در نظــر گرفت ــه کرون ــاران مشــکوک ب بیم
ــز  ــام مراک ــه تم ــتورالعمل ب ــد و دس ــاع می دهن ارج
ــای  ــتان ه ــهری و بیمارس ــتایی، ش ــتی روس بهداش

جنــوب کرمــان ارســال  شــده اســت.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
ــد  ــروس جدی ــا وی ــه کرون ــن ک ــر ای ــد ب ــن تأکی ضم
ــران  ــد نگ ــردم نبای ــزا نیســت و م کشــنده تر از آنفلوان
باشــند، عنــوان کــرد: عالئم کرونــا مانند ســرماخوردگی 
ــالم  ــم خاصــی اع ــوان عالئ ــزا اســت و نمی ت و آنفوالن
کــرد امــا بایــد توجــه شــود کــه افــراد پــر خطــر ماننــد 
ــه  ــرادی ک ــی، اف ــی عروق ــاران قلب ــاردار، بیم ــم ب خان
پیونــد اعضا داشــتند یــا دارای بیمــاری نارســایی اعضا 
هســتند، افــراد بــاالی 65 ســال، افــراد دارای ســرطان 
تحــت درمــان در معــرض خطــر بیشــتری قــرار دارند و 

اغلــب فــرد دارای بیمــاری زمینــه ای اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: بیشــتر بیمــاران مبتــال بــه 
عارضــه کرونــا ویــروس جدیــد عالئــم تنفســی مثــل 
ســرماخوردگی دارنــد کــه بــا اســتراحت و دیگــر 

می شــوند. خــوب  اولیــه  مراقبت هــای 
ــت  ــه رعای ــردم ب ــوم م ــه عم ــن توصی ــواه ضم خیرخ
نــکات بهداشــتی، اظهار داشــت: شستشــوی دســت ها 
و صــورت بــه طــور مرتــب انجــام شــود، هنــگام ســرفه 
و عطســه جلــوی دهــان و بینــی خــود را بــا آرنــج یــا 
دســتمال بگیریــد و بالفاصلــه دســتمال را دور انداخته 
و دســت های خــود را بشــویید، از دســت دادن و 
روبوســی پرهیــز کــرده، از تمــاس نزدیــک بــا بیمــاران 
دارای عالئــم تــب و ســرفه خــودداری کنیــد، اگــر تــب، 
ــه  ــد، ب ــس داری ــکلی در تنف ــه مش ــا هرگون ــرفه ی س
پزشــک مراجعــه کنیــد و ســابقه ســفر قبلــی خــود را 
بــه پزشــک اطــالع دهیــد و فعــال از حضــور در مراکــز 

شــلوغ و پرجمعیــت خــودداری کنیــد.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت در 
پایــان توصیــه کــرد: مــردم نگــران نباشــند و نســبت به 
رعایــت بهداشــت فــردی توجــه کننــد و بــرای مقابلــه 
ــد، مشــارکت و  ــروس جدی ــا وی و پیشــگیری از کرون
بســیج تمامــی دســتگاه هــا، ادارات و ســازمان هــای 

جنــوب کرمــان را مــی طلبــد.
ــال  ــاره ابت ــه اطــالع رســانی درب ــی اســت؛ هرگون گفتن
ــی  ــط عموم ــوی رواب ــروس از س ــا وی ــه کرون ــراد ب اف
ــالم  ــکی اع ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

مــی شــود.

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب با اشـاره به رشـد ۲1 
درصـدی اصـالح شـبکه توزیـع آب گفت: بیـش از 180 
کیلومتر از شـبکه فرسـوده آبرسانی اسـتان طی ده ماه 

نخسـت امسال بازسـازی شد. 
محمد طاهری در تشریح عملکرد ده ماهه این شرکت 
در اصـالح شـبکه توزیـع آب اظهارداشـت: بیشـترین 
عملکـرد این بخش مربـوط به شهرسـتان های کرمان، 
جیرفـت و منوجـان اسـت کـه در این شهرسـتان ها به 
ترتیـب ۴0 کیلومتـر و 103 متـر، 10 کیلومتر و ۲79 متر 
و 9 کیلومتـر و ۴50 متـر از شـبکه فرسـوده آبرسـانی 

بازسـازی شـده است.
وی ادامـه داد: همچنیـن بیش از 100 کیلومتر از شـبکه 
توزیـع آب نیـز توسـعه یافـت کـه نسـبت بـه مـدت 
مشـابه سـال گذشـته از هشـت درصد رشـد برخـوردار 

اسـت.  بوده 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان بـه 
جزئیات توسـعه شـبکه توزیع آب اشـاره و خاطرنشان 
کرد: بیش از هشـت کیلومتر از این عدد در شهرسـتان 
بافـت، یـک کیلومتر و 900 متر در شهرسـتان بردسـیر، 
از 9  بـم، بیـش  از 9 کیلومتـر در شهرسـتان  بیـش 
کیلومتر در شهرستان شهربابک، بیش از 6 کیلومتر در 
شهرسـتان عنبرآباد، بیش از سـه کیلومتر در شهرستان 
کهنـوج، بیـش از پنج کیلومتـر در شهرسـتان ریگان، 9 
کیلومتـر در شهرسـتان منوجان و بیـش از 15 کیلومتر 

در کرمـان انجام شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره به توسـعه 56 کیلومتـر و ۴10 متر از خط 
انتقـال آب یـادآور شـد: توسـعه خـط انتقـال در 10 ماه 
سـال جاری نیز در مقایسـه با سـال گذشته سه درصد 

رشـد داشـته کـه در این میان شهرسـتان کهنـوج با 17 
کیلومتر و 300 متر توسـعه خطوط انتقال آب، باالترین 

عملکرد را در این بخش داشـته اسـت. 
طاهـری خاطرنشـان کـرد: همچنیـن عملیـات اصالح 

خـط انتقـال آب نیـز ۲.۲ درصـد رشـد کـرده اسـت. 
وی در ادامـه افـزود: عالوه بر آن از ابتدای سـال تاکنون 
۲1 هـزار و 539 کنتـور تعویـض شـده کـه این عـدد در 
مقایسـه با مدت مشابه در سـال 97، هفت درصد رشد 
را نشـان مـی دهـد؛ ضمن اینکه بیشـترین عملکرد در 
ایـن بخـش مربوط بـه امـور آب و فاضالب بردسـیر با 

۴9 درصد رشـد اسـت. 
بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
انشـعاب  و 571  کرمـان در همیـن مـدت 13 هـزار 
)11 درصـد رشـد نسـبت بـه سـال گذشـته( واگـذار بـه 

مشـترکان واگـذار شـده اسـت. 
وی در رابطـه بـا واگـذاری انشـعاب آب بـه مشـترکین 
اضافـه کـرد: 3588 انشـعاب در شهرسـتان کرمـان، 
631 انشـعاب در شهرسـتان بافـت، 319 انشـعاب در 
شهرسـتان بردسـیر، 807 انشـعاب در شهرسـتان بـم، 
1۲88 انشـعاب در شهرستان جیرفت، ۲19 انشعاب در 
شهرسـتان راور، 1705 انشعاب در شهرستان رفسنجان، 
انشـعاب   599 انـار،  شهرسـتان  در  انشـعاب   166
شهرسـتان  در  انشـعاب  زرنـد، 1765  شهرسـتان  در 
شـهربابک،  شهرسـتان  در  انشـعاب   51۲ سـیرجان، 
979 انشـعاب در شهرسـتان کهنوج، 330 انشـعاب در 
شهرسـتان ریگان، ۲13 انشعاب در شهرستان منوجان، 
3۴6 انشـعاب در شهرستان عنبرآباد و 10۴ انشعاب در 

شهرسـتان کوهبنـان واگذار شـده اسـت. 
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کتاب زمان دست دوم

زمـان دسـت دوم اثـری اسـت از سـویتالنا آلکسـیویچ بـه ترجمـه شـهرام 
همـت زاده و چـاپ انتشـارات نیسـتان. ایـن کتاب برنـده جایـزه نوبل ادبی 
در سـال ۲015 و روایتـی از دردهـا و رنـج مـردم اتحاد جماهیر شـوروی بعد 
از انهـدام حکومـت سوسیالیسـتی در ایـن کشـور اسـت، نوشـته ی حاضـر 

تصویـری از روسـیه معاصـر و زندگـی در آن را بـه نمایـش مـی گـذارد .

ایـن سـایت آمـار دقیق مبتالیان بـه ویروس کرونا و همینطور نقشـه جغرافیایـی پراکندگی این 
kermane_no  ویـروس خطرنـاک را بـه صـورت آنالین گزارش می دهـد.   از صفحـه

آوای محلی           

ُخُموِته  کُهتوِن تاوون  که  روزی
ُخرُو   َرفَتر  گُناهی  ُتو   ِنگاهی
کُُدهِمن الشه ِی َسرِد  کاَلتی

ِکه َور َسر واَیه ُون َهسَتر َپناهی
َمنایی َورزِه ُو َهفتوِک  باری

کََرهکی َزه به تاج ُو َتخِت   شاهی
ُچِم ِنه ِدرَده  باری دا  َنبیَرم

َدراُپتکین ُو َهر  دونی َب راهی
َب َیه هوالسَتِگ َنر تُوِل  ِدهگاه
َچپی ُبو اخَترِ َبخت ُو  ِنکاهی

َندیسشون َهر ِچ یاِدن پیَرزادون
ِاطوری موِکح ُو َوخِت  سیاهی

شاعر :  مهدی جاللی

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم مهر مادری
-بیا، رو مون توی روی هم وا بشه، 

مشکالتمون حل کنیم

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ 

وطن به پروژه مسکن مهر در 
جنوب استان پرداخت.

سال گشتدیالوگ

عکس نوشت

معرفی

 شهر خاموش من آن روح بهارانت کو ؟

شور و شیدایی انبوه هزارانت کو ؟

عکس: 
هاله پارسازادگان

         در توییتر چه می گویند؟

صنایع

گره چینی

جاذبه 
بادگیر چپقی سیرجان

گـره چینـی، رشـته  اي کـه روزگاري بـه دليـل داشـتن 
کاربـرد از جايـگاه ويـژه اي در زندگـي مردم برخـوردار بوده 
اسـت و امـروزه بـه عنـوان عنصـری تزیینـی و هنـری، 

همچنـان پـر طرفـدار اسـت.

منحصربه فردتریـن  از  یکـی  سـیرجان  چپقـی  بادگیـر 
بادگیرهـای ایـران و جهـان اسـت. ایـن بادگیـر در دوران 
پهلـوی اول و بـه تقلیـد از دودکش هـا و هواکش هـای 

اسـت. قدیمـی سـاخته شـده   کشـتی های 

معرفی 

معرفی  تشکیلستاداستانیمدیریتپیشگیری
ازآلودگیبهویروسکرونا

ستاد استانی مدیریت پیشگیری از آلودگی به ویروس کرونا، سوم اسفندماه به ریاست استاندار کرمان برگزار شد

بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمان، رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان در این ستاد 
ضمـن تشـریح روند گسـترش کرونـا ویـروس در جهان و 
ایران،مهمتریـن  عامـل موثـر در پیشـگیری و جلوگیـری 
از ابتـال بـه ایـن بیمـاری را رعایـت بهداشـت فـردی یعنی 
اقداماتـی از جمله شسـت شـوی دسـتها بـا آب و صابون، 
پرهیـز از دسـت دادن و روبوسـی کردن و پوشـاندن جلوی 
بینـی و دهان هنگام عطسـه و سـرفه با گـودی آرنج و….. 

دانست
دکتـر “حمیدرضا رشـیدی نژاد” افزود: هدف اصلی تشـکیل 
ایـن سـتاد آمادگـی بـرای مقابلـه بـا وقـوع اپیدمـی کرونا 
ویـروس جدیـد و کاهـش مـوارد ابتـال، عـوارض و مرگ و 

میـر ناشـی از این بیماری اسـت.
وی بـا بیـان اینکه بیمـاری کرونـا ویروس از چین شـروع 
شـد، گفـت: دیگـر کشـور هـا نیـز آلـوده شـده انـد یـا 
احتماالًخواهنـد شـد  امـا مهم اسـت کـه آمادگـی مقابله و 
پیشـگیری را داشـته باشـیم و برنامه ریزی مناسب کنیم.

وی بیـان کرد: بیماری کرونا ویروس نسـبت به دو اپیدمی 
گذشـته بیمـاری هـای سـارس و مـرس، درصـد  مـرگ و 

میر کمتـری دارد
وی گفـت: 80 درصـد بیمارانـی کـه کرونـا مبتال می شـوند 
بیماریشـان خفیف اسـت، ۲0 درصد ممکن اسـت شـدید 
باشـد و نیاز به توجه ویژه پزشـکی داشـته باشـند 5 درصد 
شـدیدتر اسـت که دچار عوارض جدی می شـوند و زیر دو 

درصـد ممکن اسـت مـرگ و میـری رخ دهد.
خوشـبختانه بـر اسـاس تجارب کشـور چین ایـن ویروس 
بسـیار بـه نـدرت کـودکان را دچار بیمـاری جـدی و نیازمند 
بسـتری مـی کنـد، در گـزارش بیمـاران  بسـتری شـده در 
ووهـان چیـن دامنـه سـنی افـراد بسـتری بین ۲۲ تـا 9۲ 

سـال بوده اسـت.
وی آموزش شـهروندان و افزایش آگاهی جامعه را نسـبت 
بـه راههـای انتقـال ایـن بیمـاری یکـی از راههـای  مهـم 
مبـارزه بـا شـایعات دانسـت  و گفـت: کمیتـه تخصصـی 
فنـی دانشـگاه علـوم کرمان  مرتب تشـکیل و توصیه های 
بهداشـتی و آموزشـی متعـددی در ایـن زمینـه تهیه شـده 

است.
وی بـا اشـاره به جـو روانی ایجاد شـده در جامعه و نگرانی 
مـردم راجـع بـه این بیمـاری، گفت: الزم اسـت جـو روانی 
را ارام نمـود و بـرای جلوگیـری از انتشـار ایـن بیمـاری از 
تجمعـات و همایـش هـا و مسـافرت هـای غیر ضـروری 

بایـد تـا حد ممکـن پرهیز شـود.
وی تقویت نظام مراقبت بیمارسـتانی، حفاظت های فردی 
در بخش عمومی و بهداشـتی درمانی، پشـتیبانی و تدارک 
لـوازم و اقـالم حفاظتـی را از دیگـر اقدامـات انجـام شـده 

بـرای مقابله بـا این بیماری دانسـت.

دکتـر رشـیدی نـژاد توصیه نمود مـردم  اخبـار و اطالعات 
علمـی از مراجـع موثق و رسـمی دریافت کنند و به راحتی 
به هر مطلب منتشـر شـده در شـبکه های مجازی اعتماد 
نکنند.رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان در مـورد 
تعطیلـی مراکز آموزشـی گفت: هنوز دلیلـی منطقی برای 
ما احسـاس نشـده که جایی را تعطیل کنیم، روند عادی 
زندگـی بایـد طـی شـود اما در عیـن حال توجـه جدی به 
ایـن موضوع باید داشـته باشـیم تـا دچار بحران نشـویم.
وی ادامـه داد: بخـش عفونـی بیمارسـتان افضلـی پـور 
کرمـان بـه عنوان محل بیمـاران ارجاعی که نیاز به مراقبت 
ویژه داشـته باشـند در نظر گرفته شـده اسـت.وی توصیه 
کرد: مردم بهتر اسـت شسـت وشـوی دسـت به مدت ۲0 
ثانیـه، فاصلـه گرفتن از بیماران مبتال و پاکسـازی اشـیاء 
آلـوده بـا مـواد ضـد عفونـی کننـده و الـکل را مـورد توجه 

قـرار دهند.
وی در مورد اسـتفاده از ماسـک گفت: اسـتفاده از ماسـک 
فقـط بـرای فـرد بیمـار و کسـانی که بـا وی در تمـاس می 
باشـند هسـت و اسـتفاده بـرای مـردم عـادی اثـر نـدارد و 

صرفـا هـدر دادن پول اسـت.
دکتـر رشـیدی نـژاد از حمایـت هـای اسـتاندار کرمـان و 
اقدامات و همکاری هایی که تا کنون دسـتگا های اسـتان 
در مورد مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا ویروس جدید 
انجـام داده انـد، قدردانـی کرد.حفظ آرامـش و جلوگیری از 
ایجـاد نگرانـی اسـتاندار کرمـان نیـز در این سـتاد بـا اعالم 
حمایـت اسـتانداری کرمـان حفـظ آرامش و جلوگیـری از 
شـایعه و ایجـاد نگرانـی در جامعـه گفـت: حفـظ آرامـش 
و جلوگیـری از شـایعات فقـط بـا اطـالع رسـانی صحیح و 

افزایـش آگاهـی هـای جامعـه ممکن می شـود.
دکتر محمد جواد فدایی خطاب به  روسـای دسـتگاه های 
اسـتان تاکیـد کـرد: ارگانهـا و دسـتگاهها بحث آمـوزش به 
پرسـنل خود را بر اسـاس محتواهایی که توسـط دانشـگاه 
علوم پزشـکی کرمـان تهیـه شـده اسـت مـورد توجـه قـرار 
دهنـد.وی در ادامـه خواسـتار اسـتفاده از ظرفیـت صـدا و 

سـیما، رسـانه هـا بـرای آمـوزش و اطالع رسـانی بـه مردم 
شـد و ظرفیـت شـهرداری هـا را در آموزشـها مـورد تاکیـد 

قـرار داد.
وی تاکیـد کـرد سـتاد مربوطـه متناظر با سـتاد اسـتانی با 
محوریـت فرمانـداری هـا و دبیـری روسـای شـبکه هـای 
بهداشـت و درمـان در شهرسـتان هـا تشـکیل و مصوبـات 

مربوطـه را در سـطح شهرسـتان هـا اجرایـی نمایند.
در ادامـه دکتـر بصیری معاون سیاسـی و امنیتی اسـتاندار 
کرمـان نیز با اشـاره به بخشـنامه وزارت کشـور در خصوص 
کرونـا ویـروس، وظایـف و انتظـارات از ارگان ها و دسـتگاه 
هـای مربوطـه را در مقابلـه بـا این بیماری مـورد تاکید قرار 
داد.همچنیـن مقرر شـد تصمیم گیری بـرای لغو همایش 
هـا و مراسـم هـا را خود مسـئوالن اسـتانی تعیـن تکلیف 
کننـد.در ایـن نشسـت  کـه بـا حضـور روسـا و معاونـان 
دانشـگاه هـای علوم پزشـکی اسـتان ، ارگان هـای نظارتی 
و مسـئوالن سـایر دستگاهها تشکیل شـد؛ موارد مربوط به 
آمادگی و اقدامات انجام شـده توسـط دانشـگاه های علوم 
پزشـکی اسـتان کرمان برای مقابله و پیشگیری از بیماری 

مورد بررسـی قـرار گرفت.

گزارش
کرمان نو

ی
شک

پز
م 

علو
س: 
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دکتـر “حمیدرضـا رشـیدی نژاد” افزود: هـدف اصلی 
تشـکیل ایـن سـتاد آمادگـی بـرای مقابله بـا وقوع 
مـوارد  و کاهـش  ویـروس جدیـد  اپیدمـی کرونـا 
ابتـال، عـوارض و مـرگ و میر ناشـی از ایـن بیماری 
اسـت.وی بـا بیـان اینکه بیمـاری کرونا ویـروس از 
چیـن شـروع شـد، گفـت: دیگر کشـور ها نیـز آلوده 
شـده انـد یـا احتمااًلخواهنـد شـد  امـا مهم اسـت 
کـه آمادگـی مقابله و پیشـگیری را داشـته باشـیم و 
برنامـه ریزی مناسـب کنیـم.وی بیان کـرد: بیماری 
گذشـته  اپیدمـی  دو  بـه  نسـبت  ویـروس  کرونـا 
بیمـاری های سـارس و مرس، درصـد  مرگ و میر 

کمتـری دارد.


