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ما را در تلگرام دنبال کنید
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برای کنترل کرونا 
خروجی ها هم مهم  هستند

عباس تقی زاده
یادداشت مهمان

تقــی زاده در یادداشــتی بــر اهمیــت محــدود 
کــردن خروجــی هــای اســتان تاکیــد کــرده 

ــت. اس
در این یادداشت آمده است:

از زمــان شــیوع کرونــا ویــروس در کشــور، 
و  رســمی  طــور  بــه  مختلــف  اســتان های 
غیررســمی اعــام کرده انــد کــه مهمــان نــوروزی 

نمی پذیرنــد. مســافر  و 
ــه  ــه ب ــود ک ــش می ش ــم پخ ــی ه مصاحبه های
ایــن شــهر و آن شــهر، ایــن اســتان و آن اســتان 

نیاییــد.
این ها اقدامات خوبی است.

را  تفســیر  ایــن  در دل خــود می توانــد  امــا 
ــا  ــا بســتن ورودی هــا ی ــا ب ــه م ــد ک منتقــل کن
دقیــق تــر، محــدود کــردن ورودی هــا بیشــتر بــه 

ــتیم. ــان هس ــر خودم فک
شــاید قــدری خودخواهــی در ایــن تصمیــم هــا 
نهفتــه باشــد تــا ویــروس و ناقــل آن وارد شــهر 

و اســتان نشــود.
این یعنی بیشتر به خودمان نگاه می کنیم.

ــود  ــهر خ ــدا و ش ــافر از مب ــیوه، مس ــن ش ــا ای ب
راهــی ســفر می شــود در خروجــی شــاید دســت 

هــم برایــش تــکان دهنــد.
امــا وقتــی بــه ورودی هــای اســتان هــای 
مختلــف می رســند می خواهیــم افــراد را کنتــرل 
کنیــم یــا برگردانیــم یــا قرنطینــه و ایزولــه کنیــم 

ــم. ــا اجــازه ورود دهی ی
در هــر حــال مســافران کیلومترهــا جــاده را 

رســیده اند. هــا  ورودی  بــه  و  پیموده انــد 
ــه و  ــم بیراه ــی را بگیری ــای اصل حــاال ورودی ه

راههــای فرعــی را چــه کنیــم.
البتــه نقــش اصلــی را مــردم و همراهــی آن هــا 

دارنــد امــا بــه تصمیمــات ملــی نیــاز داریــم.
ــرل  ــخت کنت ــفت و س ــد س ــا بای ــی ه خروج
ــاده  ــی را آم ــکار عموم ــش از آن اف ــوند و پی ش

ــم. کنی
ــدارها  ــای الزم و هش ــی ه ــا و آگاه ــوزش ه آم
ــا مــردم از راههــای  و واقعیــت هــا را صادقانــه ب
مختلــف و بــرای اقشــار مختلــف مطــرح کنیــم.

هــم بــه ســامتی خــود بیندیشــیم و هــم 
ــرار  ــت ق ــان را در اولوی ــر هموطن ــامتی دیگ س

دهیــم.
ــا خواســته و ناخواســته ناقــل و  ــم ت ســفر نروی

ــا نباشــیم. ــروس کرون ــده وی منتشــر کنن
ــان و  ــامت هموطنانم ــا س ــم ت ــافر نپذیری مس

ــد. ــر نیفت ــه خط ــهریانمان ب همش
همه باید در خانه بمانیم.
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راه اندازی پست قرنطینه موارد مشکوک به کرونا در ورودی انار

کمپین، هر دانش آموز کرمانی یک سفیر سالمت راه اندازی شد

ضدعفونی شهر جیرفت به همت بانوان

طبـق مصوبـه سـتاد اسـتانی مدیریـت بیمـاری کرونـا 
کرمان پسـت قرنطینه موارد مشـکوک در ورودی اسـتان 
از سـمت شهرسـتان انار راه اندازی شـد.11 اسفند در ستاد 
مقابلـه بـا کرونـا مصوب شـد محورهـای ورودی اسـتان 
کرمان کنترل شـود.رییس علوم پزشـکی رفسنجان گفته 
بـود در ورودی انـار امکان چنین کاری وجود ندارد.به گفته 
علـی اسـماعیلی ندیمـی روزانـه حـدود 20 هزار ماشـین 
از شهرسـتان انـار وارد اسـتان می شـوند و کنتـرل ایـن 
تعـداد ماشـین امـکان پذیر نیست.شـامگاه روز گذشـته 
جلسـه سـتاد اسـتانی مدیریت بیماری کرونـا کرمان در 

شهرسـتان انار برگزار شـد.
در ایـن نشسـت، پسـت قرنطینـه مـوارد مشـکوک در 

ورودی اسـتان از سـمت شهرسـتان انـار مصـوب شـد.
ایـن تصمیـم طبـق مصوبـه ممنوعیـت ورود خودروهای 
در  بـاالی کرونـا  شـیوع  دارای  اسـتان های  پـاک  بـا 
سـتاد اسـتانی مدیریـت بیمـاری کرونـا اسـتان کرمـان 
اسـت. معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار 
کرمـان گفـت: شهرسـتان انـار به عنـوان مهم تریـن مبـدا 
ورودی اسـتان محسـوب می شـود.بصیریان افـزود: باید 
بیشـترین محدودیـت در این مسـیر و با کمترین فشـار 
روحـی و روانـی بـر مردم اعمال شـود.وی گفـت: با توجه 
بـه محدودیـت امکانات، زیرسـاخت ها و نیروی انسـانی 
در  شهرسـتان انـار و عدم توان جهت کنتـرل ورودی باید 
ادارات کل اسـتان بـا تمـام تـوان به مدیریت شهرسـتان 

کمـک کننـد.او اضافـه کـرد: در جلسـه سـتاد اسـتانی 
هرگونـه کاروان  ورود  بیمـاری کرونـا کرمـان  مدیریـت 
زیارتـی و خودروهـای بـا پاک اسـتان های دارای شـیوع 
باالی کرونا به اسـتان ممنوع شـد.افزود: شـرایط اسـتان 
کرمان به هیچ وجه پذیرای مسـافر نیسـت و محدودیت 

تـردد بـه شـدت اعمـال می شـود.
روزانه ۲۴ هزار خودرو از انار عبور می کند

فرمانـدار انـار اظهـار کرد: روزانـه بالغ بر 2۴ هزار خـودرو از 
مسـیر ورودی شهرسـتان انار عبـور می کند.

زهـرودی گفـت: در پسـت قرنطینه بـرای کنتـرل ترددها 
کمبودهایـی داریـم کـه از مهمتریـن آنهـا کمبـود نیـروی 
انسـانی کافـی اسـت.او افزود: کمبـود هایی هـم در عدم 
وجـود زیرسـاخت ها و تجهیـزات کافی و مناسـب داریم.
در ایـن جلسـه مصـوب شـد کـه جمعیـت هـال احمـر 
جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  اداره کل  اسـتان، 
همـکاری کنند.همچنیـن شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
شـمال اسـتان و دانشـگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان بـا 
تامیـن نیـروی انسـانی مورد نیـاز و همچنین ایجـاد زیر 
سـاخت ها و تجهیزات نهایت همکاری را در تجهیز پسـت 

قرنطینـه ورودی اسـتان به عمـل آورنـد.
همچنیـن مقـرر شـد نصـب بـرج نـور، تامین روشـنایی 
به طـول ۴00 متـر، تامیـن عائـم راهنمایـی و رانندگـی و 
هشـداری برای رانندگان و عائم کاهش سـرعت، تقویت 
آنتن دهی تلفن همراه در محل پسـت قرنطینه در اسـرع 

وقـت توسـط ادارات مربوطه انجام شـود.

ماشـاهللا میـرزا حسـینی معـاون تربیـت بدنـی وسـامت 
آمـوزش وپـرورش اسـتان کرمان گفـت: با توجـه به اینکه 
در سـال های قبـل کمپیـن همیـار پلیـس راه اندازی شـد 
ونتایج بسـیار خوبی در پی داشـت، در راسـتای پیشگیری 
و کنتـرل کروناویـروس و نیـاز بـه فرهنـگ سـازی جهـت 
ارتقاء سـواد سـامت در جامعه، همزمان با سراسـر کشور، 
پویـش اسـتانی " هـر دانش آموز یک سـفیر سـامت " با 
شـعار هـای، نـه بـه سـفر، نه بـه دیـد و بازدید و سـالم در 

خانه بمانیم، راه اندازی شـد.او با اشـاره به اینکه این طرح 
از روز چهارشـنبه 21 اسـفند مـاه کلیدخورد، افـزود: تاکنون 
۴5 هـزار دانـش آمـوز بـه عنوان سـفیر سـامت در کرمان 
داریـم کـه درصـدد پذیـرش بیشـتر دانـش آمـوزان بـرای 
ارتقـا ایـن تعـداد تـا ۶50 هـزار نفر هسـتیم که بـا دریافت 
پیام های بهداشـتی از مراقبین سـامت، ایـن آموزش ها را 
بـه همسـاالن واطرافیان جهت آگاهی بیشـتر منتقل کنند.
میـرزا حسـینی بیـان کـرد: ایـن ۴5 هـزار دانـش آمـوز به 

صـورت داوطلبانـه در طی مـدارس برای آگاهی بخشـیدن 
بیشـتر و انتقـال پیام هـای بهداشـتی از طـرف مراقبیـن 
سـامت انتخـاب شـده انـد.او بـا بیـان اینکـه عملی ترین 
راهـکار برای شکسـتن زنجیره انتقـال و کنترل همه گیری 
بیمـاری کرونـا از طریـق کاهش موارد ابتای جدید اسـت، 
تصریـح کـرد: اسـتفاده از ظرفیـت تشـکل دانـش آموزی 
سـفیران سـامت بـا تاکیـد برحضـور و مشـارکت فعـال 
در کمپیـن مذکـور، جلـب همـکاری سـایر دانـش آمـوزان 
مدرسـه، نـوآوری و خاقیـت در رونـد آموزش هـای فعـال 
پیشـگیری از کرونـا ویـروس بـرای گذرانـدن ایـام تعطیل 
در خانـه، تاکیـد بـه والدیـن خود مبنـی بر خـوداری از دید 
و بازدیـد و انجـام سـفر های غیر ضـروری در ایام نـوروز، از 
اهـداف راه انـدازی ایـن کمپین است.میرزاحسـینی عنوان 
کـرد: برگـزاری مسـابقه سـفیران سـامت دانـش آمـوزی 
بـا مشـخصه سـفیران سـامت در قالـب عکـس، پیـام 
بهداشـتی، نامه ای بـه کرونا ویروس، ضبط شـعر با صدای 
سـفیر سامت، نقاشـی، کلیپ کوتاه دانش آموزی، خاطره 
نویسـی و... ارسـال آثار با مراجعه به سـایت دفتر آموزش 
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  سـامت  ارتقـای  و 
پزشـکی به آدرس: lec.behdasht.gov.ir و دسـتورالعمل 
شـرکت در مسـابقه نیز در سـایت مذکور قرار گرفته اسـت.

معـاون تربیـت بدنی وسـامت آمـوزش وپرورش اسـتان 
کرمـان گفـت: به منظـور تشـویق وترغیب بچه هـا، از بین 
دانـش آموزانـی کـه آثار برتر ارسـال می کنند، تعـداد 10 نفر 

انتخـاب و بـه آن هـا جوایـز نفیسـی اهدا می شـود.

بانـوان جیرفتی به سـیل همیاری برای ضدعفونی سـطح 
شـهر جیرفت پیوستند.

بعد از گذشـت پنج شـب از فعالیت اجتماعی شهرسـتان، 
بانـوان این شهرسـتان هم پـا به پای آقایان دسـت به کار 
شـده و شـروع بـه ضدعفونی سـطح شـهر جیرفـت برای 

مقابلـه با کرونـا کردند.
بانـوان جیرفتـی هـم بـا سـاماندهی یـک تیـم وارد عمل 

شـده و شـروع بـه ضدعفونی نقاط پر خطـر و عابربانک ها 
کردند.

 همچنیـن از تمام بانوان شـهر جیرفـت که دغدغه تمیزی 
شـهر را دارنـد دعوت بـه عمل آمده.

عاقمنـدان بـرای هماهنگـی و عضویت در ایـن کار خیر به 
موسسـه خیریـه داراالکـرام، توشـه ماندگار هلیـل و مرکز 

نیکـوکاری محـب نیک مراجعـه کنند.
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اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

نوبت دوم

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه 
ســامانه تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 
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در بازرسـی از واحدهـای صنفـی متخلـف در جیرفـت ،9 
واحـد عرضـه قلیـان پلمـپ شـد.به گـزارش خبر گـزاری 
صداوسـیما مرکز کرمـان فرمانده انتظامـی جیرفت گفت 
:بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا  و لـزوم پیگیـری 
فـوری و اهمیـت رعایـت بهداشـت عمومـی ، بـا عرضـه 
کننـدگان قلیـان  شـامل متصدیـان برخـی رسـتوران ها، 
،برخـورد  هـا  قهوه خانـه  و  سـفره خانه ها، کافی شـاپ ها 

شـد. خواهد 
سـرهنگ محمـد رضایـی افزود:با همکاری کانتـری13 و 
پلیـس اطاعات جیرفـت،در بازرسـی از واحدهای صنفی 
متخلـف در جیرفـت 9 واحـد عرضه قلیان پلمـپ  و این 
واحدهـا تـا اطـاع بعـدی تعطیـل شـد.همچنین فرزانـه 
برخـوری رییـس مرکـز بهداشـت شهرسـتان جیرفـت از 
پلمـپ یـازده نانوایی  متخلف در این شهرسـتان خبر داد.

سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان در نشسـت 
خبـری مقابلـه بـا کرونـا امـروز اعام کـرد: تعـداد قربانیان 
کرونا در کرمان به ۶ نفر رسید.شـفیعی سـخنگوی دانشگاه 
علـوم پزشـکی کرمان با اشـاره به اینکه تعـداد مبتایان به 
کرونـا در اسـتان ثابت مانده اسـت گفت: دلیـل این اتفاق، 
انجـام نشـدن آزمایـش در روز جمعـه اسـت و فـردا آمـار 
جمعـه و شـنبه را بـه صـورت جمعی اعـام خواهیـم کرد.

شـفیعی ادامـه داد: 2 مـورد فوتـی بر اثر کرونا داشـتیم که 
تـا االن مجمـوع این افـراد به ۶ نفر می رسـد.

سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان در مـورد تعداد 
افراد ترخیص شـده هم گفت: تا االن در اسـتان ۴80 مورد 
مشـکوک داشـتیم و از بین مبتایان هم 2۴ نفر ترخیص 
شـده اند.در ایـن جلسـه همچنیـن محمـد جـواد فدایـی 

مصوبـات این جلسـه را اعـام کرد.

ایسنا-اسـتاندار کرمـان گفـت: طبـق مصوبـه اسـتانی سـتاد مقابلـه بـا 
ویـروس کرونـا، مقـرر شـد بـه جـزء 12 صنـف ضـروری اسـتان، همـه 
اصناف از فردا تا اطاع ثانوی تعطیل باشـند همچنین دفاتر پیشـخوان و 
پایانه هـای مسـافربری کرمـان نیز از فـردا تا اطاع ثانـوی تعطیل خواهند 

بـود تـا رشـد بیمـاران را کاهـش دهیم.
"محمدجـواد فدایـی" عصـر امـروز در نشسـت خبـری بـا محوریـت کرونا 
ویـروس بـا اشـاره مصوبـات امروز سـتاد اسـتانی مقابله بـا کروناویروس 
گفـت: در ایـن جلسـه مقـرر شـد کلیـه دسـتگاه های اجرایی، شـرکت ها، 
برداشـته  را  خـود  کاری  محدودیت هـای   ... و  شـهرداری ها  بانک هـا، 
تـا مـردم مجبـور نشـوند در پایـان سـال جـاری و بـا توجـه بـه افزایـش 
اپیدمـی ویـروس کرونـا در اسـتان بـه ادارات مراجعـه کننـد و مقـرر شـد 
اینگونـه محدودیـت هـای زمانی بـرای اجرای برخـی فرآیندهـای اداری را  
تـا پایـان خردادمـاه سـال آینده تمدیـد کننـد.وی از دیگر مصوبات سـتاد 
اسـتانی مقابلـه بـا کروناویـروس سـخن بـه میـان آورد و بیان کـرد: طبق 
جلسـات گذشـته سـتاد اسـتانی مقابله با ویروس کرونا مقرر شده بود که 
دسـتورالعمل کنترل ورودی ها تبیین و تدوین شـود که این دسـتورالعمل 
امـروز بـه دسـتگاه های مربوطه اباغ شـده و کنتـرل ورودی های اسـتان 
کرمـان از ایـن پس، خیلـی دقیق تر خواهد بود و تکلیف دسـتگاه ها برای 
برگشـت مسـافران، قرنطینه کردن آنها و ... کاما مشـخص شـده اسـت 
ضمن اینکه از اکنون 15 ورودی اسـتان کنترل خواهد شد.اسـتاندار کرمان 
خطاب به صدا و سـیمای مرکز کرمان نیز گفت: در سـتاد اسـتانی مقابله 
بـا کرونـا مقرر گردید صدا و سـیما از پخش اطاعیـه و آگهی هایی مغایر 
بـا مصوبـات سـتاد مقابله بـا کروناویـروس از جمله تبلیغات گردشـگری، 
تورهـا، تبلیغـات حراجسـتان هـای فروشـگاه هـای زنجیـره ای و ... 
خودداری کند.وی تصریح کرد: در همه شـهرهای اسـتان گشـتی متشکل 
از بسـیج و دانشـگاه علوم پزشـکی از فـردا خودروهـای غیربومی با پاک 
اسـتان های آلـوده را متوقـف و در مـورد آنها تصمیم گیری کنند ضمن آنکه 
مقـرر شـد دربـاره اتوبوس هایـی که به صـورت ترانزیـت به اسـتان وارد به 
مقصـد اسـتان های دیگـر قصد خارج شـدن را دارند، کارگروهی تشـکیل 
و دربـاره ایـن مـوارد نیـز تصمیم گیـری کنند.فدایـی درخصـوص وضعیت 
فعالیـت معـادن اسـتان کرمـان نیز اظهـار کرد: معـادن زیرزمینـی همانند 
معـادن زغالسـنگ نیز تا بعـد از تعطیات نوروز و در صـورت لزوم تا اطاع 
ثانـوی تعطیـل خواهنـد بود و مقرر شـد در این مدت کارکنـان این معادن 

از بیمـه بیکاری اسـتفاده کنند.

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت از مراجعـه 200 
بیمـار مشـکوک به کرونـا به مراکـز درمانی جنوب اسـتان 
خبـر داد و گفـت: نقاهتـگاه بیمـاران کرونا نیـز پیش بینی 

شـده است.
بـا خبرنـگار تسـنیم در  علی اصغـر مـکارم در گفت وگـو 
کرمـان ، بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز بحـران شـیوع کرونـا 
ویـروس گریبـان بسـیاری از کشـورهای جهـان را گرفتـه 
اسـت اظهـار داشـت: بـه سـبب شـیوع ایـن ویـروس در 
کشـور و اسـتان، در جنوب کرمان نیز اقدامات پیشـگیرانه 

را آغـاز کرده ایـم.
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده در جنوب اسـتان 
کرمـان در راسـتای مقابلـه و پیشـگیری از شـیوع کرونـا 
عنـوان کـرد: ایـن اقدامـات از یـک سـو به حوزه سـامت، 
آمادگـی بخش هـا، بیمارسـتان ها، پرسـنل درمانـی، مراکز 
جامـع سـامت و خانه هـای بهداشـت مربـوط شـده و از 
سـوی دیگـر هماهنگی هـای بیـن بخشـی در حوزه هـای 

موثـر بـر کاهـش شـیوع کرونـا در جامعـه ارتبـاط دارد.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت با بیـان اینکه در 
حوزه سـامت تمامی بیماران غیر اورژانسـی بیمارستان ها 
ترخیـص شـدند گفـت: بخشـی بـا عنـوان بیمـاران ریوی 
در بیمارسـتان های مـا ایجـاد شـده و بیمـاران بـا عائـم 
ایـن  بـه کرونـا ویـروس در  ابتـا  تنفسـی و مشـکوک 
بخش هـای مجـزا بسـتری  شـده و تحـت مراقبـت قـرار 
می گیرنـد و در صـورت نیـاز تسـت کرونـا از آنهـا گرفتـه 
می شـود.وی بـا عنوان اینکه دو بیمارسـتان بـزرگ جنوب 
امـام خمینی)ره( جیرفـت و 12 فروردین کهنوج در جنوب 
اسـتان بیمارسـتان های اختصاصی برای بیمـاران کرونایی 
ایـن بیمارسـتان ها بخـش بیمـاران  افـزود: در  هسـتند 
تنفسـی از دیگـر بخش هـا جدا شـده و حتـی ورودی این 

بیمـاران هـم از دیگـر بیمـاران مجزا اسـت.
مـکارم بـا اشـاره به اینکـه در دو هفته گذشـته حـدود 200 
بیمـار مشـکوک در جنـوب اسـتان کرمـان تحت نظـر قرار 
گرفتنـد کـه از ایـن تعـداد تـا روز گذشـته تنهـا یـک مورد 
مثبـت ابتـا بـه کرونـا ویـروس داشـتیم کـه اعام شـده 
اسـت گفـت: ایـن بیمـار پیرمـرد 80 سـاله ای اسـت کـه 
در بیمارسـتان کهنـوج بسـتری اسـت.وی بـا بیـان اینکـه 
نقاهتـگاه بیمـاران کرونا نیـز در جنوب اسـتان پیش بینی 
شـده تا در صورت نیاز بتوانیم پاسـخگو باشـیم افزود: به 
جهـت تـردد باالیـی کـه در جنـوب اسـتان اتفـاق می افتد 
قطعـًا ایـن ویـروس در ایـن منطقه هم در گردش اسـت.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت با اشـاره به اینکه 
بعـد از اعـام مـوارد مثبت کرونا در کشـور سـتاد مدیریت 
و مقابلـه بـا کرونـا در جنـوب اسـتان تشـکیل شـد افزود: 
تمامـی فرمانـداران، ائمـه جمعـه و جماعـت، شـهرداران، 
جنوبـی  شهرسـتانهای  دادسـتان های  و  بسـیج  سـپاه، 

اسـتان پـای کار بـوده و همـکاری دارند.
وی بـا اشـاره بـه اطاع رسـانی کـه از طریـق بلندگـو بـه 
عمـوم جامعـه انجـام می شـود گفت: تجمعات در سـطح 
شـهر بزرگ تریـن خطـری اسـت کـه می توانـد مـردم را 
تهدیـد کنـد و همـکاری مـردم مهمتریـن عامـل موثر در 
کنتـرل کرونـا اسـت.مکارم با اشـاره بـه اینکه اگر شـیوع 
بیماری زیاد شـود کنترل آن سـخت خواهد شـد و حتی 
ممکـن اسـت فاجعـه بـه بـار بیاید گفـت: بـازار در جنوب 
شـیفتی شـده اسـت و امیدواریـم مـردم از تجمعـات 

خـودداری کنند.

پلمپ 9 واحد عرضه 
قلیان در جیرفت

افزایش تعداد قربانیان 
کرونا در کرمان/6 نفر فوتی

تعطیلی کلیه اصناف 
)به جزء اصناف ضروری( 

کرمان تا اطالع ثانوی

تعیین نقاهتگاه 
بیماران کرونا در جنوب

خبر

خبر

ایجاد کارگاه تولید ماسک 
در فاریاب

تمهیدات بهداشتی برای اهداکنندگان 
خون به کار گرفته می شود

بیش از ۲ هزار متهم طی یک سال 
در جیرفت دستگیر شدند

ورود افراد غیربومی 
به جیرفت ممنوع شد

سقوط کارگر ساختمانی از طبقه 
نهم در شهر کرمان

ــاد کارگاه  ــاب از ایج ــدار فاری فرمان
تولیــد ماســک در ایــن شهرســتان 
خبــر داد و گفت:کنتــرل ورودی 
فاریــاب از طــرف اســتان هرمزگان 

در حــال انجــام اســت.
فرمانــدار فاریــاب از ایجــاد کارگاه تولیــد ماســک 

در فاریــاب خبــر داد.
نیــک نفــس گفــت: در ایــن  کارگاه  بخشــی از 
نیــاز ماســک شهرســتان در حــال تولیــد اســت.
وی افــزود: تامیــن پارچــه ایــن کارگاه نیــز 

می شــود. انجــام  خیریــن  توســط 
ــتان از  ــت : در ورودی اس ــاب گف ــدار فاری فرمان
طــرف هرمــزگان ایســتگاه کنتــرل از دو هفتــه 

قبــل مســتقر شــده اســت .
نیــک نفــس ادامــه داد: کنتــرل عبــور و مــرور به 

طــور مســتمر در ایــن ورودی انجــام می  شــود.

وی افــزود: تعامــل خوبــی بیــن حــوزه قضایــی 
ــکیات اداری  ــکی و تش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــود دارد. ــتان وج شهرس
ــن شهرســتان  ــزو اولی ــت: ج ــس گف ــک نف نی
هایــی بودیــم کــه دهیــاران روســتا هــا وارد کار 

شــدند.
وی ادامــه داد: گنــد ضدایــی شهرســتان نیــز بــه 
طــور مرتــب از روزهایــی ابتدایــی در  حــال انجام 

است.
فرمانــدار فاریــاب افــزود: در روســتا هــا نیــز این 
کار توســط تراکتورهــای ســم پــاش انجــام مــی 

ــود. می ش
نیــک نفــس تاکیــد کــرد: بــازار شهرســتان 

ــد. ــل ش ــل تعطی ــه قب ــز از هفت ــاب نی فاری
وی ادامــه داد: در ایــن هفتــه نیــز بــه جــز 

صنــوف اصلــی بــازار تعطیــل اســت.

ــان - ســخنگوی دانشــگاه  کرم
علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: از 
اهــدا کننــدگان مســتمر خــون و 
ســایر افــراد دارای شــرایط الزم 
درخواســت داریــم کــه بــرای اهــدای خــون 

بــه ســازمان انتقــال خــون مراجعــه کننــد.
مهــدی شــفیعی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
ــاران  ــه حضــور بیم ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک اظه
تاالســمی در کرمــان نیــاز بــه خــون در 

ــت. ــروری اس ــیار ض ــتان بس اس
ــمی  ــاران تاالس ــاز بیم ــه نی ــاره ب ــا اش وی ب
ــه خــون اظهــار کــرد:  و بیمــاران تصادفــی ب
درســت اســت کــه در شــرایط اپیدمــی کرونــا 
نبایــد در یــک محــل ازدحــام جمعیــت 
ــوان  ــت می ت ــا مدیری ــا ب داشــته باشــیم ام

ــرد. ــن مشــکل را برطــرف ک ای

ــه  ــه کار گرفت ــر ب ــا تدابی ــت: ب ــفیعی گف ش
پایگاه هــای  در  تخت هــا  فاصلــه  شــده 
افزایــش یافتــه اســت و  خــون گیــری 
ــال  ــری از انتق ــرای جلوگی ــدات الزم ب تمهی
بیمــاری بــه اهداکننــدگان خــون اندیشــیده 

ــت. ــده اس ش
وی گفــت: از اهــدا کننــدگان مســتمر خــون و 
ســایر افــراد دارای شــرایط الزم، درخواســت 
داریــم کــه بــرای اهــدای خــون بــه ســازمان 

انتقــال خــون مراجعــه کننــد.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
پایــگاه اصلــی را ســازمان انتقــال خــون 
ــوار 22 بهمــن دانســت و گفــت:  ــع در بل واق
همچنیــن اتوبــوس انتقــال خــون هــم بــرای 
اهــدای خــون بــه عنــوان پایگاه هــای ســیار 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ایرنـا - فرمانـده انتظامی جیرفت 
 533 و  هـزار   2 دسـتگیری  از 
متهـم تحـت تعقیـب طـی یـک 
سـال گذشـته در ایـن شهرسـتان 
خبـر داد.سـرهنگ رضـا محمدرضایـی شـامگاه 
پنجشـنبه در جمـع خبرنـگاران افـزود: در اجرای 
و  تعقیـب  تحـت  متهمـان  شناسـایی  طـرح 
متـواری، دسـتگیری ایـن افـراد از ابتدای سـال 
تخصصـی  پلیس هـای  کار  دسـتور  در  جـاری 
شهرسـتان قـرار گرفـت.وی ادامـه داد: مامـوران 
انتظامـی، ایـن تعـداد متهـم تحـت تعقیـب را 
شناسـایی و در مخفیگاه هایشـان دسـتگیر و بـا 
تشـکیل پرونـده تحویـل مرجـع قضائـی دادنـد.
فرمانـده انتظامی جیرفت به اجـرای طرح ارتقاء 
امنیـت اجتماعـی اشـاره کـرد و گفـت: هـدف از 
اجـرای ایـن طـرح افزایـش ضریـب امنیـت در 

سـطح شهرسـتان است.
 وی ادامـه داد: برخـورد قاطع و قانونی با مخان 
نظـم و امنیت عمومی، سـارقان، خرده فروشـان 
مـواد مخدر، معتادان متجاهر، قاچاقچیان کاال و 
متهمـان فـراری و تحت تعقیـب اولویت پلیس 
در این شهرسـتان است.سـرهنگ محمدرضایی 
و  اخبـار  هرگونـه  شـهروندان  داشـت:  اظهـار 
اطاعـات در خصـوص مخـان نظـم و امنیـت 
عمومـی را از طریـق شـماره تلفـن 110 بـه مرکـز 
فوریت هـای پلیس اطاع رسـانی و پلیس را در 
تامیـن امنیـت جامعه یاری کنند.طی یک سـال 
گذشـته هفـت هـزار و 500 کیلوگـرم انـواع مـواد 
مخـدر در عملیات هـای پلیـس ایـن شهرسـتان 
کشـف و ضبط شـده است.شهرستان جیرفت با 
31۶ هـزار نفر جمعیت در فاصله 230 کیلومتری 

جنـوب کرمان واقع شـده اسـت.

تامیـن  ایرنـا - رییـس شـورای   
افـراد  از ممنوعیـت ورود  جیرفـت 
غیربومـی بـه ایـن شهرسـتان خبر 
داد و گفـت: ایـن طـرح تـا اطـاع 
ثانـوی ادامـه دارد.ابـوذر عطاپور وزیـری روز جمعه 
در گفـت و گـو با خبرنگار ایرنـا افزود: این تصمیم 
توسـط شـورای تامین شهرسـتان در زمینه مقابله 
با ویروس کرونا اتخاذ شـده اسـت.وی ادامه داد: 
آلـوده  اسـتان های  خودروهایـی کـه پاک هـای 
را داشـته باشـند، از ورودی شـهر برگشـت داده 

می شـوند.
فرمانـدار جیرفـت از اسـتقرار 2 تیـم در ورودی 
شـهر جیرفـت بـرای پایـش خودروها خبـر داد و 
گفـت: ایـن تیـم وظیفـه َتب سـنجی راننـدگان و 
افـراد داخـل خـودرو را برعهـده دارنـد،  در صـورت 
مشـاهده مورد مشـکوک، افراد به بیمارستان امام 
خمینـی )ره( جیرفـت برای بررسـی انتقـال داده 

می شـوند.وی بـا بیـان اینکـه کرونـا، ویروسـی با 
انتشـار باالسـت، گفـت: مـردم در خانـه بماننـد و 
از حضـور در اجتماعـات بـه طـور جدی خـودداری 
کنند.عطاپـور وزیـری بیان داشـت: اطاع رسـانی 
الزم برای حسـاس کردن مردم نسـبت به بیماری 
کرونـا انجام شـده از ایـن رو مردم به مـوارد اعام 
شـده توجـه کنند.وی افـزود: در راسـتای مقابله با 
ویـروس کرونـا بـازار شـهر جیرفـت شـیفت بندی 
شـد تا شـاهد کاهش اجتماعات باشیم لذا مردم 

توصیه هـای وزارت بهداشـت را جـدی بگیرنـد.
رییـس شـورای تامین جیرفـت از مسـدود کردن 
مسـیرهای ارتباطـی بـه بهشـت زهرا خبـر داد و 
گفـت: این تصمیم در راسـتای کاهش اجتماعات 
مردمـی بـرای مقابله با ویروس کرونا اتخاذ شـده 

است.
ایـن  در  از وجـود کرونـا  مثبتـی  مـورد  تاکنـون 

اسـت. نشـده  گـزارش  شهرسـتان 

آتـش  سـازمان  عامـل  مدیـر 
ایمنـی  خدمـات  و  نشـانی 
یـک  ازسـقوط  کرمـان  شـهر 
کارگـر سـاختمانی از طبقـه نهم 

داد. خبـر  سـاخت  حـال  در  سـاختمان 
رضـا میرزایـی مدیـر عامـل سـازمان آتـش 
نشـانی و خدمات ایمنی شـهر کرمـان گفت: 
طـی تمـاس تلفنـی بـا سـامانه 125 ، عصـر 
امـروز بیسـت سـوم اسـفند مـاه از حادثـه 
نهـم سـاختمانی  از طبقـه  سـقوط کارگـری 

آگاه شـدیم.
او بـا بیـان اینکـه این حادثه در خیابان شـفا 
روی داد افـزود: پـس از اعـام وقـوع حادثه 
ایـن  نجـات  تخصصـی  تیـم  دو  بافاصلـه 
سـازمان با اسـتفاده از دو دسـتگاه خودروی 
امـداد و نجات ویژه نجـات از ارتفاع در محل 

حادثـه حضـور یافته و امداد رسـانی به کارگر 
سـاختمانی حادثـه دیده را آغـاز کردند.

میرزایـی بیـان داشـت: مصدوم کـه به دلیل 
بـی احتیاطـی و رعایـت نکردن نـکات ایمنی 
دچـار حادثـه شـده بـود، از طبقه نهم سـقوط 
کـرده و در طبقـه هشـتم در بیـن آهـن آالت 
گیـر کـرده بـود کـه در کمترین زمـان ممکن 
توسـط نجاتگـران سـازمان آتـش نشـانی به 
از  پـس  و  منتقـل شـد  پاییـن سـاختمان 
تحویـل بـه عوامـل اورژانـس به بیمارسـتان 

منتقل شـد.
مدیر عامل سـازمان آتش نشـانی و خدمات 
کارفرمایـان  بـه  کرمـان  شـهرداری  ایمنـی 
توصیـه  و کارگاه هـای سـاختمانی  پروژه هـا 
و  ایمنـی  اصـول  کـردن  رعایـت  بـا  کـرد: 

جلوگیـری کنیـد. حـوادث  از  حفاظتـی 

ــده  ــد کنن ــه تهدی ــر اینک ــاوه ب ــا ع ــاری کرون ــیوع بیم ش
ســامتی جامعــه اســت یــک تهدید خطرنــاک دیگــر را نیز 
ــدن  ــخت ش ــد و س ــت دادن درآم ــی دارد و آن از دس در پ
شــرایط اقتصــادی تعــداد زیــادی از مشــاغل آزادی اســت 
کــه درآمدشــان بــه حضــور مــردم در جامعــه بســتگی دارد 
ــا نگــه داشــتن شــرایط قرنطینــه  قطعــا اکنــون اولویــت ب
اســت امــا هیــچ کــس خبــر از حــال پــدری نــدارد کــه بــا 
ــه ایــن  ــودن مغــازه اش ایــن روزهــا ب ــه بســته ب توجــه ب
فکــر مــی کنــد کــه  پــول خریــد هــای حداقلــی خانــه را از 
کجــا تامیــن کنــد، ایــن چنیــن ســر پرســت خانوارهایــی در 
جامعــه مــا کــم نیســتند، مــردان و زنانــی کــه کرونــا هــم 
ســامت جســم شــان را تهدیــد مــی کنــد و هــم ســامت 
روانشــان را،  ایــن قشــر اســترس خاصــی را تجربــه مــی 
کننــد کــه تنهــا ســهم آنها اســت کــه در شــرایط کنونــی هیچ 
درآمــدی ندارنــد. مجتبــی ادهمــی یــک کافــه صبحانــه در 
کرمــان دارد، او در مــورد شــرایط  اقتصــادی اش مــی گویــد: 
مــن در دو هفتــه اخیــر 18 هــزار و پانصــد تومــان فــروش 
داشــته ام، کرایــه مغــازه ام در مــاه 3میلیــون و پانصــد هزار 
تومــان اســت، ایــن مــاه نــه مــی دانــم اجــاره خانــه ام را 
ــد  ــودم  عی ــدوار ب ــازه ام را ، امی ــاره مغ ــه اج ــم، ن ــه کن چ
ــد  و فــروش مــا خــوب  ــه کرمــان بیای ــوروزی ب مســافر ن
شــود کــه ایــن موضــوع  کرونــا پیــش آمــد، روزهــای اول  
غــذا را در ظــرف یــک بــار مصــرف ســرو مــی کــردم ولــی  

کا یکــی دو نفــر بیشــتر نیامدنــد البتــه مــردم هــم حــق 
دارنــد، مــی ترســند مریــض شــوند، ولــی ایــن وســط کرونا 
مــا کاســب هــا را انــگار 2 بــار زده اســت.مریم زنــی اســت 
کــه در شــهر جیرفــت، لبــاس فروشــی دارد او مــی گویــد:در 

ایــن شــرایط کرونــا، مــا لبــاس فــروش هــا از همــه 
ــام طــول ســال را انتظــار مــی  ــر شــدیم  تم ــد بخــت ت ب
کشــیدیم کــه نزدیــک عیــد، فــروش خوبی داشــته باشــیم 

ــه امســال کا وضعیتمــان ســیاه شــد، مــن هــر ســال   ک
ــرای مغــازه جنــس  ــه تهــران مــی رفتــم و ب اول اســفند ب
جدیــد مــی آوردم امــا امســال جــرات نکــردم االن هــم کــه 
قــرار اســت. مغــازه هــا بســته باشــند حتــی اگــر اجــازه می 
دادنــد و مــی توانســتیم هــر روز مغــازه را هــم بــاز کنیــم، 
خــودم جــرات نمــی کــردم مغــازه را بــاز کنــم، آدم عــذاب 
ــد و در مغــازه مــن  ــد کســی بیای ــرد، نکن وجــدان مــی گی
مریــض شــود، خــدا رو شــکر شــوهر مــن کارمنــد اســت، 
ــان  ــواده ن ــد خان ــه بای ــی ســوزد ک ــی م ــرای مردان ــم ب دل
بدهنــد و فقــط مغــازه دار هســتند. رضــا کاربخــش راننــده 
ــد :  اســنپی اســت کــه دانشــجو هــم اســت ،او  مــی گوی
مــن همــه خــرج زندگــی ام را از ماشــین در مــی آوردم روز 
هــای اولــی کــه کرونــا آمــده بــود وقتــی کرونــا آمد مســافر 
مــا  هــم کــم شــد، امــا هنــوز هــم داشــتیم، از بــس کــه در 
اینترنــت خطراتــش را خوانــدم، جــرات نمــی کنــم دیگر کار 
کنــم، روزهــای اول ماســک مــی زدم، امــا  چــون مــن تنهــا 
زندگــی مــی کنــم، ترســیدم مریــض شــوم و نتوانــم  حتــی 
خــودم را بــه بیمارســتان برســانم ایــن مــاه مجبــورم از پس 
انــدازه و یارانــه اســتفاده کنــم، کاش صاحــب خانــه هــا هــم 
کمــی مراعــات مــی کردند.احمــدی یــک ســوپرمارکت دار 
اســت  بــه گفتــه او حتــی شــیوع کرونا فروشــش را بیشــتر 
ــا اینکــه فــروش مــن  ــد: ب هــم کــرده اســت، او مــی گوی
بیشــتر شــده ولــی ترجیــح مــی دهــم نصــف ایــن قــدر را 
بفروشــم وایــن بیمــاری بــرود هــر شــب کــه بــه خانــه مــی 
روم مــی ترســم زن و بچــه ام را مریــض کنم،امــا آدم هایی 
هســتند کــه عــاوه بــر ایــن تــرس، نگــران نــان شبشــان 
هــم هســتند. مــی گوینــد ایــن امــکان بــه وجــود آمــده کــه 
در کرمــان مــردم مایحتــاج اولیــه خــود را اینترنتــی بخرند، 
هیــچ کــس نیســت بــه ایــن مســووالن بگویــد وقتــی پولی 
نیســت نــه مــی شــود حضــوری و نــه اینترنتی خریــد کرد.

بسته حمایتی برای افراد فاقد درآمد ثابت
ــرای  ــدی ب ــه امی ــه روزن ــری منتشــر شــد ک ــدا خب جدی
ــاه گفتــه اســت کــه از  ــر رف ــی هــا شــده اســت وزی خیل
هفتــه آینــده یــک بســته حمایتــی ویــژه بــرای افــرادی 
کــه درآمــد ثابــت ندارنــد در نظــر گرفتــه مــی شــود.محمد 
ــری نوشــت:  ــی توئیت ــاه در پیام ــر رف شــریعتمداری وزی
حمایــت از اقشــار کــم درآمــدی کــه در آمــد ثابــت ندارنــد 
ــن  ــاه همچنی ــت.وزیر رف ــای ماس ــن اولویت ه از مهم تری

خبــرداد کــه بــا دســتور مهــم رئیــس جمهــور و همراهــی 
ســازمان برنامــه بــه کلیــه افــرادی کــه شــغل خــاص بــا 
درآمــد ثابــت ندارنــد، در اســفندماه یــک بســته حمایتــی 
بانــک  بــا کمــک  افــراد  ایــن  می شــود.  پرداخــت 
ــوند. ــام می ش ــا ثبت ن ــایی ی ــان شناس ــات ایرانی اطاع

گفتنــی اســت، محمدباقــر نوبخــت نیــز از برنامــه دولــت 
ــر داده  ــت خب ــد ثاب ــد درآم ــت از اقشــار فاق ــرای حمای ب
و اعــام کــرده بــود: کســانی را کــه شــغل خاصــی بــرای 
ــد، توســط وزارت تعــاون، کار  ــت ندارن تامیــن درآمــد ثاب
ــان  ــا پای ــه ت ــد ک ــده ان ــایی ش ــی شناس ــاه اجتماع و رف

ــاص  ــی اختص ــته حمایت ــک بس ــاری ی ــاه ج ــفند م اس
ــرد.   ــم ک ــت خواهی ــی پرداخ ــان  مبالغ ــه آن ــه و ب یافت
ــتند و  ــاغلی داش ــه مش ــانی ک ــرای کس ــه داد: ب وی ادام
اکنــون دچــار مشــکل شــده انــد  بــا ســازوکارهای تعریف 
شــده ، تســهیات کــم بهــره بــا دوره تنفســی ســه ماهــه  

پیــش بینــی شــده اســت.اما اکنــون ایــن ســوال پیــش 
مــی آیــد کــه معیــار  تعلــق گرفتــن ایــن بســته حمایتــی 
چیســت  آیــا  نیــاز نیســت ایــن بســته بــه همــه  
ــع   ــا منب ــا  تنه ــرایط کرون ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــانی ک کس
درآمــدی خــود را از دســت داده انــد هــم تعلــق بگیــرد.

حمایت از کارگران آسیب دیده از کرونا
ــه  ــگار ب ــا ان ــن روزه ــه ای ــی ک ــروه های ــر از گ ــی دیگ یک
ــا و  ــه ه ــران کارخان ــد کار گ ــده ان ــپرده ش فراموشــی ، س
ــه دلیــل   ــی کــه ب معــادن ســطح اســتان هســتند کارگران
ــه در  ــوع کاری ک ــل ن ــه دلی ــه و ب ــی کار روزان ــان طوالن زم
بیشــتر مــوارد مجــاورت کارگــران را مــی طلبــد در معــرض 
خطــر بیشــتری هســتند. و تــا کنــون هیــچ تصمیــم قابــل 
ــش از  ــت  پی ــده اس ــه نش ــا گرفت ــرای آنه ــه ای ب توج
ــان  ــاه اجتماعــی اســتان کرم ــاون کار و رف ــر تع ــن مدی ای
ــود:  ــر داده و گفته ب ــادن خب ــی مع ــکان تعطیل ــدم ام از ع
ــط  ــد توس ــادن بای ــاعت کاری مع ــیفت و س ــش ش کاه
کارفرمــا انجــام شود.اســماعیلی در مورد پرداخت دســتمزد 
ــح داد: اســتفاده از  ــز توضی ــکاری نی ــه بی ــران از بیم کارگ
بیمــه بیــکاری زمــان بــر اســت.علی اصانــی فعــال حــوزه 
کار ، دربــاره حمایــت از کارگــران و مشــاغل آســیب دیده از 
کرونــا  بــه مــا گفــت: طبــق اعــام مســووالن، مقــرر شــده 
تــا بــه کارگرانــی کــه بــه کرونــا مبتــا مــی شــوند مقــرری 
بیمــه بیــکاری پرداخــت شــود و ســازمان تامیــن اجتماعی 
ــتعاجی  ــی اس ــث مرخص ــا در بح ــاعد داده ت ــول مس ق
کارگــران مبتــا بــه کرونــا همــکاری الزم را داشــته و 
ــد. وی  ــت کن ــاری را پرداخ ــام بیم ــتمزد ای ــت دس غرام
ادامــه داد:پیشــنهاد مــا بــرای حمایــت از کارگــران آســیب 
دیــده از کرونــا ایــن بــوده کــه بــرای دو مــاه اســفند 1398 
و فروردیــن 1399 بیمــه بیــکاری بــه آنهــا پرداخــت شــود 
تــا هــم بیــن واریــز بیمــه هایشــان فاصلــه نیفتــد و هــم 
آســیب بیشــتری نبیننــد و ســازمان تامین اجتماعــی باید 
ــام  ــن مق ــه ای ــه گفت ــم بگیرد.ب ــوص تصمی ــن خص در ای
ــه  ــون بیمــه بیــکاری، ب ــر اســاس قان مســئول کارگــری ب
ــروز حــوادث  ــر ب ــر ارادی و در اث ــه طــور غی ــه ب ــرادی ک اف
غیرمترقبــه، کار خــود را از دســت مــی دهنــد مقــرری بیمه 
ــازمان  ــذا وزارت کار و س ــود ل ــی ش ــت م ــکاری پرداخ بی
ــمول  ــران مش ــوص کارگ ــد در خص ــی بای ــن اجتماع تامی
قانــون کاری کــه بیمــه هایشــان از طریــق کارفرمــا پرداخت 
مــی شــود بــه تفاهــم برســند تــا بــرای دو مــاه بــه آنهــا 
ــکاری پرداخــت شــود.اصانی کارگــران مشــمول  بیمــه بی
قانــون کار شــاغل در رســتوران هــا، فســت فودهــا، مراکــز 
خدماتی و گردشــگری و آرایشــگاه ها را از جمله مشــموالن 
دریافــت بیمــه بیــکاری دانســت کــه بایــد حمایــت شــوند.

محمد شریعتمداری وزیر رفاه در پیامی 
توئیتری نوشت: حمایت از اقشار کم درآمدی 

که در آمد ثابت ندارند از مهم ترین اولویت های 
ماست.وزیر رفاه همچنین خبرداد که با 

دستور مهم رئیس جمهور و همراهی سازمان 
برنامه به کلیه افرادی که شغل خاص با 

درآمد ثابت ندارند، در اسفندماه یک بسته 
حمایتی پرداخت می شود. این افراد با کمک 

بانک اطالعات ایرانیان شناسایی یا ثبت نام 
می شوند.گفتنی است، محمدباقر نوبخت نیز 

از برنامه دولت برای حمایت از اقشار فاقد 
درآمد ثابت خبر داده و اعالم کرده بود: کسانی 

را که شغل خاصی برای تامین درآمد ثابت 
ندارند، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شناسایی شده اند که تا پایان اسفند ماه جاری 

یک بسته حمایتی اختصاص یافته و به آنان  
مبالغی پرداخت خواهیم کرد.  وی ادامه داد: 

برای کسانی که مشاغلی داشتند و اکنون دچار 
مشکل شده اند  با سازوکارهای تعریف شده 
، تسهیالت کم بهره با دوره تنفسی سه ماهه  

پیش بینی شده است.

با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و بیش تر از همیشه نیازمند حمایت مسووالن هستند

بیماری و بیکاری هر دو جان می گیرد

شـیوع بیمـاری کرونـا عالوه بر اینکه تهدید کننده سـالمتی جامعه اسـت یـک تهدید خطرناک دیگـر را نیز در پـی دارد و آن از 
دسـت دادن درآمد و سـخت شـدن شـرایط اقتصادی تعداد زیادی از مشـاغل آزادی اسـت که درآمدشـان به حضور مردم در 
جامعـه بسـتگی دارد قطعـا اکنون اولویت با نگه داشـتن شـرایط قرنطینه اسـت امـا هیچ کس خبـر از حال پدری نـدارد که 
بـا توجـه بـه بسـته بودن مغـازه اش ایـن روزها به این فکـر می کند که  پـول خرید های حداقلـی خانه را از کجـا تامین کند، 
این چنین سـر پرسـت خانوارهایی در جامعه ما کم نیسـتند، مردان و زنانی که کرونا هم سـالمت جسـم شـان را تهدید می 
کند و هم سـالمت روانشـان را،  این قشـر اسـترس خاصی را تجربه می کنند که تنها سـهم آنها اسـت که در شـرایط کنونی 
هیـچ درآمـدی ندارنـد. مجتبـی ادهمی یـک کافه صبحانـه در کرمـان دارد، او در مورد شـرایط  اقتصادی اش مـی گوید: من 
در دو هفتـه اخیـر 18 هـزار و پانصـد تومـان فـروش داشـته ام، کرایه مغـازه ام در ماه 3میلیـون و پانصد هزار تومان اسـت، 
ایـن مـاه نـه مـی دانم اجـاره خانه ام را چه کنـم، نه اجاره مغـازه ام را ، امیـدوار بودم  عید مسـافر نوروزی به کرمـان بیاید  و 

فـروش مـا خوب شـود که این موضـوع  کرونـا پیش آمد

علـی اصالنی فعال حـوزه کار ، دربـاره حمایت 
از کارگـران و مشـاغل آسـیب دیـده از کرونـا  
بـه مـا گفـت: طبـق اعـالم مسـووالن، مقـرر 
شـده تـا بـه کارگرانـی کـه بـه کرونا مبتـال می 
شـوند مقـرری بیمه بیـکاری پرداخت شـود و 
سـازمان تامیـن اجتماعـی قول مسـاعد داده 
تـا در بحث مرخصی اسـتعالجی کارگران مبتال 
بـه کرونـا همـکاری الزم را داشـته و غرامـت 
دسـتمزد ایـام بیمـاری را پرداخـت کنـد. وی 
ادامه داد:پیشـنهاد ما برای حمایـت از کارگران 
آسـیب دیـده از کرونـا ایـن بـوده که بـرای دو 
مـاه اسـفند 1398 و فروردیـن 1399 بیمـه 
بیـکاری بـه آنهـا پرداخـت شـود تـا هـم بین 
واریز بیمه هایشـان فاصله نیفتد و هم آسـیب 
بیشـتری نبیننـد و سـازمان تامیـن اجتماعی 

بایـد در ایـن خصـوص تصمیـم بگیرد.

 نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

کنا
: ر

س
عک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششـدانگ یکباب خانه و باغچه پاک 15۶فرعی از 39- اصلی 
بمسـاحت 390/05مترمربـع واقع در بخش3۴کرمـان و آدرس :واقع 
دراراضـی سـروتمین جبالبارزجیرفـت مورد تقاضـای آقای رضا مهدوی با سـتناد 
رای هیـات محترم حل اختاف ثبت جیرفت بشـماره 1398۶031901۴0022۴۶-
98/0۶/0۴ درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفتـه ونیاز به 
تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 19803-98/12/07مالـک 
بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مـورخ 1399/01/30شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکین امـاک مجـاور رقبه مزبـور اخطار 
میگـردد کـه در موعـد مقرر در ایـن اعان به محل وقوع ملک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفـی مالک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق 
مـاده 20قانـون ثبت و مـاده 8۶- اصاحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت بـه 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نماید 
وپـس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود./. م 

الـف:71۴- تاریخ انتشـار :98/12/25-روز : یکشـنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت 
چـون اقـای محمـد یـار محمـدی   مالـک ششـدانگ پـاک 8۶23فرعـی از 57۴-اصلـی 
واقـع در بخش۴5کرمـان بـا ارائـه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا واعـام نموده 
اصـل سـند مالکیت پـاک اخیرالذکر که قبا ذیل ثبـت دفتـر13982031901۴000018 اماک الکترونیک 
محلـی جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای 
صدورسـند مالکیـت المثنـی پاک فـوق را نموده لذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره 
یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگردد تـا چنانچه شـخص یا 
اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملک مرقـوم ویا وجـود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نزد 
خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یک نوبت اسـت (ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سـند 
مالکیت یا سـند معامله کتبا به اداره ثبت اسـناد واماک شهرسـتان جیرفت اعام نمایند بدیهی اسـت 
پـس از انقضـای مهلـت مقرر در آگهـی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد بود واین 
اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنی بنام مالـک اقدام خواهـد نمود .
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت. م الف 718

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظربـه اینکـه اقای بختیار سـاالری محمد اباد  فرزند مرحوم محتاج به شـماره 
ملـی ۶0۶9551782صـادره ازعنبرآبـاد مالـک ششـدانگ یک باب خانـه دارای 
پـاک 115فرعـی از ۴7 اصلـی واقـع در اراضـی شـهرعنبرآباد بخـش ۴5کرمـان کـه سـند 
مالکیـت آن ذیـل ثبـت 113۶0صفحـه 127دفتر73محلی به شـماره چاپـی 731201به نام 
وی صادر وتسـلیم گردیده ،ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق شـده اعام 
نمـوده کـه سـند مالکیـت پاک فوق مفقود شـده ودر خواسـت سـند المثنی نموده اسـت 
،لـذا بـا اسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120آیین نامـه قانون ثبـت مراتب یـک نوبت 
آگهـی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک فوق الذکـر یا وجود 
سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان عنبـر آبـاد مراجعـه واعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معامله تسـلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی اقدام 

خواهـد گردید /م الـف :2۴29
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد وامالک عنبرآباد

اگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 98۰1837 
طبـق مـواد 18 و 19 آئیـن نامـه اصاحـی اجرائـی بدینوسـیله بـه آقـای محمد 
قاعـدی فرزنـد پیری به شـماره ملـی 2993871153 اباغ میشـود بابت سـند 
نکاحيـه شـماره 12511 به همسـر خـود مبلـغ 32/280/000/000 ریال بدهکار می باشـید که 
بـر اثـر عـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صادر و بکاسـه فـوق در این اجراء مطرح می باشـد لذا طبق مـاده 18/19 
آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گردد از تاریخ انتشـار این آگهی که 
تاریـخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه درج و منتشـر می گردد 
ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشـار 
آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی وفـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.م الف1759
زهرا سرمست-كفيل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان عبد الرحمـن حوت بامری 
فرزند نورک  به خواسـته حصروراثت توضیح داده شـادروان ایران سـابقی نژاد 
فرزنـد محمـد بـه شـماره  ملـی 31۶0۶05809 در تاریـخ 139۶/11/28دراثـر کهولـت فـوت 

نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتند از :
سامان حوت بامری فرزند عبدالرحمن به شماره ملی 53۶07۶۶9۶۴ )پسر متوفی (

صبحان حوت بامری فرزند عبدالرحمن به شماره ملی 53۶0۶۴2238 )پسر متوفی (
عبد الرحمن حوت بامری فرزند نورک به شماره ملی 35918۴25۴0 )همسر متوفی (

خیـری بامـری مقـدم  فرزنـد جعفـر بـه شـماره ملـی 53۶9528950 )مادر متوفـی (لذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد 
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی – م الف :8۴3

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان جعفـر مقـدم به خواسـته 
حصروراثت توضیح داده شـادروان دادخدا دسـت خوان فرزند حسـین به شماره  
ملـی 53۶9778۴۶9 متولـد 1317/08/07صـادره از رودبارکه نسـبت فرزند بـا اینجانب دارد 

در تاریـخ 1398/12/08دراخریـن اقامتـگاه خـود فوت نمـوده ووارث حین فـوق عبارتند از :
جعفر مقدم زاده فرزند دادخدا به شماره شناسنامه 1555متولد رودبار )پسر متوفی (

حیدر محمدی خواه  فرزند دادخدا به شماره شناسنامه 155۶متولد رودبار )پسر متوفی (
فاطمه دست خوان فرزند دادخدا به شماره شناسنامه 205۶متولد رودبار )دختر متوفی (

اصغـر اقبالـی نیـا فرزند دادخدا به شـماره شناسـنامه 1891متولـد رودبار )پسـر متوفی (لذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد 
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظربـه اینکه آقای ولیمحمد جهش فرزند مهیم به شـماره شناسـنامه 1227صـادره از عنبرآباد 
مالـک ششـدانگ یکبابخانـه دارای پاک 115فرعـی از 187اصلی واقع در اراضـی رودبار جنوب 
–روسـتای قاسـم ابـاد )شـهرک رئیسـی (قطعه سـه بخـش ۴۶کرمـان که سـند مالکیـت آن ذیل ثبت 
9۴51صفحـه ۴17دفتـر ۴8محلـی به شـماره چاپی ۶89850سـری الف 80صادر وتسـلیم گردیده ،ضمن 
تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق شـده اعام نموده که سـند مالکیت پاک فوق مفقود شـده 
ودر خواسـت سـند المثنی نموده اسـت ،لذا با اسـتناد تبصره یک اصاحی ماده 120آیین نامه قانون ثبت 
مراتـب یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر یا 
وجـود سـند مالکیـت نزد خود میباشـد ظرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
عنبر آباد مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید واال پس 

از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهـد گردید . 
علی رحمانی خالص  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان رودبار جنوب –م الف :8۴۴

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظربـه اینکـه خانم ریحانه سـنجری نیـا فرزند تراب به شـماره ملـی ۶0۶003۶317صادره 
ازعنبرآبـاد مالـک ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن دارای پـاک 72۶فرعـی از 50 اصلـی 
واقـع در اراضـی شـهرعنبرآباد بخـش ۴5کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت ۴0539صفحـه 
۴۶9دفتر219محلـی بـه شـماره چاپـی 95۴3۴2بـه نـام وی صـادر وتسـلیم گردیده ،ضمن تسـلیم 
دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیـق شـده اعـام نموده که سـند مالکیـت پاک فوق مفقود شـده 
ودر خواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ،لـذا بـا اسـتناد تبصـره یـک اصاحی مـاده 120آییـن نامه 
قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر یا وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظـرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی 
بـه اداره ثبـت شهرسـتان عنبـر آبـاد مراجعـه واعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه تسـلیم نمایـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام 

خواهـد گردید /م الـف :2۴27
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد وامالک عنبرآباد

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظربـه اینکـه اقـای بختیـار سـاالری محمـد ابـاد  فرزنـد مرحوم محتـاج به شـماره ملی 
۶0۶9551782صـادره ازعنبرآبـاد مالک ششـدانگ یک باب خانـه دارای پاک 283فرعی 
از ۴9 اصلـی واقـع در اراضـی شـهرعنبرآباد بخـش ۴5کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 
11010صفحـه 27۴دفتر71محلـی به شـماره چاپـی 5۶52۴5به نام وی صادر وتسـلیم گردیده ،ضمن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیق شـده اعام نموده که سـند مالکیت پـاک فوق مفقود 
شـده ودر خواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ،لـذا با اسـتناد تبصـره یک اصاحـی مـاده 120آیین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکـر یـا وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان عنبر آبـاد مراجعه واعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی 

اقـدام خواهـد گردید /م الـف :2۴28
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد وامالک عنبرآباد

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظـر بـه اینکـه تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن عرصه 
یکبابخانـه پـاک 300فرعـی از57۴ - اصلـی واقـع دراراضـی بابـا 
رضائـی وسـعیدی جیرفت بخـش ۴5 کرمان مورد ثبت خانم صغری مشـایخی 
سـاردوئی وغیـره از تحديـد خـارج شـده نظـر بـه عـدم امـکان تحدیـد بـر طبق 
تبصـره الحاقـی ذیل مـاده 15 قانون ثبت حسـب تقاضای وارده بشـماره 19599 
مـورخ 98/12/05مالـك / احـدی از مالکین تحدیـد حدوداختصاصی پاک فوق 
از سـاعت 8 صبـح روز چهارشـنبه مـورخ 99/02/03محـل وقـوع ملک شـروع و 
انجـام خواهـد گرفـت بـه موجـب ایـن آگهـی بـه مالکین امـاک مجـاور اخطار 
میشـود کـه چنانچـه بر حدود و حقـوق ارتفاقی ملک مورد آگهـي واخواهی دارند 
مـی تواننـد از تاریـخ تنظیم صورتجلسـه تحدید حـدود لغایـت 30 روز واخواهی 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارنـد تـا طبق مقـررات اقـدام گردد.تاریخ انتشـار 

:98/12/25 – روز: یکشـنبه  – م الـف :713
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت 
چـون اقـای کرامـت حق گـو  مالک ششـدانگ پـاک ۴037فرعی از 
70۶-اصلـی واقـع در بخش۴5کرمان با ارائه دو برگ شـهادت شـهود 
تصدیـق شـده ادعـا واعـام نموده اصل سـند مالکیت پـاک اخیرالذکـر که قبا 
ذیـل ثبـت صفحـه 3۴دفتـر2۴1 امـاک محلـی جیرفـت صادر وتسـلیم شـده 
اسـت بعلـت جابجـای مفقود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای صدورسـند مالکیت 
المثنی پاک فوق را نموده لذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره 
یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبت آگهی میگـردد تا 
چنانچـه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت به ملـک مرقوم ویا 
وجـود اصـل سـند مالکیت مـورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهی 
)یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه کتبا به اداره ثبت اسـناد واماک شهرسـتان جیرفـت اعام نمایند 
بدیهـی اسـت پـس از انقضای مهلت مقـرر در آگهی )10روز(هیچگونـه ادعایی از 
هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقررات نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنی بنام مالـک اقدام خواهـد نمود .
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

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

جیرفت 
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سند رسمی
13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
دوم  شـماره1398۶031901۴00۴۶25-98/11/01هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی اقـای صفـر دلفـاردی فرزنـد محمود بشـماره 
شناسـنامه1صادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک قطعـه 
باغچـه مشـتمل برخانـه بـه مسـاحت ۶095متـر مربـع 
مجـزی  و  مفـروز  اصلـی  از1233-  فرعـی   - پـاک 
 ۶ قطعـه  -اصلـی  از 1233  فرعـی   - پـاک  از  شـده 
واقـع دراراضـی قلعه دلفـارد جیرفت  بخـش 3۴کرمان  
دلفـاردی  محمـود  رسـمی  مالـک  از  خریـداری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتب 
در  شـود  مـی  15روزآگهـی  فاصلـه  بـه  نوبـت  دردو 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
./م  طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 
 – اول:98/12/11  نوبـت  انتشـار  تاریـخ  الـف:702-   

98/12/25: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 98۰1۴۴5
خانـی،  قلعـه  یاسـر  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی 51۴ 2980200 
متولـد13۶9/۶/۶ بدهـکار پرونـده کاسـه فـوق کـه برابـر 
میسـر  ایشـان  بـه  واقعـی  ابـاغ  ابـاغ،  مامـور  گـزارش 
نگردیـده ابـاغ میگـردد کـه بابـت مهریـه بـه همسـر خـود 
مبلـغ2/727/200/000 ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بر اثر 
عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکاسـه 
فـوق در ایـن اجـراء مطرح می باشـد لذا طبق مـاده18/19 
آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ مـی 
گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی کـه تاریخ ابـاغ اجرانیه 
محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه درج ومنتشـر 
مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی 
دیگـری عملیـات اجرائـی طبق مقـررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـد.م الـف17۶0
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان-زهرا سرمست

واحدهای صنفی بی توجه به طرح زوج 
و فرد تاپنجم فروردین پلمب می شوند

نمودار سنی ابتال به کرونا در ایران

ایرنــا گــزارش داده؛ کیانــوش جهانپــور 
بامــداد امــروز شــنبه در حســاب توییتــری 
خــود، نمودارهــای توزیــع ســنی و جنســی 
مــوارد ابتــای قطعــی بــه ویــروس کرونــا 
و فــوت ناشــی از ایــن ویــروس در کشــور 

ــرد. را منتشــر ک
ــه  ــا ب ــن اســاس، حداقــل ســن ابت ــر ای ب
ــک ســال  ــر ی ــروس در کشــور زی ــن وی ای
و حداکثــر ســن ابتــا نیــز 98 ســال بــوده 

اســت.
ــه مــوارد  ــوط ب در نمــودار دیگــری کــه مرب
فــوت ناشــی از ایــن ویــروس اســت نیــز 
حداقــل ســن فــوت ناشــی از ویــروس 
ــه  ــودک س ــه ک ــوط ب ــران مرب ــا در ای کرون
ســاله ای اســت کــه بــه ســرطان خــون 
مبتــا بــوده و حداکثــر ســن نیــز 91 ســال 
ــبت  ــا، نس ــن نموداره ــاس ای ــت.بر اس اس
ــک  ــده ی ــوت ش ــراد ف ــه زن در اف ــرد ب م
چهــارم و میانگیــن ســنی افــراد فــوت 

ــت. ــوده اس ــال ب ــون ۶7 س ــده تاکن ش
ــوارد  ــه زن در م ــرد ب ــبت م ــن نس همچنی
قطعــی ابتــا بــه ویــروس کرونــا در کشــور 
هــم یــک چهــارم بــوده و میانگیــن ســنی 

ابتــا 5۴ ســال اســت.
رییــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع 
در  همچنیــن  بهداشــت  وزارت  رســانی 
ــوارد  ــی م ــی تجمع ــری فراوان ــت دیگ تویی

در  ویــروس کرونــا  از  ناشــی  بیمــاری 
کشــورها را مقایســه کــرد.

ــد  ــزان رش ــط می ــاس، متوس ــن اس ــر ای ب
ــف  ــورهای مختل ــان در کش ــه مبتای روزان
نمــودار  مــدل  و  بــوده  درصــد   33
ــره  ــران شــبیه ک ــرای ای اســتخراج شــده ب

جنوبــی اســت.
نظــر  بــه  مقایســه ای،  نمــودار  ایــن  در 
کشــورها  برخــی  نمــودار  کــه  می رســد 
ــکا  ــال آمری ــه طــور مث غیرعــادی اســت. ب
بــه دلیــل پنهــان کــردن کرونــا تــا روز 
ششــم، ژاپــن بــه دلیــل اقدامــات ســخت 
ــان  ــت از مبتای ــن تس ــا نگرفت ــریع ی و س

ــت. ــه اس ــن جمل از ای
ــده  ــه ش ــودار گفت ــن نم ــات ای در توضیح
کــه بــه نظــر می رســد شــهر یــا کشــورهای 
ــنگاپور  ــگ و س ــگ کن ــل هن ــی مث کوچک
موفــق  بیمــاری  کنتــرل  در  کــه  هــم 
اقدامــات  دلیــل  بــه  بیشــتر  بوده انــد، 
کشــورهای  در  کــه  اســت  ســختگیرانه 

بــزرگ قابــل اجــرا نیســت.
مثــل مجــازات زنــدان یــا پرداخــت 10 
ــه  ــردن قرنطین ــت نک ــرای رعای ــزار دالر ب ه
ــدارس  ــریع م ــی س ــه تعطیل ــی. البت خانگ

ــوده اســت. ــر ب ــم موث ه

کرمـان - رئیـس اصنـاف کرمـان از پلمـب 
واحدهـای صنفـی بـی توجه بـه طرح زوج 
و فـرد تـا پنجم فروردین سـال آینـده خبر 

داد.
خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در  جعفـری  یوسـف 
مهـر بـا بیـان اینکـه طـی روزهـای گذشـته 
روزهـای  در  مختلـف  صنـوف  فعالیـت 
زوج یـا فـرد مشـخص شـده اسـت، اظهـار 
کـرد: هـدف از ایـن اقـدام کاهـش تـردد و 
تجمع هـا بـرای مقابلـه بـا ویـروس کرونـا 

اسـت.

واحدهـای  صورتیکـه  در  داد:  ادامـه  وی 
صنفـی در زمانـی غیـر از روزهـای تعییـن 
شـده اقـدام بـه فعالیـت کننـد، تـا پنجـم 
فعالیـت  از  و  پلمـب  مـاه  فروردیـن 
جلوگیـری  متخلـف  صنفـی  واحدهـای 

شـد. خواهـد 
صاحبـان  از  اصنـاف کرمـان  اتـاق  رئیـس 
واحدهـای صنفـی خواسـت که بـرای حفظ 
جـان خود و شـهروندان بـه قوانیـن تعیین 
شـده توجـه جـدی کننـد و بـا اتـاق اصناف 

همـکاری بیشـتری داشـته باشـند.

رنا
 ای

س:
عک

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی  هيــأت موضــوع قان
ــمی ــند رس ــد س ــاختمان های فاق ــی و س اراض

)) آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئيــن 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان نام

ســاختمان های فاقــد ســند رســمی (( 
ــه  ــی  ک ــيله  امالک ــن وس ــور بدی ــواد مذک ــرای  م در اج
ــون  ــوع قان ــالف  موض ــل اخت ــای  ح ــر آراء هيأت ه براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی  ناحيــه یــک  
کرمــان  تقاضــای ثبــت آن هــا پذیرفتــه و ادامــه عمليــات 
ثبتــی آن هــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیده اســت، 
ــش  ــی  و بخ ــی از اصل ــالک فرع ــماره پ ــب ش ــه ترتي ب
ــا مالكيــن )  ــک ی ــوع  ملــک و مشــخصات مال محــل  وق
متقاضيــان ثبــت ( واقــع در بخش هــای  )1-4-8(  ثبتــی 
شهرســتان کرمــان  بــه شــرح ذیــل آگهــی  می شــود تــا  
در صورتــی کــه  شــخص  یــا اشــخاصی  نســبت بــه صدور 
ســند مالكيــت متقاضيــان اعتراضی داشــته باشــند بتوانند 
از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض 
طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد. شــایان 
ــر اســاس  ذکــر اســت صــدور و تســليم ســند مالكيــت ب
قانــون مذکــور مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد 

بــود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

4 فرعــی از 4009 اصلــی - خانــم مهدیــه ســبزواری نــژاد 
ــادره  ــماره 13526 ص ــنامه ش ــه شناس ــش ب ــد دان فرزن
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان از رفســنجان در ششــدانگ یكب
275/35 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان خيابــان شــهدای 
ــری  ــت کب ــل مالكي ــداری از مح ــه 3 خری ــک کوچ دارل

ــف  1269 ــژاد - ردی ــاک ن ــی پ صالح
100 فرعــی از 4659 اصلــی - خانــم مریــم افضــل الدینــی 
ــادره از  ــماره 121 ص ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــد عزیزال فرزن
کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه 
فوقانــی بــه مســاحت 148/8 متــر مربــع بــه آدرس کرمان 
خيابــان مصلــی کوچــه 7 پالک شــهری 127 خریــداری از 

محــل مالكيــت محمــد شــادمانی - ردیــف  1005
16598 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی شــده از 121 
فرعــی از 4776 اصلــی - خانــم نعيمــه درویش وکيــل آباد 

فرزنــد قــدرت اهلل بــه شناســنامه شــماره 3180002867 
صــادره از گلبــاف در ششــدانگ یكبــاب خانــه به مســاحت 
140/67 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه 
ــه  ــجاد کوچ ــام س ــان ام ــس خياب ــوار پردی ــه ای بل خامن
فرهنگســرا خریــداری از محــل مالكيــت پرویــز کيخانــزاده 

ــف  0724 - ردی
16656 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی شــده از 127 
فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای ســجاد گزســتانی کوهپایــه 
فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره 2980753769 
صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه به مســاحت 
177/91 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت الــه 
ــه 25  ــجاد کوچ ــام س ــان ام ــه 31 خياب ــه ای کوچ خامن
ســمت راســت قطعــه نهــم خریــداری از محــل مالكيــت 

جليــل رشــيد فرخــی - ردیــف  0956
16658 فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای حســين نــوروزی 
ــه شناســنامه شــماره 2 صــادره از  ــاس ب ــد عب ــژاد فرزن ن
رفســنجان در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان تجــاری بــه 
ــوار  ــان بل ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب ــاحت 194/20 مت مس
ســيدی بيــن کوچــه 8 و 10 خریــداری از محــل مالكيــت 

ــف  1561 رســتم آميغــی - ردی
16662 فرعــی از 4776 اصلــی مجــزی شــده از 119 
فرعــی از 4776 اصلــی - آقــای حســين چناریــان نخعــی 
فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره 65 صــادره از کرمــان 
در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 144 متــر مربــع 
ــه خامنــه ای انتهــای  ــه آدرس کرمــان بزرگــراه آیــت ال ب
ــت  ــداری از محــل مالكي ــه 35 ســمت راســت خری کوچ
ــف  0544 ــی - ردی ــلطنت عمران ــی س ــالل و بی ب ــيد ج س
نخعـی  علـی  آقـای   - اصلـی   4776 از  فرعـی   16663
فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه شـماره 16 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یكبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی به 
مسـاحت 70 متر مربع بـه آدرس کرمان خيابـان فيروزآباد 
کوچـه 13 غربـی 11 خریـداری از محـل مالكيـت مهـدی 

رشـيد فرخـی فرزنـد اصغـر - ردیـف  0560
4441 فرعـی از 4809 اصلـی - خانم رخسـاره خراسـانيان 
درختنجانی فرزند علی به شناسـنامه شـماره 52 صـادره از 
کرمـان و خانـم مهدیـه خراسـانی درختنجانـی فرزند علی 
به شناسـنامه شـماره 243 صـادره از کرمـان بالمناصفه در 
ششـدانگ یكبـاب خانـه بـه مسـاحت 290/70 متـر مربع 
بـه آدرس کرمـان خيابـان مهدیـه کوچـه 60 خریـداری از 
محـل مالكيت گوهربانو سروشـيان و کياندخـت کيانيان - 

ردیف هـای  0396 و 0397

ــری  ــت اطه ــای کرام ــی - آق ــی از 5209 اصل 3032 فرع
فرزنــد اميــن الــه بــه شناســنامه شــماره 761 صــادره از بم 
در ششــدانگ یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی 
بــه مســاحت 256/5 متــر مربــع کــه مــوازی 44/89 متــر 
مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و 
ــان  ــان خياب ــه آدرس کرم ــرار دارد ب ــرده ق ــاره نامب در اج
حكيــم کوچــه 12 خریــداری از محــل مالكيــت عــزت الــه 

ســاالرکالنتری - ردیــف  1498
15 فرعــی از 5298 اصلــی - خانــم مریــم کواروئــی فرزنــد 
کرامــت بــه شناســنامه شــماره 570 صــادره از کرمــان در 
ششــدانگ یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه 
ــان  ــان خياب ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب مســاحت 173/1 مت
ســجادیه کوچــه 6 خریــداری از محــل مالكيــت ورثــه حاج 

مشــيرزاده - ردیــف  1036
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

5504 فرعــی از 5 اصلــی - خانــم صدیقــه خالقــی فرزنــد 
ــان در  ــادره از ماه ــماره 230 ص ــنامه ش ــه شناس ــر ب اکب
ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 153/05 متــر مربع 
بــه آدرس کرمــان بلــوار اميرکبيــر کوچــه 5 بعــد از فرعــی 
ــا  ــت غالمرض ــل مالكي ــداری از مح ــپ خری ــمت چ 3 س

ــان - ردیــف  0198 نظری
5511 فرعــی از 5 اصلــی - آقــای فــرزاد ایرانمنــش فرزنــد 
مختــار بــه شناســنامه شــماره 540 صــادره از کرمــان در 
ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت 676/53 متــر مربع 
بــه آدرس کرمــان بلــوار اميرکبيــر کوچــه 6 خریــداری از 

محــل مالكيــت مهــدی نظریــان - ردیــف  1437
ــت  ــت صداق ــم عصم ــی - خان ــی از 6 اصل 10401 فرع
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــد محمدجعف ــيرازی فرزن ش
987 صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 436/7 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان بلــوار 
ــان والفجــر نبــش کوچــه 6 خریــداری از  جمهــوری خياب

ــف  1018 ــنایی - ردی ــرج س ــت ای ــل مالكي مح
ــای مهــدی شــفيعی درب  ــی - آق 4057 فرعــی از 8 اصل
ــه شناســنامه شــماره 7  ــد محمدحســين ب آســيابی فرزن
صــادره از کرمــان و خانــم صدیقــه دهقانــی فرزنــد اصغــر 
بــه شناســنامه شــماره 148 صــادره از کرمــان بالمناصفــه 
ــات  ــر طبق ــاختمان مشــتمل ب ــاب س در ششــدانگ یكب
فوقانــی بــه مســاحت 250 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان 
خيابــان بوعلــی کوچــه 9 غربــی 2 ســمت چپ خریــداری 
از محــل مالكيــت ماشــااله ذهــاب ناظــوری - ردیف هــای  

1445 و 1447
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ــی  ــده از 621 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 21 اصل 979 فرع
ــد  ــد محم ــری فرزن ــح اهلل جعف ــای فت ــی - آق از 21 اصل
بــه شناســنامه شــماره 6 صــادره از کرمــان در ششــدانگ 

یكبــاب ســاختمان مشــتمل بــر جایــگاه پمــپ بنزیــن بــه 
مســاحت 621/66 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان روســتای 
هوتــک خریــداری از محــل مالكيــت ســكينه جعفــری - 

ــف 0935 ردی
418 فرعــی از 23 اصلــی مجــزی شــده از 96 فرعــی از 23 
اصلــی - آقــای حميــد محمــود زاده زرنــدی فرزنــد محمد 
ــدانگ  ــد در شش ــادره از زرن ــماره 4 ص ــنامه ش ــه شناس ب
یكبــاب خانــه و بــاغ بــه مســاحت 6821/50 متــر مربــع به 
آدرس کرمــان چتــرود معزآبــاد خریــداری از محل مالكيت 

محمــد ناظمــی فرزنــد ابراهيــم - ردیــف 1048
ــم  ــی کری ــد رمضان ــای احم ــی - آق ــی از 53 اصل 4 فرع
فرزنــد اصغــر بــه شناســنامه شــماره 34 صــادره از کرمــان 
ــر  در ششــدانگ یكبــاب کارگاه ضبــط پســته مشــتمل ب
انبــار و ســاختمان اداری بــه مســاحت 4266/1 متــر مربــع 
بــه آدرس کرمــان روســتای هوتــک بلــوار امام خریــداری از 

محــل مالكيــت محمــد هژبرهوتكــی - ردیــف 3039
احمـد رمضانـی کریـم  آقـای   - اصلـی  از 53  فرعـی   5
فرزنـد اصغـر به شناسـنامه شـماره 34 صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یكبـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت 2614/6 متر 
مربـع به آدرس کرمان روسـتای هوتک بلـوار امام خریداری 

از محـل مالكيـت محمـد هژبرهوتكـی - ردیـف 3040
520 فرعــی از 160 اصلــی - خانــم زریــن ناروئــی نصرتــی 
فرزنــد خــداداد بــه شناســنامه شــماره 550 صــادره از بــم 
در ششــدانگ یكبــاب ســاختمان مشــتمل بــر باغچــه بــه 
ــه آدرس کرمــان کوهپایــه  ــع ب مســاحت 1184 متــر مرب
ــداری از  ــه خری ــروی دهوئي ــان روب ــاده هينم ــدای ج ابت

محــل مالكيــت نزهــت ادهمــی - ردیــف 0953
ــی از  ــده از 16 فرع ــزی ش ــی مج ــی از 161 اصل 58 فرع
161 اصلــی - آقــای حميــد صفــارزاده فرزنــد حســين بــه 
شناســنامه شــماره 690 صــادره از کرمــان در ششــدانگ 
یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت 
451/36 متــر مربــع بــه آدرس کرمــان کوهپایــه ده لولــو 
پشــت دهيــاری کــوی مهندســان واگــذاری شــورای 

ــف 0902 ــو - ردی ــالمی ده لول اس
ــی  ــی ضيغم ــای محمدعل ــی - آق ــی از 182 اصل 35 فرع
نــژاد فرزنــد منوچهــر به شناســنامه شــماره 224 صــادره از 
کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه و باغچــه به مســاحت 
ــيب  ــه ده ش ــان کوهپای ــه آدرس کرم ــع ب ــر مرب 877 مت
ــف  ــم صالحــی - ردی ــت ابراهي ــداری از محــل مالكي خری
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رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک 
شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر-م الف1717

آگهی مرحله بیستم سال 1398) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان بنـا به دسـتور مـاده 14قانـون ثبت اسـناد وامالک آگهی هـای تعدادی 
از امـالک واقـع در بخش هـای 34و44و45کرمان حـوزه ثبتی جيرفت 
منتشـر شـده وعمليـات تحدید حـدود آنها به شـرح ذیل بـه عمل می 

: آید 
از قطعه یک واقع در بخش 34کرمان

پـالک 36فرعـی از 53-اصلـی اقـای محمـود اميـری دومـاری وغيـره  
ششـدانگ زمين کلبنـد خيموکی واقـع در اراضی پابره دومـار جبالبارز 

. جيرفت 
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 99/01/23در محـل وقـوع ملـک شـروع وبـه 

عمـل خواهـد آمد 
از قطعه 4 واقع در بخش 34کرمان

پالک 18فرعی از 527-اصلی آقای اسـماعيل پهلوان وغيره  ششـدانگ 
زميـن یـک قطعه باغ گردویـی به مسـاحت 55076 متر مربـع واقع در 

اراضـی دره زرد آلویی کوهلـری دلفارد جيرفت .
پـالک 73فرعی از 527-اصلی آقای اسـماعيل پهلوان وغيره ششـدانگ 
یـک قطعـه بـاغ گردویـی بـه مسـاحت4924 واقـع در اراضـی دره زرد 

آلویـی کوهلری دلفـارد جيرفت .
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 99/01/24در محـل وقـوع ملـک شـروع وبـه 

عمـل خواهـد آمد 
از قطعه 5 واقع در بخش 34کرمان

پـالک - فرعـی از 861- اصلی آقای سـيد حسـن حسـينی ششـدانگ 
مرزعـه کرنـگ بـه مسـاحت 142284/75متـر مربـع واقـع در اراضـی 

کرنـگ سـاردوئيه جيرفت .
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 99/01/25در محـل وقـوع ملـک شـروع وبـه 

عمـل خواهـد آمد
از قطعه 6 واقع در بخش 34کرمان

پالک - فرعی از 2023-اصلی خانم عشـرت تربتی دلفاردی  ششـدانگ 
بـاغ  واقـع در اراضی قلعه نـو دلفارد جيرفت . 

از سـاعت 8 صبـح مـورخ 99/01/26در محـل وقـوع ملـک شـروع وبـه 
عمـل خواهـد آمد 

پـالک - فرعـی از 2026- اصلـی خانـم عشـرت تربتی دلفـاردی وغيره 
ششـدانگ بـاغ توکل آباد به مسـاحت تقریبی 3750متر مربـع  واقع در 

اراضی تـوکل آباد دلفـارد جيرفت .
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 99/01/27در محـل وقـوع ملـک شـروع وبـه 

عمـل خواهـد آمد 

از قطعه یک واقع در بخش 44 کرمان
پـالک 60 فرعـی از 80- اصلـی آقـای یوسـف محمـدی سـليمانی 
ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 3218/91متـر مربع واقـع در 

اراضـی گلـی گـز اسـفندقه جيرفـت  
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 99/01/30در محـل وقـوع ملـک شـروع وبـه 

عمـل خواهـد آمد 
از قطعه یک واقع در بخش 45 کرمان

پـالک 207 فرعـی از 2-اصلـی خانم فاطمـه اميری دوماری ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 552متر مربع واقـع در اراضی دشـت کوچ 

جيرفت 
از سـاعت 8 صبـح مـورخ 99/01/31در محـل وقـوع ملـک شـروع وبـه 

عمـل خواهـد آمد 
از قطعه 2 واقع در بخش 45 کرمان

پـالک 1162فرعـی از 549- اصلـی خانم فامه بيكران  ششـدانگ خانه 
بـه مسـاحت 544/44متر مربـع واقع دراراضـی کلرود جيرفت 

پـالک 1163فرعـی 549- اصلی خانم مهدیه اميری کچمی ششـدانگ 
خانـه به مسـاحت 241/58مترمربع واقـع در اراضی کلرود جيرفت

پـالک 1166فرعی 549-اصلی آقای هادی شـهدادی  ششـدانگ  خانه 
به مسـاحت 323/86متـر مربع واقـع در اراضی کلرود جيرفت

از سـاعت 8 صبـح مـورخ 99/02/01در محـل وقـوع ملـک شـروع وبـه 
عمـل خواهـد آمد 

پـالک 73فرعـی 582-اصلی خانم مرضيه امانی زارین  ششـدانگ خانه  
بـه مسـاحت 205/85متر مربع واقـع در اراضی خالق آبادجيرفت

پـالک 74فرعـی 582- اصلی آقای امين ميرمحمودی ششـدانگ خانه 
به مسـاحت 250مترمربـع واقع دراراضی خالـق اباد جيرفت

از سـاعت 8 صبـح مـورخ 99/02/02در محـل وقـوع ملـک شـروع وبـه 
عمـل خواهـد آمد 

لـذا بـه مالكين مجـاور رقبه مزبـور اخطار می گـردد کـه در موعد مقرر 
در ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملک حاضـر ودر صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عمليـات تحدیدی بـا معرفی مالـک انجام چنانچه کسـی بر 
حـدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد برطبق مـاده 20قانون 
ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30روز پـس از تنظيـم صـورت مجلـس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم وجهـت تقدیـم 
دادخواسـت بـه مرجـع ذیصـالح قضایـی مراجعـه نمایند بدیهی اسـت 
پـس از گذشـت مهلت یاد شـده هيچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود 

انتشـار:99/12/25 .تاریخ 
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آوای محلی           

َنه َوی تیبا نه َوی َهشَبک نیایی
َنَهم ُرم ُرم َنَهم َتک َتک َنیایی

یه عیدی ِدل َنَببدی سوَن کهنو
زه و َسهالور و کوَتک َنیایی

شاعر :  :اسماعیل جالئی

ُم روِی ُارِت غم منُدم پسینی
بزن سگده تو َپیَرنُدم پسینی
به داِدِ دل ِبَرس ندرِت گنوگُم
زدي دردی به َهشبنُدم پسینی

شاعر :  جهانگير فيروزی

آژانس شیشه ای
حاج كاظم )پرويز پرستويي( : تو مي دوني 

گردان بره خط گروهان برگرده يعني چي ؟ تو 
مي دوني گروهان بره خط دسته برگرده يعني چي ؟ تو مي دوني دسته بره 

خط نفر برگرده يعني چي ؟

کتاب عقاید یک دلقک
 تالیف هاینریش بل، روایت زندگی »هانس شنیر«، 

فردی از یک خانواده متمول با طرز فکری منحصر است. 
هانس خانه پدری را به خاطر تفاوت در نوع نگرش به 

زندگی و مذهب ترک گفته و به عنوان یک دلقک مشغول به کار است.

دیالوگ کتاب

عکس نوشت

و از میان تمام رفتن ها

بی رحم ترینش

رفتن

در بی خبری ست.....

امیر محمد مصطفی زاده

عکس: 
پگاه قدیری

         در توییتر چه می گویند؟

صنایع

بامبو بافی

جاذبه 
قلعه دختر کرمان

بامبوبافـي يكـي از صنايـع دسـتي در اسـتان گيان اسـت كه 
مـواد اوليـه از نـي خيـزران بدسـت مي آيـد. شـروع کار بامبو 
بافـي از حـدود يكصدسـال پيـش بـا کشـت چـاي در گيان 

رواج يافـت و مهمتريـن مرکـز توليـد آن الهيجـان  اسـت.

قلعـه دختـر کرمـان که به قلعه کهنه نیز مشـهور اسـت هسـته 
ی مرکـزی شـهر باسـتانی کرمان و بـا قدمتی حداقـل معادل 
دورٔه مادهـا و از قدیمی تریـن قلعه هـای ایـران اسـت کـه بـر 
فـراز کوهـی کـم ارتفـاع در همسـایگی قلعـه اردشـیر در خاور 

شـهر کرمان قـرار دارد.

معرفی 

معرفی  کرونا و مردمان خاکستری
ــود،  ــی ش ــر م ــا نزدیکت ــه م ــه ب ــی ک ــر قدم ــا ه ــا ب کرون
در مواجهــه بــا آن جــدی تــر مــی شــویم. بســیاری از 
ــور  ــود تص ــه نش ــمان نواخت ــار گوش ــش در کن ــا زنگ ــا ت  م
نمــی کنیــم ایــن خطــر ممکــن اســت گریبان مــا را هــم بگیرد. 
امــا آیــا همــه مردمانــی کــه بیــرون از خانــه هســتند از ایــن 
فاجعــه خبــر دارنــد؟ در اولیــن روزهایــی کــه بازخــورد توصیــه 
ــری مــی کــردم  ــه مــردم بردســیر را پیگی هــای بهداشــتی ب
نگــران قشــرهایی بــودم کــه بــه فضــای مجــازی دسترســی 
ندارنــد. آنهــا گوشــی هوشــمند کــه هیــچ، شــاید بــه تلویزیــون 
هــم دسترســی نداشــته باشــند. کنــار گاریهــای بــزرگ زبالــه 
شــهرداری دنبــال زبالــه گردهــا مــی گشــتم تــا اگــر هنــوز از 

چیــزی خبــر ندارنــد، بگویــم فعــا کار را تعطیــل کننــد.
مرد ژولیده با سطل بزرگ نارنجی 

روبــروی مســجد جامــع یــک مــرد ژولیــده آن چنان در ســطل 
بــزرگ نارنجــی رنــگ غوطــه ور بــود کــه هرچــه منتظــر مانــدم 
ســرش را بیــرون نیــاورد. گویــی در جهــان دیگــری ســیر مــی 
کــرد. یــک آن بــا خــود تصــور کــردم همــه دنیــا نابــود شــده و 
ایــن مــرد - تنهــا بازمانده بشــر - همچنــان در حــال کاوش در 

ایــن ســطل بــزرگ نارنجــی باقــی مانــده. 
فکــر مــی کنــم بــرای کســی کــه از شــدت گرســنگی بدنبــال 
ــه هاســت، محافظــت از  ــان زبال ــی در می ــده غذای ــس مان پ
کرونــا و دســتکش و ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده چــه 
معنایــی دارد؟ او هرچیــزی کــه گیــر بیــاورد بــرای رفــع نیــاز 
ــه  ــاز ثانوی ــک نی ــت بهداشــت ی ــی خــورد. رعای ــه اش م اولی

ــات اســت. اســت کــه مســتلزم داشــتن حداقــل امکان
صدای بلندگوی دستی 

ــه  ــه مــی رســم. صدایــی از یــک بلندگــوی دســتی ب بــه خان
ــه  ــم دارد ب ــی کن ــور م ــه تص ــک لحظ ــد. ی ــی رس ــوش م گ

ــا..  ــا.. کرون ــد: کرون ــی ده ــدار م ــهروندان هش ش
ــودم و  ــنیده ب ــیل را ش ــدار س ــا هش ــن بلندگوه ــا از همی قب

ــر دارم. ــه خاط ــوب ب ــش را خ ماجرای
صدا که نزدیکتر می شود میشنوم: خرما.. خرما.. 

هشــدار کرونــا نبــود. خــدا را شــکر هنــوز بــه وضعیــت قرمــز 
نرســیدیم. امــا خیالــم راحــت نمــی شــود. نمــی دانــم در بــی 
خیالــی کــدام مســئولی دستفروشــان بــه عرضــه محصــوالت 
خوراکــی فلــه ای مشــغولند. محصوالتــی کــه در شــرایط 

ــا هــم نبایــد بــه ایــن صــورت عرضــه شــوند. غیرکرون
زباله گردهای ماسک زده

ــای  ــم بنره ــا ببین ــاز در شــهر چرخــی زدم ت ــد ب ــد روز بع چن
هشــدارهای بهداشــتی کــه در انتشــارش ســهیم بودم چقــدر از 
هیاهــوی خریــد و فــروش شــب عیــد مــردم کاســته اســت. 
زیــر یکــی از بیلبوردهــا یــک گاری نارنجــی بــزرگ قرار داشــت. 
ــه  ــه هــم رســیدند و شــروع ب ــه گــرد ب همــان لحظــه دو زبال
احوالپرســی و خــوش و بــش کردنــد. دیــدم کــه ماســک زده 
انــد. کمــی خوشــحال شــدم کــه اوضــاع را فهمیــده انــد و در 
ایــن کمبــود ماســک و اقــام بهداشــتی آنهــا ماســک دارنــد. 
ــک  ــا ی ــه ه ــا کاوش زبال ــه ب ــودم ک ــم ناراحــت ب ــه دل ــا ت ام

ماســک نمــی توانــد ســامتی آنهــا را تضمیــن کنــد.
از جلــوی یکــی از مراکــز جمــع آوری پســماند رد مــی شــوم. 
آنجــا هــم یــک خــرده فــروش زبالــه را بــا ماســک مــی بینــم. 
بــه فکــرم مــی رســد شــاید صاحب مرکــز بــرای این کــه کارش 
تعطیــل نشــود بــا دادن ماســک از آنهــا خواســته بــه کارشــان 

برگردند.
یکــی از شــهروندان مــی گویــد: بیشــتر کســانی کــه بــه کار 
جمــع آوری زبالــه مشــغولند، معتــادان متجاهــر هســتند و 
یکــی از ایــن مراکــز در قبــال زبالــه هــای قابــل بازیافــت، بــه 
ــای  ــه پایاپ ــا مــواد مخــدر مــی دهــد. یــک جــور معامل آنه

دوســر کثیــف. 
یــک منبــع آگاه دیگــر نیــز گفتــه بــود: برخــی از ایــن مراکــز 
سرپوشــی بــرای تبــادل و توزیــع مــواد مخــدر هســتند. یــک 
ــه  ــر ســردر و دارای پروان ــی ب ــا تابلوی جــور خــرده فروشــی ب

کســب.
بــر اســاس صحبــت هــای پیشــین شــهردار بردســیر10 الــی 
12مرکــز جمــع آوری پســماند در گوشــه و کنــار شــهر هســتند 
کــه مجوزهایشــان را هــم قبــا گرفتــه انــد و االن هیــچ کاری 
نمــی شــود کــرد. نگرانــی از بازگشــت زبالــه از ســطل بــه درون 
شــهر چیــزی بــود کــه ذهــن شــهردار را بــه آن مشــغول کــرده 
بــود. ایــن صحبــت هــا و دغدغــه هــا مربــوط بــه شــرایط قبــل 
از کرونــا بــود، ولــی امــروز کــه کرونــا بــه دنبــال فتح کامــل کره 
زمیــن اســت، انجــام کار مفیــدی در ایــن زمینــه و ســاماندهی 

زبالــه هــا و زبالــه گردهــا بــه ایــن آســانی ممکــن نیســت.
سرانجام کودکان کار 

در گــذر از خیابانهــای شــهر بــه دنبــال دو کــودک کار مــی گردم 
کــه همیشــه بــا کیســه ای از وســایل واکــس مــی چرخیدنــد 
ــی  ــت خوب ــفندماه فرص ــا در اس ــلوغی خیابانه ــاال ش و احتم
ــم  ــم. در دل ــی کن ــان نم ــود. پیدایش ــان ب ــبی ش ــرای کاس ب
خوشــحال مــی شــوم کــه در خانــه مانــده انــد. امــا قــدری 
ــواده االن بایــد از کجــا  ــان آور خان هــم نگــران کــه ایــن دو ن

نــان بــه خانــه ببرنــد.
پاتوق کارگران روزمزد

ــی ام  ــاهدات میدان ــا مش ــهر دوری زدم ت ــاز در ش ــروز، ب دی
کمــی از نگرانــی هایــم کــم کنــد. بــرای یــک خبرنگار ســختی 
خانــه نشــینی در بــی خبــری اســت . اینکــه مــدام کانالهــا و 
صفحــات اجتماعــی را رصــد کنــی و شــاهد خونســردی و بــی 
عملــی مســئوالن در قبــال ایــن مصیبــت انســانِی غیرقابــل 
کتمــان باشــی، تحمــل فضــای قرنطینــه خانگــی را ســخت 
ــوز  ــه هن ــت. البت ــوت اس ــا خل ــهر تقریب ــد. ش ــی کن ــر م ت
ــد  ــا امی ــازه داران ب ــو هســتند و برخــی مغ ــدادی در تکاپ تع
بــه فــروش شــب عیــد همچنــان دایرنــد. بــه میدانــی مــی 
رســم کــه کارگــران روزمــرد آنجــا پاتــوق مــی کننــد. نزدیــک 
آنهــا ســرعتم را قــدری کــم مــی کنــم تــا ببینــم ماســک دارند 

یــا نــه؟
ــان  ــک دستش ــد. ی ــم ندارن ــتکش ه ــد. دس ــک ندارن ماس
تــوی جیبشــان اســت و دســت دیگرشــان را در حیــن 
ــاره موضــوع  ــی درب ــد. گوی ــی دهن ــکان م ــم ت ــت باه صحب
ــاره  ــد. شــاید درب ــادل نظــر مــی کنن ــا یگدیگــر تب مهمــی ب
کرونــا حــرف مــی زننــد. شــاید هــم از تاثیــرش بــر درآمــدی 
کــه جــز امیــد بــه فضــل خداونــد، نمــی شــود هیــچ جــوره 

ــرد. رویــش حســاب ک
ــری  ــای دیگ ــا معن ــرای آنه ــا ب ــن ام ــته م ــز آهس ــن ترم ای
داشــت. بــا خوشــحالی بــه ســمت مــن نــگاه مــی کننــد. یک 
لحظــه فکــر مــی کننــد کارگــر مــی خواهــم و مــن بــرای رفــع 
ایــن ابهــام حرکــت مــی کنــم و دور مــی شــوم. از ایســتادن 
ــم.  ــی کن ــرم م ــاس ش ــا احس ــن آنه ــتباه انداخت ــه اش و ب
ــدازه برایــم ناراحــت کننــده نبــود کــه  هیــچ چیــز تــا ایــن ان
ایــن مــردان کارگــر در ایــن فضــای ملتهــب کرونایــی و ســوز 
ســرما ایســتاده انــد تــا شــاید امشــب را دســت پــر بــه خانــه 

برگردنــد.
ــی  ــفره خال ــه س ــش ب ــد نگاه ــی بای ــه کس ــتی چ ــه راس ب
ایــن خانــه هــا باشــد؟ دســتی برســاند و بجــای نطــق هــای 
بیهــوده و جلســات بیهــوده تــر، کمکــی هرچنــد ناچیز بــه این 

ــد کنــد؟  ــواده هــای آبرومن خان
اصــا ایــن افــراد در کــدام آمــار و طبقــه بنــدی جــای دارنــد 
و آیــا ســازمان یــا ارگانــی هســت کــه بدانــد کجاهــا اقامــت 

دارنــد؟
لحظــه ای کنــار پــارک مــی ایســتم تــا فکــرم را متمرکــز کنم. 
ــف  ــت خــاف توق ــه در جه ــی شــوم ک متوجــه ماشــینی م
کــرده و عــده ای پیــاده یــا ســواره از چــپ و راســت مــی آینــد 
لحظــه ای ســوار ماشــین مــی شــوند و بعــد پیــاده می شــوند 
اطرافشــان را بررســی مــی کننــد و مــی رونــد. خلوتــی خیابان 
ــواد  ــای ســیار م ــده ه ــع کنن ــرای توزی ــط را ب ــارک، محی و پ

مخــدر بســیار امــن تــر کــرده.
ــراد و ســوء مصــرف  ــن اف ــم رفتارهــای پرخطــر ای نمــی دان
ــا ســهم دارد. ــدر در پیشــروی کرون ــف چق موادمخــدر مختل

مردمان خاکستری در جدال نور و روشنایی 
ــا  ــه روزهــا در خیابانه ــی سرپرســتی ک ــان ب ــم زن نمــی دان
بیهــوده پرســه مــی زننــد و شــبها در یــک ســرپناه شــبانه 
بهزیســتی ســر مــی کننــد چگونــه از کرونــا محافظــت مــی 
ــوز  ــار س ــواب در کن ــن خ ــردان کارت ــم م ــی دان ــوند؟ نم ش
ــن  ــم ای ــد؟ نمیدان ــی برن ــاه م ــه پن ــه چ ــا ب ســرما از کرون
ــگ  ــنایی، جن ــور و روش ــدال ن ــتری در ج ــان خاکس مردم
ــد؟ کســی  ــه چشــم کســی آمــده ان ســفیدی و ســیاهی ب
ــود  ــه وج ــر کســی ب ــا شــمرده اســت؟ اگ ــده ی ــا را دی آنه
ایــن گمنامــان دردمنــد اهمیــت نمــی دهــد آیــا کســی الاقل 
بخاطــر قطــع شــدن زنجیــره انتقــال کرونــا، بــه فکــر کمــک 

ــاده اســت؟ ــا افت ــه آنه رســانی ب
کرونــا بــی وقفــه مــی تــازد و فقط خــدا مــی دانــد قربانیانش 
از مردمــان شــمرده نشــده کــف خیابــان بیشــتر خواهــد بــود 

یــا از صاحبــان میــز و منصــب و قــدرت. 
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