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استاندار کرمان از مشخص نبودن 
وضعیت آب و برق مسکن اقدام 

ملی گالیه کرد
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استان کرمان در وضعیت سفید نیست
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: آمار ابتال در استان نشان می دهد روند شیوع رو به افزایش است 

و چیزی به عنوان وضعیت سفید در استان نداریم
معاون کل وزارت بهداشت، درمان 
 ۱۱۶ وضعیت  پزشکی،  آموزش  و 
شهرستان کشور را از نظر ابتال به بیماری 

کرونا، سفید اعالم کرد.
ایرج حریرچی شب گذشته در شبکه 
یک سیما از تقسیم بندی استان ها و 
شهرستان های کشور از نظر میزان ابتال 

به بیماری کرونا خبر داد.
وی در این برنامه اعالم کرد: به طور 
میانگین در طول دو هفته گذشته, ۱۱۶ 
شهرستان از صفر تا یک بیمار بستری 
مبتال به کرونا در هر روز داشته اند که 
این از نظر ما یعنی در این شهرستان ها 
وضعیت سفید است.معاون کل وزارت 
بهداشت افزود:  بر اساس بررسی ها در 
چهارده روز گذشته، ۱۲۷ شهرستان 
دیگر نیز دو بستری و ۷۴ شهرستان سه 
بستری بطور متوسط در هر روز داشتند.

به گفته حریرچی طبق گزارش های 
وزارت بهداشت اکنون ۱۳۴ شهرستان 

در کشور نیز وضعیت زرد دارند.
نام شهرستان های استان کرمان 
در لیست سفید وزارت بهداشت

معاون کل وزارت بهداشت در میان 
 ۱۱۶ از  لیست  دو  هایش  صحبت 
شهرستان که از نظر این وزارتخانه 
وضعیت سفید دارند و ۱۲۷ شهرستان 
که در ۲ هفته گذشته مورد فوتی جدید 
نداشته اند، را منتشر کرد.در این میان 
نام حدود ۱۰ شهر از استان کرمان نیز 
مانند نرماشیر، فهرج، منوجان و راور در 
لیست ۱۱۶ شهرستان وضعیت سفید 
به چشم می خورد.همچنین ارزوئیه، 

بم، رابر، راور، رودبار جنوب، ریگان، 
عنبرآباد، فهرج، منوجان و نرماشیر نیز 
از جمله مناطقی هستند که اسمشان در 
بین ۱۲۷ شهرستانی است که در ۲ هفته 
گذشته فوتی نداشتنه اند.این اسامی 
امروز در بسیاری از کانال ها و سایت 
های خبری نیز به عنوان شهرستان های 
دارای وضعیت سفید دست به دست 
شده است.اما آیا لیست منتشر شده از 
نظر دانشگاه علوم پزشکی کرمان قابل 
قبول است و به معنی سفیدی وضعیت 

کرونا در این شهرستان ها است؟
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در این خصوص به »کرمان نو« گفت: 
چنین لیستی به صورت رسمی از طرف 

وزارت بهداشت به ما ابالغ نشده است.
مهدی شفیعی ادامه داد: اینطور به نظر 
می رسد که اگر قرار به معرفی نامی از 
این شهرستان ها هم باشد اول باید در 
ستاد استانی مقابله با کرونا بررسی شود و 
بعد به اطالع عموم برسد.وی به صراحت 
عنوان: آمار اخیر در استان نشان می دهد 
روند شیوع رو به افزایش است و چیزی به 

عنوان وضعیت سفید در استان نداریم.

شفیعی ادامه داد:  نوسانات آماری نشان 
دهنده این است که اپیدمی شکننده 
است و تعداد مبتالیان می تواند افزایش 

ناگهانی داشته باشد.
جهت  سفید  وضعیت  اعالم 

بازگشایی تدریجی اماکن است
معاون وزارت بهداشت عنوان کرده؛ 
هدف از تهیه اسامی شهرستان های 
وضعیت سفید این است که در این 
مناطق به تدریج شروع به بازگشایی 
اماکن و مراکزی کنیم که پیش از آن 

محدودیت برایشان اعالم شده بود.
به گفته حریرچی اولویت بازگشایی ها 
نیز با اماکن مذهبی از جمله مساجد 
و نمازهای جماعت در شهرستان ها 
با وضعیت سفید است.وی با اشاره به 
اینکه هر چهار روز یک بار در این 
آمار تجدید نظر می کنیم، افزود: در 
شهرستان هایی که وضع سفید دارند به 
تدریج، بازگشایی ها بیشتر می شود، اما 
اگر از این وضع خارج شوند تصمیمات 
جدیدی اتخاذ می شود.او به صراحت 
گفت: بازگشایی مراسم مذهبی با 

رعایت دستوالعمل های بهداشتی وزارت 
بهداشت و با فاصله گذاری مناسب انجام 
می شود و فعال به هیچ وجه اجازه 
برگزاری مراسم عمومی چند صد نفره 
و چند هزار نفره را نمی دهیم تا زمانی 
که جلوتر برویم و اثرات بازگشایی ها را 
بسنجیم.معاون وزارت بهداشت ادامه 
داد: در مورد سالمت مردم با کسی 
شوخی نداریم و بدون اغماض و قاطع 
برخورد می شود.وی اضافه کرد: وضع 
فعلی، نوعی مانور و تمرین علمیات 
جنگی مقابله با ویروس کروناست، زیرا 
در فصل های پاییز و زمستان هم ممکن 
است با موارد جدید ابتال به این بیماری 

مواجه شویم.
خطر کرونا همچنان وجود دارد

معاون بهداشت وزارت بهداشت در رابطه 
با وضعیت سفید شهرستان ها گفته که 
خیلی بر روی رنگ سفید و قرمز تاکید 
نکنید.آنطور که در گزارش ایسنا آمده؛ 
علیرضا رییسی افزوده است: برخی 
می گویند تعریف وضعیت سفید یا قرمز 
یا زرد چگونه است باید بدانید این ها یک 
سطح است، سطح پایین، متوسط و باال.

وی عنوان کرده که بر اساس آخرین آمار 
طی دو هفته گذشته ۱۱۶ شهرستان 
بودند که این شرایط را داشتند و کمتر 
از یک بیمار در روز داشتند اما باید توجه 
کرد که این شهرستان ها ممکن است 

وضعیتشان تغییر کند.
رییسی در خصوص عادی شدن کرونا 
برای مردم ابراز نگرانی کرده و گفته خطر 

کرونا همچنان وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: طالئی ترین موقعیت برای 
اینکه شرکت های دارای توجیه را به 
عرصه اقتصاد برگردانیم، فرابورس است.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی دوشنبه 
هشتم اردیبهشت ماه در جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان کرمان اظهار 
کرد: نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 
۹۷ تقریبا منفی چهار درصد و سال ۹۸ 
نرخ رشد بدون نفت صفر و با نفت منفی ۹ 
درصد بوده است.وی افزود: برای جهش 
تولید باید مبنا این باشد که شاخص 
اصلی نرخ رشد اقصادی در استان چیست 

و باید متغیرها را کمی سازی کنیم تا 
بتوانیم مبنای تصمیم گیری داشته 
باشیم.پورابراهیمی تصریح کرد: برنامه 
های شعار سال، یک ساله است و کشور و 
استان باید عملکرد یک ساله را در پایان 
سال اعالم کند و باید اقدامات کوتاه 
مدت دیده شود تا اگر اتفاقی بیفتد می 
توانیم اعالم کنیم که شاخص ها اتفاق 
افتاده است یا نه.نماینده مردم کرمان 
و راور در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه اولین ظرفیت ما گردش منابع 
است، بیان کرد: اولین چالش بخش 
های مختلف اقتصادی، منابع مالی است 

و بخشی از گردش مالی شرکت های 
بزرگ به استان منتقل شده است.وی 
افزود: شرکت های بزرگ به دو روش می 
توانند در توسعه مشارکت کنند که یک 
راه طرح های توسعه ای خودشان است 
و راه دوم این است که بخشی از منابع را 
سپرده کنند تا به توسعه فعالیت های 
کوچک و متوسط در استان کمک کند.
پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه اصلی 
ترین مسئله بخش عمده ای از واحدهای 
نیمه فعال یا غیرفعال استان، تامین منابع 
مالی است اظهار کرد: امروز در بورس 
اعداد عجیب و غریبی را می بینیم که 

نشان می دهد عطش بازار برای جذب 
نقدینگی بسیار باال رفته و آمار و ارقام 
نشان می دهد روزانه ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان تولید نقدینگی در اقتصاد ایران 
است و اگر جذب نشود می تواند بازار 
موازی ما را دچار چالش بکند.نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی افزود: مشکل این است شرکت 
ها چگونه سهام را در بورس عرضه کرده 
و تامین مالی شوند که این کار عملیاتی 
است و طالئی ترین موقعیت برای اینکه 
شرکت های دارای توجیه را به عرصه 

اقتصاد برگردانیم، فرابورس است.
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 آگهی مزایده اجاره تاالر مریم

استاندار کرمان از مشخص نبودن وضعیت آب و برق 
مسکن اقدام ملی گالیه کرد

فرابورس فرصتی طالئی برای بازگشت شرکت ها به اقتصاد

ایسنا/کرمان استاندار کرمان با بیان 
اینکه انتظاری که از پنجره واحد سرمایه 
گذاری داشتیم، برآورده نشد گفت: اگر 
اعتقاد داریم یکی از عوامل جهش تولید، 
پنجره واحد است، باید به صورت جدی 
عمل کنیم و اگر بتوانیم پنجره واحد 
الکترونیکی را فعال کنیم، موفقیت 
خیلی بزرگی است و باید انجام شود و در 
غیر این صورت پنجره واحد فیزیکی را 
دنبال کنیم.دکتر»محمدجواد فدائی« 
امروز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه در 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
کرمان اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی 

استان کرمان در سال گذشته موضوعات 
مختلفی را دنبال می کرد که شامل 
برنامه های ارسالی از مرکز، برنامه های 
اقتصاد مقاومتی تنظیم شده در استان، 
برنامه معین های اقتصادی، تصمیمات 
موردی و ... بوده که محوریت این برنامه 

و پروژه ها رونق تولید بوده است.
وی با بیان اینکه امسال همه کارها 
و برنامه ها با محوریت جهش تولید 
دنبال می شود، افزود: جهش تولید 
در اقتصاد به معنای سرعت است و 
باید سرعت کارها بیشتر شود.فدائی 
تصریح کرد: پیش بینی شده امسال 
۱۱۰ واحد تولیدی غیرفعال استان 
کرمان را فعال کنیم که سه برابر سال 
گذشته است و براساس توانائی های 
استان می توانیم به این عدد برسیم.

استاندار کرمان با اشاره به حدود دو 
سال تالش برای پنجره واحد سرمایه 
گذاری بیان کرد: قصد داریم به قانون 
عمل کنیم و اواخر سال ۹۶ کار را در 
معاونت اقتصادی استانداری آغاز 
کرده ایم و بنا بر این است که زمان 

صدور مجوزها را کاهش بدهیم و 
مشخص شد بعضا زمان های طوالنی 
حدود یک سال را)در صدور مجوز( 
می توان به دو هفته کاهش داد.وی 
با بیان اینکه انتظاری که از پنجره 
واحد سرمایه گذاری داشتیم، برآورده 
نشد گفت: اگر اعتقاد داریم یکی از 
عوامل جهش تولید، پنجره واحد 
است، باید به صورت جدی عمل کنیم 
و اگر بتوانیم پنجره واحد الکترونیکی 
را فعال کنیم، موفقیت خیلی بزرگی 
است و باید انجام شود و در غیر این 
صورت پنجره واحد فیزیکی را دنبال 
کنیم.فدائی اظهار کرد: در بخش های 
مختلف پروژه هایی طراحی شده اما 
مشکالتی از جمله عدم همکاری بانک 

ها در پرداخت تسهیالت وجود دارد.
استاندار کرمان در پایان با اشاره به 
مشخص نبودن وضعیت زیرساخت 
های آب و برق مسکن اقدام ملی گفت: 
نباید کار بدون حساب و کتاب انجام 
شود و احداث مسکن بدون زیرساخت 

ها، مردم را گرفتار می کند.

از ابتـدای اسـفندماه ۹۸ دوشـنبه، در 
کشـور، پنـج هـزار و ۱۱ نفـر به دلیـل 
مصرف الـکل تقلبی دچار مسـمومیت 
شـده اند، ۵۲۵ نفـر از ایـن افـراد کـه 
بـه مراکـز درمانـی مراجعـه کرده انـد، 
جـان خـود را از دسـت داده انـد و ۹۵ 
نفـر هـم کم بینـا یـا نابینـا شـده اند.به 
گـزارش فردای کرمـان بـه نقـل از ایرنا 
سراسـری، کیانـوش جهانپـور، رئیـس 
مرکـز روابـط عمومـی و اطالع رسـانی 
وزارت بهداشـت، روز دوشـنبه هشـتم 
اردیبهشـت ماه بـا اعـالم ایـن خبـر 
گفـت: در حاضـر حاضـر ۲۲۹ نفـر از 
مبتال شـدگان به این مسـمومیت ها در 
بخش هـای عـادی و ۴۷ نفـر در بخـش 
مراقبت هـای ویـژه آی سـی یو بسـتری 
هسـتند.وی با بیـان اینکه سـه هـزار و 
۴۵۱ نفر نیـز مرخـص شـده اند، افزود: 
»۹۵ نفر از مسـمومین، نابینـا و کم بینا 
شـده اند«. وی اضافه کـرد: »همچنین، 
۴۰۵ نفـر نیـز نیازمنـد خدمـات دیالیز 

شـده اند.«

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: آمار ابتال در استان نشان می دهد روند شیوع رو به افزایش است 
و چیزی به عنوان وضعیت سفید در استان نداریم

آمار کرونا در کرمان 
اوج گرفت

اگر حق آبه نباشد
جازموریان می خشکد

نفس کرمان 
بند آمد

1

شیوع ویروس کرونا 
با روزه گرفتن 
منافاتی ندارد

بیش از 100 واحد 
تولیدی نیمه فعال 

و غیرفعال استان
 احیا می شود

 معاون دانشگاه 
علوم پزشــکی 

جیرفت: شــیوع ویروس کرونــا با روزه 
گرفتن منافاتی ندارد و افراد سالم کمتر 
از ۶۵ سال می توانند با رعایت کلیه توصیه 
های بهداشــتی به منظور پیشگیری از 
ابتال به ویــروس کرونا ، نوشــیدن ۸ تا 
۱۰ لیوان آب در فاصله افطار تا ســحر، 
کاهش مصرف چای، قهوه و مواد شیرین 
و افزایش مصرف سبزیجات و میوه جات، 

روزه بگیرند.

شاخص آالیندگی در هوای شهر 
کرمان هم اکنــون به چهار برابر 

حد مجاز رسیده است گروه های حساس از منزل خارج 
نشوند.

صفحه3 را 
بخوانید

صفحه2 را 
بخوانید
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در جنوب استان طالی سرخ 
برداشت می شود  

2 3

بنا بر اعالم علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ 
مورد قطعی ابتال به کرونا شناسایی شده است.بدین ترتیب 

شمار کل مبتالیان در استان کرمان به ۶۴۸ نفر رسید.بنا به گزارش علوم پزشکی 
کرمان تعداد جان باختگان کرونا در استان کرمان ۵۰ نفر است.آمار مبتالیان به 
تفکیک حوزه دانشگاهی:دانشگاه علوم پزشکی کرمان: ۱۴ نفردانشگاه علوم پزشکی 

سیرجان: ۱ نفر.از بین ۱۵ نفر جدید ۸ نفر مرد و ۷ نفر زن بوده است.

مدیرکل محیط زیســت کرمان با اشــاره 
به اینکه اختصــاص حق آبــه جازموریان 

مطالبه ای همیشگی است که باید در تمام فصول سال رعایت شود، 
گفت: اگر شرکت آب منطقه ای کرمان در ماه های مختلف سال اقدام به 
رها سازی حق آبه جازموریان نکند این تاالب به زودی خواهد خشکید 

و بار دیگر سرابی از زیبایی های جاز به جای می ماند.

صفحه2 را 
بخوانید

صفحه4 را 
بخوانید

شـهرداری زرنـد درنظـردارد تاالرمریـم خود واقع بوسـتان شـهدا را از طریق مزایده عمومی به مدت ۵ سـال به اجـاره متقاضیان واجد 
شـرایط اجـاره دهـد، لذا از کلیه اشـخاص حقیقی وحقوقی که متقاضی اجاره می باشـند دعـوت بعمل می آید ضمن واریز مبلـغ ۵00/000 
ریـال به حسـاب شـماره 0107726039008 نزد شـعبات بانک ملی اسـناد مزایـده را از امـور قراردادها دریافت و قیمت پیشـنهادی خود 

را اعالم و در پاکت سربسـته گذاشـته و تحویل دبیرخانه شـهرداری نمایند.

شرایط شرکت در مزایده: 
1-متقاضیان می بایست ۵٪ مبلغ پایه اجاره سال را به صورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه از مؤسسات مالی معتبر و دارای مجوز از بانک مرکزی 

تهیه و ارائه نمایند و یا به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره 31000068۵0002 نزد بانک ملی شعبه شهرداری زرند واریز نمایند. 
2-متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ چهار شنبه 02/09/ 1399 مهلت دارند اسناد مزایده را از امور قراردادها دریافت نمایند.
3-  متقاضیان می بایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/02/21تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

4-  تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 1399/2/23می باشد. 
۵-سپرده شرکت در مزایده نفرات اول و دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و در صورتیکه برندگان مزایده حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری زرند ضبط خواهد شد.
 6- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

7-هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.)سایر شرایط در اسناد مزایده تعریف شده(
8-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نماینده

روابط عمومی شهرداری زرند

یم
سن

: ت
س

عک

۵2۵ نفر در کشور 
با مصرف الکل تقلبی 

جان باخته اند

استان کرمان در وضعیت 
سفید نیست
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نفس کرمان بند آمد
ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به افزایش 
غلظت ریزگردها در هوای شهر کرمان از شب گذشته گفت: شاخص 
آالیندگی در هوای این شهر هم اکنون به چهار برابر حد مجاز رسیده 
است.مرجان شاکری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
گرد و غبار، شب گذشته از سمت استان یزد وارد کرمان شد و شهرهای 
شمالی این استان را درگیر کرد و بعد به حوزه شهر کرمان رسید.وی 
ادامه داد: غلظت ریزگردها در هوای شهر کرمان ساعت ۲۴ شب گذشته 
به پنج برابر حد مجاز رسید. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
کرمان با بیان اینکه شاخص آالیندگی هوا اکنون در شهر کرمان برای 
گروه های حساس خطرناک است اظهار داشت: غلظت ریزگردها در 
هوای این شهر از بامداد امروز تا ساعاتی قبل کاهش قابل توجهی داشت 
و مجدد بعدازظهر امروز افزایش یافته است.وی توصیه کرد: گروه های 
حساس مانند بیماران قلبی عروقی و تنفسی، کهنساالن و کودکان در 
شرایط فعلی از منزل خارج نشوند.شاخص آالیندگی ناشی از ذرات معلق 
در هوا بین صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ هوای سالم، بین ۱۰۰ تا 
۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۰ تا ۲۰۰ هوای ناسالم 
 )PM( برای تمام افراد و از ۲۰۰ به باال خطرناک است.ذرات معلق هوا
اصطالحی است که برای توصیف ذرات جامد و مایع پراکنده شده در هوا 
استفاده می شود.ذرات معلق هم از نظر جنس و هم از نظر سایز بسیار 
 coarse( متنوع است ولی با توجه به اندازه آنها به سه نوع ذرات درشت
particles( یا PM10 ذرات ریز )fine particles( یا PM2.5 و ذرات 

بسیار ریز )ultra fine particles( یا PM۰.۱ تقسیم می شود.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل 
ورزش و جوانان استان کرمان از راه ورزش

اندازی سامانه آموزش مجازی برای 
کالس های آموزشی مربیگری و داوری هیئت های 

ورزشی به زودی خبر داد.
 علی مرادی، معاون توسعه امور ورزش اداره کل 
ورزش و جوانان استان کرمان در دومین جلسه 
برنامه ریزی برگزاری مسابقات ورزشی قهرمانی 
استان در فضای مجازی تحت عنوان "تکریم 
رمضان با پویش ورزش در خانه" که با حضور نژاد 
زمانی سرپرست معاونت امور فرهنگی و جوانان، 
ریاحی رئیس گروه ورزش همگانی، بلوردی رئیس 
گروه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان 
و نمایندگان هیئت های ورزشی استان در محل 
سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد، ضمن 
تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: هر ساله 
به مناسبت ماه مبارک رمضان، مسابقات ورزشی با 
عنوان تکریم رمضان با ورزش به همت هیئت های 
ورزشی در سراسر استان برگزار می شد که متأسفانه 
امسال به دلیل شیوع کرونا و با توجه به محدودیت 

هایی، چون تعطیلی اماکن ورزشی، امکان برگزاری 
مسابقات به صورت حضوری نیست و از آنجایی که 
هنوز مشخص نیست چه موقع مجوز برگزاری 
رقابت ها داده شود، لذا مسابقات در فضای مجازی 

برگزار می شوند.
او افزود: بدین منظور، برنامه ریزی های الزم از سوی 
رئیس گروه های ورزش همگانی، قهرمانی، بانوان 
انجام شده است و مسابقات امسال با عنوان جام 
رمضان در فضای مجازی طبق دستورالعمل هایی 
که از وزارتخانه و فدراسیون ها اعالم شده، برگزار 

می شود.
مرادی تصریح کرد: قطعاً باید فعالیت ها انجام و 
گزارش مسابقات به وزارتخانه و فدراسیون ها ارسال 
شود و این می طلبد تا هیئت های ورزشی برنامه 
ریزی الزم را داشته باشند و آئین نامه برگزای 

مسابقات خود را اعالم کنند.
او بیان داشت: در بحث رقابت های جام رمضان، 
تالش شده در خدمت رشته های ورزشی باشیم که 

امکان برگزاری به صورت مجازی را داشته باشند.
معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش به 
پویش "#در_خانه_بمانیم" اشاره کرد و گفت: 
خوشبخانه فعالیت های خوبی زیر نظر رئیس گروه 

ورزش همگانی و روابط عمومی این اداره کل انجام 
شد، طوری که جزو ۵ استان برتر کشور در این 

زمینه بودیم.
مرادی افزود: بدین منظور، روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
کلیپ از فعالیت های ورزشکاران در خانه تهیه و 

ارسال می شد.
او تصریح کرد: مسابقات جام رمضان با برنامه 
ریزی های انجام شده به زودی آغاز و در قالب همین 

پویش انجام می شوند.
مرادی با اعالم اینکه در بخش ورزش بانوان، سه 
روزست کار در حال انجام است بیان داشت: این کار 

ساعت ۲۱ هر شب در رده ی سنی ۸۱ به باال در گروه 
دختران انجام می شود.

او گفت: بدین ترتیب، مسابقات در بخش اینستاگرام 
انجام و هر روز سه نفر معرفی می شوند.

مرادی به کالس های آموزشی هیئت های ورزشی 
اشاره کرد و با بیان اینکه هیئت های ورزشی در 
گذشته کالس های آموزش تئوری خود را به صورت 
حضوری برگزار می کردند، از راه اندازی سامانه 
آموزش مجازی کالس های مربیگری و داوری طبق 
دستورالعمل های وزارت ورزش و فدراسیون های 

ورزشی به زودی خبر داد.

ایسنا/ رییس سازمان مدیریت و 
مدیریت و 
برنامه ریزی

برنامه ریزی استان کرمان گفت: 
هدفگذاری شده امسال ۱۱۰ واحد 
تولیدی نیمه فعال و غیرفعال در شمال و جنوب 
استان کرمان وارد مدار تولید شده تا از ظرفیت های 
خالی این بخش استفاده شود.دکتر »جعفر 
رودری«امروز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه در 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان اظهار 
کرد: جهش)تولید( یا خیز اقتصادی، به معنی جدا 
شدن از شرایط فعلی و یک حرکت با شتاب و مستمر 
به سمت هدف مطلوب است که همان پیشرفت و 
توسعه اقتصادی است.وی افزود: وقتی در مرحله 
جهش اقتصادی قرار می گیریم، قبل از آن باید 
اقداماتی صورت گرفته باشد و به فرموده مقام معظم 
رهبری در نامگذاری سال ۹۹، اگر رونق تولید عملی 
شده باشد، می توانیم جهش تولید را عملیاتی کنیم.
رودری تصریح کرد: یکی از مباحث کلیدی در 
جهش تولید، سرمایه گذاری است و از سوی دیگر 
باید ایجاد شرایط و الزامات، نهادها و سازمان های 
الزم و ایجاد فضای کسب و کار مشخص را داشته 
باشیم.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

کرمان بیان کرد: به طور مشخص در استان کرمان 
باید بخش کشاورزی را به سمت مدرن و دور شدن 
از سنتی حرکت بدهیم و در مجموع در راستای 
جهش تولید، در روش های تولید و افزایش بهره 
وری تغییرات اساسی باید صورت بگیرد.وی با اشاره 
به احصاء بخش های پیشران و کلیدی استان 
کرمان در سه حوزه کشاورزی، خدمات و صنعت و 
معدن اظهار کرد: تاکنون ۲۵۱ پروژه مشخص شده 
که ۲۸ مورد جزء پروژه های نیپای کشور )نظام 
پکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی( است و 
با ابالغ پروژه های ملی این عدد)پروژه های جهش 
تولید( متفاوت خواهد بود.رودری تصریح کرد: 
۱۲۵۰ واحد تولیدی در شمال استان کرمان داریم 
که ۴۵۰ واحد نیمه فعال و ۲۵۰ واحد غیرفعال 
هستند و هدفگذاری شده ۱۰۰ واحد را امسال وارد 
مدار تولید بکنیم و از ظرفیت های خالی این بخش 
استفاده شود.وی بیان کرد: در جنوب استان کرمان 
نیز از مجموع ۲۴۰ واحد تولیدی، ۱۸ واحد نیمه 
فعال و ۲۴ واحد غیرفعال هستند که هدفگذاری 
شده ۱۰ واحد را در سال جاری فعال کنیم.رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در 

بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: حلقه مفقوده 
SME ها )بنگاه های کوچک و متوسط( در اقتصاد 
استان کرمان کامال مشهود است در حالی که این 
واحدها نقش مهمی در توسعه فناوری و نوآوری می 
توانند داشته باشند و باید برای تامین منابع مالی این 
بخش برنامه ریزی شود.وی ادامه داد: پیش بینی 
شده از محل انتقال منابع شرکت های بزرگ و 
معادن استان منابعی برای بانک ها و پرداخت 
تسهیالت ایجاد شود و ۲۰۰۰ میلیارد تومان در 
این بخش دیده شده که به شکل یارانه به ایجاد 

این واحدها کمک کند.رودری برنامه ریزی 
استان را در راستای جهش تولید در بخش های 
توسعه صادرات، ارتقاء بهره وری، توسعه اقتصاد 
دانش بنیان در استان، تامین مالی برای افزایش 
سرمایه گذاری کالن استان و ... اعالم کرد و 
گفت: ایجاد زنجیره تولید، نهادسازی اقتصادی 
برای حمایت از بازاریابی و فروش محصوالت و ... 
برنامه های مهمی است که باید در راستای 
جهش تولید در استان کرمان دنبال و اجرایی 

شود.

برگزاری کالس های مربیگری و داوری با راه اندازی سامانه آموزش مجازی

بیش از 100 واحد تولیدی نیمه فعال و غیرفعال استان احیا می شود

گزارش
باشگاه خبرنگاران

رونق گردشگری وابسته به 
معین های اقتصادی

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
گفت: حضور معین های اقتصادی در کنار مسئوالن می تواند به توسعه 
صنعت گردشگری استان کمک کند.به گزارش خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، فریدون فعالی، مدیر کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در نشست با شهردار 
و اعضای شورای شهر شهرستان زرند گفت: با توجه به ظرفیت های 
گردشگری شهرستان زرند، ساخت هتل و مراکز اقامتی در این 
شهرستان از ضروریات است.او افزود: با احداث هتل و مراکز اقامتی 
در شهرستان زرند میزان ماندگاری گردشگران در این شهرستان 
افزایش می یاید.فعالی به اهمیت حفظ برج زرندوئیه به عنوان پیشانی 
گردشگری این شهرستان اشاره و بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی 
استان کرمان، آمادگی الزم برای همکاری با مالک این برج تاریخی در 
زمینه های فنی مهندسی، نظارت، اعطای تسهیالت و صدور موافقت 
نامه برای کاربری بخشیدن به آن را دارد.او با اشاره به اینکه در چند سال 
اخیر شرکت های صنعتی و معدنی در احیای بنا های تاریخی و کاربری 
بخشیدن به آن ها نقش موثری را ایفا کرده اند، تصریح کرد: بدون شک 
حضور معین های اقتصادی در کنار مسئووالن شهرستان ها می تواند به 
توسعه صنعت گردشگری استان کرمان کمک شایانی کند.فعالی به 
همدلی و همکاری هرچه بیشتر دست اندرکاران صنعت گردشگری 
شهرستان زرند برای توسعه این صنعت اشاره کرد و افزود: دغدغه 
شهرداری و شورای شهر برای توسعه گردشگری امیدوار کننده است.

او بیان کرد: شهرستان زرند دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی زیادی 
است که می تواند هر گردشگری را به سوی آن سوق دهد.

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در استان کرمان 
منتشر شد.بنا بر اعالم علوم پزشکی کرمان در 
۲۴ ساعت گذشته ۱۵ مورد قطعی ابتال به کرونا 
شناسایی شده است.بدین ترتیب شمار کل مبتالیان در استان 
کرمان به ۶۴۸ نفر رسید.بنا به گزارش علوم پزشکی کرمان تعداد 
جان باختگان کرونا در استان کرمان ۵۰ نفر است.آمار مبتالیان 
به تفکیک حوزه دانشگاهی:دانشگاه علوم پزشکی کرمان: ۱۴ 
نفر-دانشگاه علوم پزشکی سیرجان: ۱ نفر-از  ۱۵ نفر جدید ۸ نفر 

مرد و ۷ نفر زن بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
از پلمب ۱۸۳ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در 
رفسنجان و انار خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، 
احمد جمالی زاده در نشست خبری هفته سالمت اظهار داشت: 
از زمان آغاز اپیدمی کرونا بالفاصله جلسات مربوطه در شهرستان 
تشکیل شد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
توضیح داد: در روزهای اول کمیته های روستایی مقابله با کرونا 
تشکیل شد تا اقداماتی از جمله ضد عفونی اماکن تهیه ماسک 
و… انجام شود.جمالی زاده با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته از دو 
هزار و ۶۳۹ مورد امکنه عمومی بازدید شد که حدود ۱۲۰ امکنه 
تعطیل شدند، ادامه داد: در بحث اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی 
بیش از هشت هزار بازدید توسط بازرسان بهداشتی داشتیم و ۱۸۳ 

مورد تعطیل شد.

ایسنا/کرمان مدیرکل راه و شهرسازی استان 
کرمان گفت: ثبت نامی های مرحله دوم طرح 
اقدام ملی مسکن در حال پاالیش است و احتماال 
۳۰ درصد آنها واجد شرایط باشند.علی حاجی زاده  دوشنبه 
هشتم اردیبهشت ماه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
کرمان اظهار کرد: در برنامه اقدام ملی مسکن در شمال استان 
کرمان ۱۵ هزار واحد مشخص شده که طی دو مرحله ۲۱ هزار 
نفر ثبت نام کردند و پاالیش در حال انجام است.وی با بیان اینکه 
از ۱۰ هزار نفر ثبت نام مرحله اول قریب به ۳۰۰۰ نفر واجد شرایط 
بودند که تخصیص زمین انجام شده و کار با بنیاد مسکن در حال 
پیگیری شده است تصریح کرد: ثبت نامی های مرحله دوم نیز در 

حال پاالیش است و احتماال ۳۰ درصد آنها واجد شرایط باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در ادامه بیان کرد: طرح 
بازآفرینی شهری از سال ۹۷ آغاز شده و در دو سال ۹۷ و ۹۸ مبلغ 
۹ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ برای پروژه ها و بحث تملک 
استفاده کردیم.حاجی زاده با اشاره به تسهیالت بافت فرسوده 
گفت: سهمیه اولیه سال ۹۸ تعداد ۷۰۰ واحد در این بخش بود 
که به دلیل عدم استقبال تنها ۴۸۰ واحد از تسهیالت یارانه ای ۹ 

درصدی استفاده کردند.

مدیر کانون فرهنگی هنری مصباح 
گفت: با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان 
کانون فرهنگی هنری مصباح طرح 
۳۰ روز ۳۰ آیه را در سطح کانون های 

مساجد جنوب کرمان آغاز کرد.اسماعیل نیک نفس تصریح کرد: یک 
گروه در فضای مجازی راه اندازی شده و هر روز تفسیر یک آیه از قرآن 
کریم براساس تفسیر مقام معظم رهبری، در این گروه منتشر می شود و 
پس از گذشت ۱۰ روز، از تفسیر این آیات آزمونی برگزار خواهد شد.وی 
ادامه داد: پس از برگزاری هر مرحله نفرات برتر انتخاب می شوند و چنانچه 
تعداد نفرات برتر زیاد باشد، از طریق قرعه کشی جوایزی به تعدادی از آنها 
اهدا می شود.مدیر کانون فرهنگی هنری مصباح اظهار داشت: این آیات 

چراغ راهی برای آنها در زندگی باشد.

اجرای طرح قرآنی 30 روز 30 آیه 
در جنوب کرمان

فرمانده انتظامی عنبرآباد از کشف خودروی نیسان سرقتی 
و دستگیری سارق کمتر از ۱۲ ساعت در عملیات پلیس این 
شهرستان خبر داد.  سرهنگ"محمود بیدشکی" گفت:در پی 
گزارش مرکز مانیتورینگ استان مبنی بر سرقت یک دستگاه 
خودرو نیسان در شهرستان سیرجان،شناسایی و دستگیری 

سارق و کشف خودرو سرقتی در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی افزود:در این رابطه ماموران 
پاسگاه عملیاتی"جهاد آباد"در اجرای طرح مهار و کنترل محور ورودی وخروجی شهرستان در 
مسیر"کهنوج-جیرفت"خودروی مورد نظر را شناسایی و متوقف و سارق را نیز دستگیر کردند.
این مسئول انتظامی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده سارق جهت سیر مراحل قانونی تحویل 
پلیس آگاهی شهرستان و خودرو کشف شده نیز به پارکینگ منتقل شد.فرمانده انتظامی 
شهرستان عنبرآباد توصیه کرد:از وسایل ایمني خودرو نظیر دزدگیر،سوئیچ مخفي،قفل فرمان 

و قفل پدال استفاده کرده و خودروی خود را در محل هاي خلوت و تاریک پارک نکنند.

کشف خودروی سرقتی کمتر 
از 12 ساعت در عنبرآباد

رئییس اداره آموزش و پرورش عشایری استان کرمان 
گفت: در پهنه وسیع استان کرمان بیش از یازده هزار 
دانش آموز عشایر در حال فراگیری درس هستند و هیچ 
دانش آموزی از آموزش بی بهره نیست. امیر تیموری 
رئییس اداره آموزش و پرورش عشایری استان کرمان 

در باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: با شیوع ویروس کرونا در استان و به دنبال 
آن تعطیلی مدارس، آموزش در بین دانش آموزان عشایر از سر گرفته شد.امیر تیموری 
تصریح کرد: این طرح شامل سه گروه دانش آموزان، از جمله کسانی که از امکانات اینترنت و 
تلویزیون برخوردار بودند که از طریق شبکه شاد تحصیل را ادامه دادند، گروه دوم کسانی که 
تلویزیون داشتند، اما دسترسی به اینترنت نداشتند و از طریق سی دی و دی وی دی مراحل 
آموزش طی شد و گروه سوم کسانی که نه دسترسی به تلویزیون و نه اینترنت داشتند که 

تحصیلشان از طریق اعزام راهوران به صورت حضوری و تلفنی پیگیری شد.

رونق مدارس عشایری در دورترین 
مناطق استان

ثبت نام 21 هزار نفر در استان کرمان 
در طرح اقدام ملی مسکن

آمار کرونا در کرمان 
اوج گرفت

1۸3 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی 
در رفسنجان پلمب شد

راه و 
شهرسازی

کرونا

بهداشت

خبرخبرخبر

ایرنا - فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان 
گفت: تعداد ۳۹ هزار و ۲۰۰ خانوار در این 
استان که مورد حمایت هیچ نهادی نیستند، 
شناسایی شده اند و امروز ۲۳ هزار و ۶۰۰ 
بسته معیشتی، در قالب ۵۰۰ تن کاال و 
در راستای کمک مومنانه بین آنان توزیع 
می شود.سردار حسین معروفی روز دوشنبه 
در آیین آغاز رزمایش کمک مومنانه سپاه 
در محل لشکر ۴۱ ثاراهلل استان کرمان افزود: 
این کاروان شامل ۲۳۵ تن برنج، ۹۴ تن 
گوشت مرغ، ۵۹ تن گوشت قرمز، ۳۷ تن رب 
گوجه فرنگی، ۳۶ تن روغن، ۲۳ تن ماکارونی 
و ۱۶ تن خرما به ارزش هشت میلیارد و 
۹۰۰ میلون تومان است.وی با بیان اینکه 
ارزش هربسته معیشتی در مرحله اول کمک 
مومنانه ۳۶۵ هزار تومان است تصریح کرد: 
۱۶ هزار بسته هم در سطح شهرستان های 
در کنار کمک های حمایتی رده های کمیته 
امداد و بنیاد مستضعفان آمده توزیع است و 
در مرحله دیگری مانند همین کمک ها در 
بحث کمک مومنانه توسط سپاه نیز توزیع 
خواهد شد.فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان 
اظهار داشت: در قرارگاه های شهرستانی نیز 
با کمک ائمه جمعه و مسئوالن و محوریت 
پایگاه های مقاومت بسیج و مساجد، ۴۱۹ 
میلیون تومان کمک نقدی و سه میلیارد ۹۵ 
میلیون تومان کمک غیر نقدی و مجموعا سه 
میلیارد و ۵۱۴ میلیون تومان در شهرستان 
ها کمک مومنانه جمع آوری شده است. 
وی تاکید کرد: با هماهنگی فرمانده سپاه 
بسته ویژه ای برای مناطق سیلزده ریگان و 
شهداد، رودبار جنوب نیز تدارک دیده شده 
که در اواسط ماه رمضان به این مناطق ارسال 

می شود.

شیوع ویروس کرونا با روزه 
گرفتن منافاتی ندارد

معاون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ماه 
رمضان امسال به دلیل شیوع کرونا متفاوت 
تر از سال های گذشته است اما شیوع این 
ویروس با روزه گرفتن منافاتی ندارد فقط 
با توجه به شرایط کنونی، باید به یک سری 
نکات توجه کرد.علی اصغر خیرخواه در 
گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان 
، گفت: ماه رمضان امسال به دلیل شیوع 
کرونا متفاوت تر از سال های گذشته است 
اما شیوع این ویروس با روزه گرفتن منافاتی 
ندارد فقط با توجه به شرایط کنونی، باید به 
یک سری نکات توجه کرد.معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تاکید کرد: 
روزه داری ماه مبارک رمضان فریضه ای 
واجب برای تمام مسلمانان است که با توجه 
به شیوع ویروس کرونا این مهمان ناخوانده، 
تبعیت از توصیه های ستاد ملی مبارزه 
با بیماری کرونا الزم و ضروری است.وی 
عنوان کرد: تاکنون مطلبی علمی اثبات 
شده ای که بیانگر این باشد روزه سیستم 
ایمنی بدن را پایین می آورد، وجود ندارد 
و روزه داری اسالمی نه تنها عارضه ای در 
افراد سالم ایجاد نمی کند بلکه سبب کاهش 
پاسخ های التهابی زیان بار و بهبود واکنش 
بدن در موارد استرس می شود.خیرخواه 
بیان کرد: از اصلی ترین نکات پزشکی برای 
جلوگیری از شیوع و ابتال به این بیماری، 
پرهیز از حضور در تجمعات، ماندن در خانه 
و استفاده از مواد غذای مقّوی است.معاون 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
اظهار کرد: افرادی که می خواهند روزه 
بگیرند باید شرایط جسمی و بالینی خود را 
در نظر بگیرند و بر همین اساس برای روزه 
 داری اقدام کنند و کسانی که طبق نظر 
پزشک متخصص، از روزه گرفتن منع شده 
اند طبیعتا نباید روزه بگیرند.وی در خاتمه 
ابراز کرد: افراد سالم کمتر از ۶۵ سال می 
توانند با عمل به مواردی مانند رعایت کلیه 
توصیه های بهداشتی به منظور پیشگیری 
از ابتال به ویروس کرونا مانند رعایت فاصله 
های اجتماعی، شستشوی مکرر دست ها، 
نوشیدن ۸ تا ۱۰ لیوان آب در فاصله افطار 
تا سحر، کاهش مصرف چای، قهوه و مواد 
شیرین و افزایش مصرف سبزیجات و میوه 

جات ، روزه بگیرند.

دومینوی افت قیمت محصوالت و 
ورشکستگی کشاورزان جنوب کرمان کشاورزی

از خیار به گوجه و حاال به پیاز رسیده و 
در حالی سود هنگفت به جیب دالالن می رود که 
»آه« نصیب کشاورزان محروم می شود. بهمن ماه 
سال گذشته بود که خیار کاران رودبار جنوب به 
اعتراض به افت قیمت خیار محصولشان را مقابل 
چشم مسئوالن به دلیل افت شدید قیمت رها کردند 
و عده ای هم ترجیح دادند به جای اینکه خیارها را 
۱۰۰ تومان بفروشند آنها را خوراک  کیلویی 
دام هایشان کنند، رسانه ها به همراه کشاورزان 
هشدار دادند که اگر برای کوتاه کردن دست دالالن 
چاره اندیشی نشود در هفته های آینده نوبت 
محصول گوجه می رسد اما کسی گوش نداد، اما در 
اوایل سال جاری بود که این بار نوبت گوجه فرنگی 
رسید، دالالن چنگال خود را روی هزاران هکتار 
زمین گوجه انداختند و این محصول را کیلویی ۵۰۰ 
تا هزار تومان از کشاورز خریدند.اوضاع به گونه ای 
برای  برداشت محصول  هزینه  رفت که  پیش 
کشاورزان از سودش هم بیشتر شد، حاال زمزمه هایی 
از خرید توافقی گوجه به گوش می رسد و هنوز این 
داستان تمام نشده که نوبت به پیاز رسیده است و 
قیمت های پیشنهادی برای خرید این محصول به 
حدی پایین آمده که دست مزد کارگر برای برداشت 
و هزینه حمل و نقل محصول بیشتر از سود کشاورز 
است؛ از امروز هم قابل پیش بینی است که طی چند 
هفته آینده نوبت سیب زمینی و هندوانه خواهد 

رسید.
حلقه های تولید، برداشت و عرضه

 و بازاریابی معیوب
حکایت امروز هم خیلی متفاوت نیست و مشخص 
نیست در طول این سال ها چرا هیچ راهکاری برای 
حل مشکل کشاورزان و افت قیمت محصوالت 
کشاورزی اندیشیده نشده است.توپ بین کشاورزان، 
شرکت های تعاونی و دولت رد و بدل می شود و در 
نهایت داستان کشاورزان با پایان تلخش فراموش 
می شود و همه چیز سال بعد بار دیگر تکرار می شود.

توپ بین کشاورزان، شرکت های تعاونی و دولت رد 
و بدل می شود و در نهایت داستان کشاورزان با پایان 
تلخش فراموش می شود و همه چیز سال بعد بار 
دیگر تکرار می شود.در ابتدا گمان می رفت؛ تعرفه 
۱۰ هزار تومانی برای صادرات هر کیلو پیاز، دلیل 
بروز مشکالت در بازار است اما پس از اینکه استاندار 
کرمان اعالم کرد این تعرفه برداشته شده است هم 
هیچ تحرکی در بازار این محصول روی نداد و حاال 
هزاران تن پیاز در صف های طوالنی روی دست 
کشاورزان مانده و در حال خراب شدن است.این 
روزها اگر از خیابان های شهر کرمان عبور کنید 
کامیون ها و وانت های متعددی می بینید که روی 
آنها نوشته شده چهار کیلو خیار، چهار کیلو گوجه 
و چهار کیلو پیاز ۱۰ هزار تومان و این فقط یک 
معنی می دهد؛ دولت هیچ برنامه ای برای بازاریابی 
این حجم محصول در داخل و خارج از کشور ندارد 
و همه چیز را گردن بخش خصوصی انداخته است.
حلقه های تولید، برداشت و عرضه و بازاریابی سر 
جای خود قرار ندارند و حاال کشاورزان مانده اند 
و پیازهایشان و وعده هایی که عملی نشده است.
محمد ارزنده از کشاورزان جنوب کرمان است که 
به خبرنگار مهر می گوید: سال های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ 
کشاورزان جنوب کرمان با افت جدی در زمینه 
قیمت پیاز مواجه شدند و در نهایت مجبور شدند 
زمین های خود را بدون اینکه محصول را برداشت 

کنند شخم بزند.
دالالن در کمین دست رنج 

کشاورزان هستند
وی تصریح کرد: سال گذشته اما دولت تعرفه های 
صادراتی را حذف کرد و کشاورزان با افزایش قیمت 
مواجه شدند به همین دلیل تعداد قابل توجهی از 
مردم برای کشت پیاز در سال جاری ترغیب شدند 
اما در سال جاری با افت قیمت، محصول روی دست 
مردم مانده است.وی گفت: هزینه کشت پیاز در 
هر هکتار بسیار بیشتر از سایر محصوالت است که 
هزینه خرید بذر بخش عمده را تکمیل می دهد 
بسیاری از کشاورزان با وام و قرض از دیگران اقدام 
به کشت محصول کرده اند و اگر چاره اندیشی نشود 
مردم با مشکل جدی مواجه خواهند شد.اسماعیل 
شعبانی نیز به خبرنگار مهر گفت: دالالن قیمت های 

بسیار پایین و زیر هزار تومان پیشنهاد می دهند و 
برخی از کشاورزان هم برای اینکه بتوانند بخشی 
از قرض هایشان را بدهند محصول را می فروشند 
و برخی هم ترجیح می دهند محصول را برداشت 
نکنند و زمین ها را شخم بزنند.وی افزود: مردم در 
زمان برداشت محصول خیار و گوجه به شدت ضرر 
کرده اند و حاال نوبت پیاز و سیب زمینی است.معاون 
بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان در گفتگو با مهر می گوید: یکی از 
دالیل اصلی افت قیمت کشت خارج از الگوی 
تولید در سال جاری بوده است در واقع عرضه بسیار 
بیشتر از تقاضا است.محمدرضا ساردوئی با اشاره 
به اینکه هزاران هکتار زمین زیر کشت محصول 
پیاز رفته است، گفت: هم اکنون شهرستان های 
جیرفت و عنبرآباد بیشترین سطح زیر کشت پیاز 
را دارند اما در پنج شهرستان دیگر نیز کشت این 
محصول چشمگیر است.وی گفت: ما پیش بینی 
می کنیم حداقل ۳۰۰ هزار تن پیاز تا پایان خرداد 
ماه سال جاری برداشت شود که رقم قابل توجهی 
در بازار داخلی است و باید برای صادرات محصول 
به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه 
اقدام شود.وی ادامه داد: رایزنی های گسترده ای در 

سطوح مختلف در حال انجام است، تعرفه صادرات 
نیز برداشته شده و انتظار می رود مشکل به زودی 
کاهش یابد.ساردوئی گفت: در زمان کشت محصول 
بارها به کشاورزان هشدار داده شده بود که در صورت 
کشت بی رویه در زمان برداشت با افت قیمت مواجه 
می شوند اما چون سال قبل سود هنگفتی از فروش 
محصول عاید کشاورزان شد در سال جاری سطح 
کشت را باال برده اند.کمال ایالقی یکی از فعاالن میوه 
و تره بار در جنوب کرمان است که به خبرنگار مهر 
گفت: برخی از سرمایه داران جنوب کرمان وقتی 
وضعیت کشاورزان را مشاهده کردند دست به کار 
شده اند و با خرید پیاز با قیمت کیلویی هزار تومان 
در صدد صادرات محصول به کشورهای عربی، 
روسیه و افغانستان هستند اما به دلیل مشکالت 
ناشی از کرونا و محدودیت در مرزها صادرات نیز 
با موانعی روبرو شده است.وی افزود: در جنوب 
کرمان حجم قابل توجهی محصول تولید می شود 
اما هیچ امکانات سازماندهی شده ای از سوی دولت 
یا بخش خصوصی برای خرید، توزین، انبارداری 
و بسته بندی وجود ندارد و همه چیز در یک بازار 
بزرگ عرضه و تقاضا که البته دالالن در آن نقش 

عمده دارند رقم می خورد.

 برداشتن تعرفه صادرات پیاز هم دردی را دوا نکرد
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد جنوب: یکی از دالیل اصلی افت قیمت پیاز، کشت خارج از الگوی تولید است در واقع عرضه بسیار بیشتر از تقاضا است

گزارش
مهر

نجمه سعیدی/ کرمان استانی است 
که همیشه با خطر خشکسالی گزارش

دست به گریبان بوده است در این 
میان یکی از راهکاری که برای این منظور پیشتر 
از هر چیزی به ذهن می رسد، استفاده بهینه از 
منابع آبی استان است تا جلوی هدر رفت همین 
اندک داشته،گرفته شود، براساس بررسی ها، 
بخش کشاورزی، یکی از عوامل اصلی هدر رفت 
منابع آبی استان طی چهار دهه اخیر بوده است، 
۹۵ درصد آب های موجود در استان برای 
کشاورزی استفاده می شود که عمدتا به دلیل 
آبیاری سنتی و یا کشت محصوالتی آب بر، بهره 
اقتصادی نداشته وهدر می رود.تخمین زده می 
شود حداقل ۷۰ درصد آب های بخش کشاورزی، 
تبخیر و یا بی نتیجه جذب زمین می شوند. تغییر 
مسیر کشاورزی استان به سمتی که نیاز کم تری 
به منابع آبی داشته باشد یکی از راهکار ها است و 
زعفران یکی از این محصوالت هدف است. مدتی 
است که جنوب استان کرمان نیز به این کشت 
پیوسته، برای جزییات وضعیت کشت زعفران در 
جنوب با شریف مدیر باغبانی جهاد کشاورزی 

جنوب به گفتگو نشستیم. 
افزایش زمین های زیر کشت زعفران در جنوب

 شریف می گوید: در حال حاضر ۱۵,۵ هکتار در 
جنوب زیر کشت زعفران است، جنوب استان 
کرمان سه سال است که به کشت زعفران ورود 
کرده است. به گفته شریف، بیشترین میزان زیر 
کشت در جنوب مربوط به اسفندقه و ساردوییه 
و محمد آباد است.مدیر باغبانی جهاد کشاورزی 
جنوب می گوید:  این گیاه از لحاظ میزان مورد 
نیاز آب، جز گیاهان بسیار کم آب بر است و در 
طول سال، چهار دوره آبیاری نیاز دارد،  با توجه  

به اینکه جنوب استان نیز درگیر خشکسالی 
است، ما توصیه می کنیم که  کشاورزان به کاشت 
این محصول بپردازند.شریف با اشاره به این 
موضوع که برای تشویق کشاورزان به سمت 
کشت گیاهان کم آب بر، بسته های ویژه ای در نظر 
گرفته شده، گفت: ما در جنوب کرمان بزرگترین 
بسته تشویقی برای این منظور را داریم  که در آن 
انواع تسهیالت به کشاورز تعلق می گیرد  تا تغییر 
کشت صورت گیرد. شریف در ادامه یادآور شد: 
۲ روش برای تغییر کشت به سمت کشت های 
کم آب بر وجود دارد، یکی کشت گلخانه ای که 
در جهاد کشاورزی جنوب بسیار از آن استقبال 
می شود و آن بسته های تشویقی به کشاورزان 
گلخانه دار تعلق می گیرد و روش بعدی کشت 
گیاهان دارویی است زیرا این دسته از گیاهان نیاز 
کمی به آب دارند.برای کشت گیاهان دارویی هم 
تسهیالت بلند مدت در نظر گرفته شده است، 
گاها یارانه خرید نهال و نشاء هم برای تشویق در 
اختیار کشاورز قرار می گیرد.   به گفته شریف، 
در سال گذشته به ۴۰ هکتار زیر کشت گیاهان 

دارویی در جنوب استان، تسهیالت اهدا شد.این 
گیاهان دارویی  مانند گل محمدی،گل گاوزبان، 
بید مشک و زعفران بوده اند. شریف با اشاره به 
این موضوع که در سال گذشته ۴۳ کیلو گرم 
زعفران در جنوب استان برداشت شده است، 
گفت: امسال نسبت به سال گذشته ۲هکتار نیز 
اضافه شده است.  مدیر باغبانی جهاد کشاورزی 
جنوب  تاکید کرد: کاشت زعفران عالوه بر 
مقرون به صرفه بودن به دلیل نیاز پایین به 
آب، از لحاظ اقتصادی هم  به صرفه است و سود 
دهی باالیی دارد.  شریف می گوید: کشاورزان 
جنوبی برای زعفران کشت شده خود بازاریابی 
کرده و معموال با استان های خرسان جنوبی و 
خراسان رضوی در این مورد کار می کنند و با 
شرکت هایی بسته بندی زعفران در ارتباط بوده 
و محصول را می فروشند.  به گفته  مدیر باغبانی 
جهاد جنوب، زعفران در مناطقی که دما  کمتر 
است، بهتر رشد می کند و این گیاه نیاز به زمین 
خیلی غنی ندارد ودر هر زمینی قابل کشت است 

فقط خاک نباید شور باشد.  

مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان گفت: تاکنون ۱۴ واحد کارخانه ای و 
کارگاهی رب گوجه فرنگی در جنوب کرمان 
راه اندازی شده است.امراهلل ارجمند، مدیر 
صنایع سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
با بیان اینکه تاکنون ۱۴ واحد کارخانه ای و 
کارگاهی رب گوجه فرنگی در جنوب کرمان 
راه اندازی شده است که به صورت رب فله ای 
فعالیت می کنند، گفت: از این تعداد ۹ واحد 
در حوزه سازمان صمت و ۵ واحد در حوزه 
نظارت سازمان جهاد کشاورزی فعالیت دارند 
که امسال به بهره برداری رسیده اند.او با بیان 
اینکه تولید این واحد ها عمدتا به صورت فله ای 
و حجمی است که تا پارسال تولید حجمی رب 
گوجه فرنگی مقبولیت چندانی نزد سازمان 
غذا و داروی کشوری نداشته است، افزود: با 
پیگیری های به عمل آمده استانی در فصل پایانی 
پارسال، این صورت تولید هم با ضوابط خاصی 
رسمیت یافت و صدور مجوز های مربوطه در 
حوزه غذا و دارو به صورت سیستمی مورد جریان 
واقع شده است. ارجمند بیان کرد: در بین این 
واحد ها، کارخانه شهرستان کهنوج، کامل ترین و 
اصولی ترین سیستم با قابلیت مانور ملی با سابقه 
بسته بندی های مختلف به خصوص صادراتی 
را دارد که متاسفانه در سالیان اخیر به دالیل 
مشکالت بانکی با اختالالت و وقفه هایی در روند 
تولید مواجه شده است.او گفت: امیدواریم در این 
سال منتسب به جهش تولید، شاهد بازگشت و 

رونق مجدد این واحد به چرخه تولید در حداکثر 
توان و ظرفیت مورد انتظار از این مجموعه باشیم.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان افزود: با هماهنگی های به عمل 
آمده قرار است واحد دیگری هم در جوار کارخانه 
مذکور ساخته شود. او افزود: ورود این دو واحد 
در عرضه مستقیم رب بسته بندی شده کمک 
شایانی خواهد کرد و جایگاه خوبی برای این 
صنعت در منطقه فراهم خواهد شد که به تبع 
آن تولید محصول خام در مزرعه هم قابلیت 
نظم و نظام مندی بیشتری خواهد یافت و کل 
ارزش افزوده انتظاری این صنعت هم به منطقه 
و این واحد ها انتقال خواهد یافت.ارجمند افزود: 
به رغم همه مشکالت عدیده ای که این صنعت 
ناقص منطقه ای با آن مواجه است، در دوره 
تولید جاری با جبر کشاورز به عرضه بخشی 
از محصول تولیدی خود در بازار صنعتی به 
دلیل سقوط قیمت ها در بازار تازه خواری از 

هفته اول اردیبهشت، ۳ واحد زیر مجموعه این 
سازمان به محض تمایل و تصمیم تولیدکنندگان، 
نسبت به خرید و جذب گوجه فرنگی منطقه 
اقدام کرده اند.او بیان کرد: قیمت های خرید 
با سطوح مورد انتظار تولیدکنندگان از بازار 
تازه خوری فاصله زیادی دارد و به طور قطع 
رضایت آن ها را فراهم نخواهد کرد که می طلبد 
با توجه به سطوح قیمتی متفاوت و نوسانات 
باالی بازار ها، سازمان صمت به عنوان متولی امور 
بازرگانی، نظارت کامل تر و مستمری بر وضعیت 
قیمت ها در کل مسیر ورودی و خروجی این 
تولید و فرآوری آن در طول دوره صورت دهد. 
ارجمند گفت: بهره گیری منطقی دو طرف از 
وضعیت کلی بازار صنعت کشور فراهم و حواشی 
و مشکالت احتمالی هم مرتفع شده و امکان هر 
گونه سوگیری و فرصت گیری احتمالی موردی 
که موجبات سلب اعتماد بین این دو طبقه تولید 

کننده منطقه شود، برطرف شده است.

فعالیت 1۴ کارخانه رب گوجه فرنگی 
در جنوب کرمان

در جنوب استان طالی سرخ برداشت می شود  
به گفته مدیر باغبانی جهاد کشاورزی جنوب، به کشاورزانی که در جنوب استان زعفران می کارند، 

تسهیالت بلند مدت تعلق می گیرد

رئیـس اداره جنگلـداری اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
جنـوب کرمـان گفـت: نبـود صنایـع تبدیلـی و فـرآوری ایـن 
محصـوالت در جنـوب کرمـان، یکـی از مشـکالت ایـن گیـاه 
باارزش اسـت.به گـزارش خبرنـگار گروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، بـادام کوهـی بـا نـام علمـی 
Amygdalus scoparia جـز گونه هـای بـا اهمیـت و از 
ذخایـر درختـان و درختچه هـای ایـران محسـوب می شـود.

درختی خـودرو در مناطـق کوهسـتانی جنوب کرمـان، دارای 
شـاخه های فـراوان و سـاقه های افراشـته و سـوزنی شـکل و 
برگ هـای ریـز اسـت.این درخت بـه ارتفـاع ۳ تـا ۵ متر رشـد 
کـرده و در برابـر نامالیمات طبیعت و شـرایط کم آبـی به دلیل 
نفـوذ عمقـی ریشـه های آن، مقاومـت خوبـی از خـود نشـان 
می دهد.ایـن درخـت در فصـل بهـار و قبـل از بـرگ دهـی بـه 
علـت گل های فـراوان به صـورت کامال سـفید رنگ، چشـم هر 
بیننـده ای را بـه خـود جلـب می کند. شـاید بتـوان گفـت: این 
گل هـا عـالوه بـر زیبایـی و بـوی مطبوعـی کـه از خود سـاطع 
می کننـد، یکـی از پرخاصیت تریـن نـوع گل هـای دارویـی 
در منطقـه هسـتند.ایرج امیـری رییـس اداره جنگلـداری و 
جنگلـکاری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان در گفـت و گو بـا خبرنـگار گـروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، گفـت: وجـود درختـان بـادام 
کوهـی در منطقه جنـوب کرمان بـا توجه بـه شـرایط اقلیمی، 
جغرافیایی، گردشـگری، فرهنگـی و اقتصادی، عـالوه بر ایجاد 
یک تفرجـگاه زیبـای طبیعـی بـرای منطقـه در جلوگیـری از 
فرسـایش و کنتـرل روان آب هـا نقـش مهمـی ایفـا می کنـد.
او افـزود: ایـن منطقه عـالوه بـر اینکـه منبـع غنـی از گیاهان 
دارویـی و معطر از جملـه زیـره، کنگـر، آویشـن، گل گاوزبان، 
بابونـه، خاکشـیر، کرفـس، ریـواس، پودنـه، درمنـه و کاکویی 
اسـت، سـطح وسـیعی از بادام کوهی را نیز دارد.امیری تصریح 
کـرد: مناطق کوهسـتانی جنوب کرمـان و ارتفاعـات ۸۰۰ تا ۲ 
هـزار و ۷۰۰ متری بـه دلیـل داشـتن آب  و خـاک حاصلخیر و 
شـرایط آب و هوایـی مناسـب، از مناطق مسـتعد بـرای رویش 
بـادام کوهـی بـه حسـاب می آینـد.او با اشـاره بـه اینکـه بادام 
کوهـی گیاهـی اسـت کـه در ناحیـه رویشـی ایرانـی تورانـی 
رشـد و نمـو می کند، بیـان کـرد: ایـن گیـاه در بیشـتر مناطق 
کوهسـتانی جنـوب کرمـان بـه وفـور دیـده می شـود و دارای 
ارزش اقتصـادی باالیـی در صنایع دارویی اسـت. رییـس اداره 
جنگلداری و جنگلـکاری اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
جنـوب کرمـان تصریح کرد: ریشـه عمیـق بادام کوهی، سـبب 
جلوگیری از فرسـایش و تثبیت خاک شـده و مانع از خسـارات 
جبـران ناپذیر حاصـل از سـیالب در مناطـق رویش ایـن گیاه 
می شـود. او افزود: گل هـای زیبا و سـفید این درخـت در اوایل 
بهار قبـل از پیدایـش برگ گیـاه ظاهر می شـود و در تابسـتان 

بـه بهـره بـرداری می رسـند.

گزارش
باشگاه خبرنگاران

مشکل بادام کوهی در جنوب 
کرمان نبود صنایع تبدیلی است

۵00 تن کمک مومنانه 
در استان توزیع می شود

در طول این سال ها چرا هیچ راهکاری برای حل مشکل کشاورزان و افت قیمت محصوالت کشاورزی اندیشیده نشده
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
قانـون  موضـوع  دوم  شـماره139860319014004627-98/11/01هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای مصطفـی امیـری فرزند حسـین بشـماره 
شناسـنامه 3020171873 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه به مسـاحت 1220 متر مربع پالک- فرعـی از 504 اصلی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 504 اصلی قطعه دو واقـع در اراضی 
کهـور اباد چکـری جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای حسـین امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 61

 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/9 -تاریخ انتشارنوبت دوم :99/02/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 189 فرعـی 
واقـع  280مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -565 از 
دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش45کرمـان  در 
بـا  بهجـرد جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای علـی سـاالری پـور 
سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفـت بشـم
نامبـرده  درمالکیـت  اره98/09/04-139860319014003642 
قرارگرفتـه وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار 
نگرفتـه ونیـاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
20165-98/12/13مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید حـدود آن با 
سـتناد تبصـره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید ی 
آن از سـاعت 8صبح روزدوشـنبه مـورخ 99/03/12شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکین امـالک مجاور 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 
20قانـون ثبـت و ماده 86- اصالحـی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره 
اعـالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصـالح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نمایـد وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف: 720- 

تاریـخ انتشـار :99/02/09-روز : سـه شـنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
وباغچـه   خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت  اصلـی   -1204 از  115فرعـی  پـالک 
262/55مترمربـع واقـع در بخش34کرمان و آدرس 
:واقـع دراراضـی گربـه دلفارد جیرفـت مورد تقاضـای خانم فاطمه 
مظفـری با سـتناد رای هیـات محترم حل اختـالف ثبت جیرفت 
بشـماره139860319014003458-99/08/23 درمالکیت نامبرده 
قرارگرفتـه وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- 
آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهی 
قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 604-99/01/30مالک بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود آن 
بـا سـتناد تبصره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید 
ی آن از سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مـورخ 99/03/20شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه 
مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـالن به محل 
وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـد ی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین 
بـر حـدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق ماده 
20قانـون ثبـت و ماده 86- اصالحـی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره 
اعـالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصـالح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نمایـد وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. م الف: 7- تاریخ 

انتشـار :99/02/09-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 1226 فرعـی 
واقـع  331مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -573 از 
دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش45کرمـان  در 
میانجاویـه جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای مجیـد سـاالری چینه 
بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبت جیرفت بشـم

نامبـرده  درمالکیـت  اره98/08/23-139860319014003458 
قرارگرفتـه وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار 
نگرفتـه ونیـاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
761-99/02/02مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا 
سـتناد تبصـره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید ی 
آن از سـاعت 8صبح روزدوشـنبه مـورخ 99/03/19شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکین امـالک مجاور 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 
20قانـون ثبـت و ماده 86- اصالحـی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره 
اعـالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصـالح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نمایـد وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. م الف: 5- تاریخ 

انتشـار :99/02/09-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر باغچـه 
بمسـاحت  اصلـی   -1233 از  19فرعـی  پـالک 
1847/30مترمربع واقع در بخش34کرمان و آدرس 
:واقـع دراراضـی قلعه دلفارد جیرفـت مورد تقاضـای آقای بختیار 
حیـدری دلفـارد بـا سـتناد رای هیـات محترم حل اختـالف ثبت 
جیرفـت بشـماره139860319014004733-98/11/08 درمالکیت 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضوع مـاده 3قانـون تعیین تکلیف 
و  فاقـد سـند رسـمی  اراضـی وسـاختمانهای  ثبتـی  وضعیـت 
مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب 
آگهـی  بدینوسـیله  646-99/01/31مالـک  مورخـه  درخواسـت 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصـره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مـورخ 
99/03/18شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکین 
امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطار میگـردد کـه در موعد مقـرر در 
ایـن اعـالن به محل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن بر حدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته 
باشـد بـر طبق مـاده 20قانون ثبـت و مـاده 86- اصالحی پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود را کتبـا ظرف مدت 
30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به مراجع ذیصالح قضائی 
تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از 
گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد 
بـود./. م الـف:736 - تاریـخ انتشـار :99/02/09-روز : سـه شـنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 186 فرعـی 
317/83مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -565 از 
واقـع در بخش45کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی 
بهجـرد جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای صابـر جاللـی اب بـرده  با 
سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفت بشـماره 
139860319014003997-98/09/21 درمالکیت نامبرده قرارگرفته 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آیین نامه 
قانـون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته 
ونیـاز بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 235-

99/01/23مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن با سـتناد 
تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از 
سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مـورخ 99/02/30شـروع وبعمـل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکین امـالک مجاور 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 
20قانـون ثبـت و ماده 86- اصالحـی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره 
اعـالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصـالح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه نمایـد وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف: 735- 

تاریـخ انتشـار :99/02/09-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
باغچـه  پـالک  چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه و 
35فرعـی از 1881- اصلی بمسـاحت 1235مترمربع 
واقـع در بخش34کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی 
کمشـکوئیه سـاردوئیه جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای غالمرضـا 
امیـری پـور بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت 
جیرفـت بشـماره139860319014002246-98/06/04 درمالکیت 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضوع مـاده 3قانـون تعیین تکلیف 
و  فاقـد سـند رسـمی  اراضـی وسـاختمانهای  ثبتـی  وضعیـت 
مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب 
آگهـی  بدینوسـیله  1073-99/02/8مالـک  مورخـه  درخواسـت 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصـره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مـورخ  و عملیـات تحدیـد ی آن 
99/03/10شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکین 
امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطار میگـردد کـه در موعد مقـرر در 
ایـن اعـالن به محل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن بر حدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته 
باشـد بـر طبق مـاده 20قانون ثبـت و مـاده 86- اصالحی پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود را کتبـا ظرف مدت 
30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به مراجع ذیصالح قضائی 
تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از 
گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد 

بـود./. م الـف: - تاریـخ انتشـار :99/02/09-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت 

آگهی فقدان سند مالکیت
در  واقـع  573-اصلـی  از  526فرعـی  پـالک  ششـدانگ  مالـک  کـرد  کبـری  خانـم  چـون 
بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا واعـالم نموده اصل سـند 
مالکیـت پـالک اخیرالذکر کـه قبال ذیـل ثبت14651صفخه 482دفتر89 امـالک محلی جیرفت 
صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجای مفقـود گردیده واز ایـن اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی 
پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 120آییـن نامه – 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیت مـورد ادعـا نزد خـود مـی باشـند از تاریخ انتشـار 
آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معاملـه کتبا 
بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفـت اعـالم نمایند بدیهی اسـت پـس از انقضـای مهلت مقرر 
در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقررات 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالک اقـدام خواهـد نمود .
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 98018۵9 
بدینوسـیله بـه آقایـان مهـدی برخوری مهنـی فرزند احمـد بشـماره ملـی 3020053511 و احمدرضا 
حسـن پورزرینی فرزند حسـین بشماره ملی 2092040405 بدهکار پرونده کالسـه 9801859 که برابر 
گـزارش مامـور ابـالغ شـناخته نگردیـده اید ابـالغ می گردد کـه برابر قـرارداد بانکی بین شـما و بانک 
آینـده مبلـغ  833/770/286 ریـال بدهـکار می باشـید کـه بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادر و بکالسـه فوق در ایـن اجراء مطرح می باشـد لذا طبق 
مـاده 18/19 آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار این اگهی کـه تاریخ 
ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه درج ومنتشـر می گـردد ظرف مدت ده روز نسـبت به 
پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیر این صورت بدون انتشـار آگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد.م الف 75
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
علیرضا محمدی کیا

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319014004083-98/09/25هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای عبد هللا بشـکار فرزند گرام بشـماره 
شناسـنامه 7صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه  به مساحت 
220متـر مربـع پـالک - فرعـی از579- اصلـی مفـروز و مجزی شـده 
از پـالک 24فرعـی از 579-اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی رهجـرد 
جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریـداری از مالک رسـمی آقـای دادخدا 
فرخـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:734-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/02/09 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/23
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319014004646-98/11/02هیات دوم موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی اقـای نجـات علـی توحیـدی فـر فرزنـد درویش 
بشـماره شناسـنامه 2336صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  
بـه مسـاحت 483/05متر مربع پالک - فرعـی از517- اصلی مفروز و 
مجـزی شـده از پالک - فرعـی از 517-اصلی قطعه دو واقـع در اراضی 
ده پیش سـفلی  جیرفت  بخش 45کرمان  خریداری از مالک رسـمی 
آقای یوسـف شـیروانی زابلـی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:1-   
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/02/09 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319014003673-
98/09/06هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای غالمرضـا گیالنی  
فرزنـد حاجـی بشـماره شناسـنامه 425صـادره ازجیرفـت درسـه دانـگ 
مشـاع از  ششـدانگ یـک بـاب خانه مشـتمل بـر باغچه سردسـیری  به 
مسـاحت 1320متـر مربع پـالک - فرعـی از951- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک - فرعـی از 951-اصلی قطعـه 6واقع دراراضـی  درواءدلفارد  
جیرفـت  بخـش 34کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حاجـی 
مـراد گیالنـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 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 نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 
مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/02/09 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/23
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
قانـون  موضـوع  دوم  شـماره139860319014003707-98/09/06هیات 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم شـیما سـعیدیان فرزنـد محمـد  بشـماره 
شناسـنامه 17511صادره ازبم  در ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 
760/14متـر مربـع پالک - فرعـی از574- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 1503فرعـی از 574-اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی جیرفـت 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای احمـد صدیـق پورراینـی محرزگردیده 
اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:595-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:99/02/09 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :99/02/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــی از 650-  ــالک 7 فرع ــه پ ــاب خان ــدانگ یکب ــون شش چ
اصلــی بمســاحت 422مترمربــع واقــع در بخش34کرمــان 
و آدرس :واقــع دراراضــی خــاردان ســاردوئیه جیرفــت مــورد 
ــرم  ــات محت ــتناد رای هی ــا س ــی ب ــلمی مهن ــی مس ــای عل ــای آق تقاض
حــل اختــالف ثبــت جیرفــت بشــماره98/04/17-139860319014001444 
ــن  ــون تعیی ــاده 3قان ــوع م ــی موض ــه وآگه ــرده قرارگرفت ــت نامب درمالکی
ــمی و  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی وس ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
مــاده13- آییــن نامــه قانــون ثبــت منتشــر ودر موعــد مقــرر مــورد واخواهــی 
قــرار نگرفتــه ونیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد لــذا حســب درخواســت مورخــه 
17084-98/10/26مالــک بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود آن بــا ســتناد 
ــد ی آن از ســاعت  ــات تحدی ــون مزبورمنتشــر و عملی ــاده 13قان تبصــره م
ــذا  ــد ل ــد آم ــل خواه ــروع وبعم ــورخ 99/03/19ش ــنبه م ــح روزدوش 8صب
بــه مالــک یــا مالکیــن امــالک مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد کــه در 
ــک حاضــر و در صــورت  ــوع مل ــه محــل وق ــالن ب ــن اع ــرر در ای ــد مق موع
ــک انجــام  ــا معرفــی مال ــد ی ب ــات تحدی ــن عملی عــدم مراجعــه مجاوری
ــراض  ــی آن اعت ــوق ارتفاق ــدود وحق ــر ح ــن ب ــی از مجاوری ــه کس و چنانچ
داشــته باشــد بــر طبــق مــاده 20قانــون ثبــت و مــاده 86- اصالحــی پــس از 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی اعتــراض خــود را کتبــا ظــرف مــدت 30روز 
بــه ایــن اداره اعــالم ودادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم و 
گواهــی دادخواســت بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد وپــس از گذشــت مهلــت یاد 
شــده هیچگونــه ادعایــی مســموع نخواهــد بــود./. م الــف: - تاریــخ انتشــار 

ــنبه  ــه ش :99/02/09-روز : س
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــی از 18-  ــالک 287 فرع ــه پ ــاب خان ــدانگ یکب ــون شش چ
اصلــی بمســاحت 655/82مترمربــع واقــع در بخش45کرمان 
ــای  ــورد تقاض ــت م ــده جیرف ــی میان ــع دراراض و آدرس :واق
آقــای علــی رودبــاری  بــا ســتناد رای هیــات محتــرم حــل اختــالف ثبــت 
ــرده  ــت نامب ــت بشــماره139860319014003509-98/08/27 درمالکی جیرف
قرارگرفتــه وآگهــی موضــوع مــاده 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده13- آییــن نامــه قانــون 
ــه  ــاز ب ــه ونی ــرار نگرفت ــی ق ــورد واخواه ــرر م ــد مق ــر ودر موع ــت منتش ثب
تحدیــد حــدود دارد لــذا حســب درخواســت مورخــه 773-99/02/02مالــک 
ــون  ــاده 13قان ــا ســتناد تبصــره م ــد حــدود آن ب ــی تحدی بدینوســیله آگه
ــنبه  ــه ش ــح روزس ــاعت 8صب ــد ی آن از س ــات تحدی ــر و عملی مزبورمنتش
مــورخ 99/03/20شــروع وبعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک یــا مالکیــن 
ــن  ــرر در ای ــد مق ــه در موع ــور اخطــار میگــردد ک ــه مزب امــالک مجــاور رقب
اعــالن بــه محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن 
عملیــات تحدیــد ی بــا معرفــی مالــک انجــام و چنانچــه کســی از مجاورین 
ــاده  ــق م ــر طب ــد ب ــته باش ــراض داش ــی آن اعت ــوق ارتفاق ــدود وحق ــر ح ب
20قانــون ثبــت و مــاده 86- اصالحــی پــس از تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــدی اعتــراض خــود را کتبــا ظــرف مــدت 30روز بــه ایــن اداره اعــالم 
ودادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم و گواهــی دادخواســت 
بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد وپــس از گذشــت مهلــت یــاد شــده هیچگونــه 
ــود./. م الــف:6 - تاریــخ انتشــار :99/02/09- ادعایــی مســموع نخواهــد ب

روز : ســه شــنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت:
احترامـا طبق درخواسـت شـماره 1034-99/2/1 اقای علی 
/ زاهـدي فرزنـد درعلـي شـماره شناسـنامه 152 تاریـخ 
ملـی  دارای شـماره  بردسـیر  از  تولـد 1310/12/9 صـادره 
3179092017 مالـک ششـدانگ پـالک 5799 فرعـي از 2787 اصلـی 
بخش 3 کرمان موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 226836 
سـری پ سـال 90 که در صفحه 135 دفتر امالک جلد140 ذیل شـماره 
20840 ثبـت گردیـده اسـت .محدودیـت: یـک مـورد بازداشـت دائـم 
بموجـب دسـتور شـماره 1397021000444445 مـورخ 1397/05/21 
صـادره از دادیـار محترم شـعبه دوم دادسـراي عمومـي و انقالب کرمان 
بـه مبلـغ 800000000 بـه نفع داديار محترم شـعبه دوم دادسـراي عمومي 
و انقـالب کرمـان بازداشـت مـی باشـد صـادر و تسـلیم گردیـده ضمن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت 
سـند مالکیـت پـالک مزبور بعلت جابجایی مفقود و در خواسـت سـند 
مالكيـت المثنـی نموده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی ماده 
120 آئیـن نامـه قانون ثبت مراتب در یک نوبـت در تاریخ مندرج در ذیل 
آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک 
فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می باشـد ظـرف مدت 
ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم 
نماینـد در غیـر ایـن صورت پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت المثنـی اقـدام خواهد شـد.م الـف 72-تاريخ انتشـار: 99/2/9
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه2 کرمان 
از طرف امید صاعد 

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319014004813-98/11/13هیات دوم موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بالمعارض متقاضی خانم سـرور میره  فرزند گل باز بشـماره شناسـنامه 
352صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 
142متـر مربـع پالک - فرعـی از574- اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک 64فرعـی از 574-اصلی قطعـه دو واقع درچهار راه دانشـگاه ازاد 
خیابـان مالک اشـتر کوچه شـماره 2اراضی جیرفت  بخـش 45کرمان  
خریـداری از مالک رسـمی بنیـاد مسـتضعفان محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:731- تاریخ انتشـار نوبـت اول:99/02/09 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :99/02/23
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره13986031901400378-98/09/11هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای وحیـد سـاالری امیـری فرزنـد 
حسـین جان بشـماره شناسـنامه 1437صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یـک بـاب خانـه قدیمـی  به مسـاحت 255متـر مربع پـالک - فرعی 
از574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 47فرعـی از 574-

اصلـی قطعـه دو واقع در اراضی جیرفت  بخـش 45کرمان  خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمـد هـروی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:717-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/02/09 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیر منقول

 58/6/18 2834مـورخ  شـماره  ازدواج  سـند  بموجـب 
دفترخانـه رسـمی ازدواج شـماره 36 شهرسـتان بـم پرونده 
اجرائـی بـا موضـوع مطالبه مهریـه بـه کالسـه 9400159 له: خانم اشـرف 
معروفـی فرزنـد محمـد عليـه ورثـه مرحـوم سـهراب مهنـی پـور فرزنـد 
اسـفندیار کـه عبارتنـد از 1-مریم مهنـی پور نـراب 2-زهرا مینی پـور نراب 
3- مینا مهنی پور نراب 4- مهشـید مهنی پور نراب 5- مسـلم مهنی پور 
نراب 6مسـعود مهتی پور نراب 7- ميترا مهنی پور نراب 8- شـیما مهنی 
پـور نـراب 9- منوچهـر مهنـی پـور نـراب 10- منا مهنـی پور نراب تشـکیل 
و نظـر بـه اینکـه مدیونین نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقـدام ننموده 
انـد برابـر مقـررات آئیـن نامه اجراء مفاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانون 
ثبت اسـناد و امالک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکار از ملک معرفی و 
بازداشـت شـده ارزیابی الزم توسط کارشناس رسـمی دادگستری انجام و 
پـس از قطعیـت ارزیابی بسـتانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسـبت 
بـه ملـک معرفـی و بازداشـت شـده سـه دانگ مشـاع از يکبـاب خانه به 
مسـاحت ششـدانگ  479/50مترمربع پـالک 188 فرعـی از 576 اصلی 
واقـع در بخـش 45 کرمان بـه آدرس:جیرفت-خیابان کشـاورزی جنوبی 
کوچـه 9 پـالک 5 را مینمایـد لـذا ملـک فوق که ذیـل ثبت شـماره 1948 
صفحـه 70دفتـر 20 بنـام آقای سـهراب مهنی پور ثبت و سـند مالکیت آن 
نیـز صادر وتسـلیم گردیده اسـت به مزایده گذاشـته میشـود حـدود اربعه 
به شـرح ذیل: شـماال: دیواریسـت بطـول 24/35بـه شـماره 87فرعی از 

576اصلی شـرقا : دیواریسـت بطـول 18/43
بـه شـماره 261فرعی از 576 اصلـی جنوبا : درب و دیـوار بطول 24/60متر 

بـه کوچه غربا : در دو قسـمت اول
 دیواریست بطول18/56متر به کوچه بن بست دوم

دیواریست بطول 1/70
متـر بـه شـماره 87 فرعی از 576 اصلی که برابر نظریه کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری: 1-مسـاحت عرصـه مسـکونی 50 /479 متر مربـع به ارزش 
431/500/000 ریال 2-مسـاحت اعیانی 237 مترمربع سـاختمان با دیوار 
بـار آجـری ، سـقف طـاق ضربـی، نـازک کاری تـا ارتفـاع یک متر سـنگ 
کاری شـده و مابقـی انـدود گچ نقاشـی شـده، کـف موزائیک فـرش ونما 
سـنگ کاری شـده بـه ارزش335/500/000ریـال 3- حصارکشـی )ضلـع 
جنوبی دیوار آجری با نمای داخل سـنگ و نمای بیرون پالسـتر سـیمان 
تگرگـی و ضلـع شـرقی و شـمالی دیـوار آجـری بـدون نمـا( بـه ارزش 
35/000/000ریال 4- محوطه سـازی ) موزائیک کاری شـده( با احتسـاب 
سـرویس بهداشـتی در محوطـه بـه ارزش20/000/000ریـال مـع الوصـف 
ارزش نهایـی ششـدانگ ملـک موصـوف با کلیه امتیـازات و اشـتراكات و 
امـکان فـروش جمعا")842/000/000(ریـال میباشـد که سـه دانـگ آن به 
مبلـغ 421/000/000ریـال ارزیابـی گردیـده که مبنـا وپایه مزایـده نیز تعیین 
میگـردد جلسـه مزایـده از سـاعت 9 الـی 12 صبـح روز چهارشـنبه مـورخ 
99/2/24 در محل شـعبه اجرا ء اداره ثبت اسـناد و امالک جیرفت برگزار 
"مزایـده از مبلـغ مذکور شـروع و به بـاال ترین قیمت پیشـنهادی فروخته 
خواهـد شـد. ضمنـا فـروش نقـدی بـوده و پرداخـت کلیـه قبـوض آب و 
بـرق و تلفـن و غیـره تـا تاریخ انجـام مزایده اعـم از اینکه رقـم قطعی آن 
معلـوم شـده یـا نشـده به عهـده برنـده مزایـده می باشـد.تاریخ انتشـار: 

99/2/9-م.الـف.14
جواد فاریابی رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
دوم  شـماره139860319014004536-98/10/28هیات  برابـررای 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اسـماعیل ابراهیمی ده 
شـاوردی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 15صادره ازبم  درششدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 200متر مربـع پـالک - فرعـی از579- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 19فرعـی از 579-اصلی قطعه 
دو واقـع دراراضـی رهجـرد  جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریـداری 
از مالـک رسـمی آقـای امـر هللا گیالنـی   محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:8-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/02/09 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :99/02/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
موضـوع  اول  شـماره139860319014003496-98/08/26هیات 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
جیرفـت   ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اسـمعیل ابراهیمـی  
در  ازجیرفـت  803صـادره  شناسـنامه  بشـماره  غالمرضـا  فرزنـد 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 225متـر مربـع پـالک 
- فرعـی از549- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1فرعـی 
از 549-اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کلـرود جیرفـت  بخـش 
نـادری   جـواد  آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  45کرمـان  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:11-   تاریخ 
انتشـارنوبت دوم :99/02/23 تاریـخ  اول:99/02/09 –  نوبـت  انتشـار 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک 61 فرعــی از 1201- 
اصلــی بمســاحت 410مترمربــع واقــع در بخش34کرمان 
ــارد جیرفــت  ــع دراراضــی پشــت خــان دلف و آدرس :واق
مــورد تقاضــای آقــای محمــد ســاالری بــا ســتناد رای هیــات محتــرم 
بشــماره 139860319014003472- ثبــت جیرفــت  اختــالف  حــل 

98/08/23 درمالکیــت نامبــرده قرارگرفتــه وآگهــی موضــوع مــاده 
3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی و مــاده13- آییــن نامــه قانــون ثبــت منتشــر ودر موعــد 
مقــرر مــورد واخواهــی قــرار نگرفتــه ونیــاز بــه تحدیــد حــدود دارد لــذا 
ــی  ــک بدینوســیله آگه حســب درخواســت مورخــه 740-99/02/02مال
ــر  ــون مزبورمنتش ــاده 13قان ــره م ــتناد تبص ــا س ــدود آن ب ــد ح تحدی
و عملیــات تحدیــد ی آن از ســاعت 8صبــح روزدوشــنبه مــورخ 
ــن  ــا مالکی ــک ی ــه مال ــذا ب ــد ل ــد آم ــل خواه ــروع وبعم 99/03/19ش
ــرر در  ــد مق ــه در موع ــردد ک ــار میگ ــور اخط ــه مزب ــاور رقب ــالک مج ام
ایــن اعــالن بــه محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه 
ــک انجــام و چنانچــه  ــی مال ــا معرف ــد ی ب ــات تحدی ــن عملی مجاوری
ــراض داشــته  ــر حــدود وحقــوق ارتفاقــی آن اعت ــن ب کســی از مجاوری
باشــد بــر طبــق مــاده 20قانــون ثبــت و مــاده 86- اصالحــی پــس از 
ــدت  ــا ظــرف م ــراض خــود را کتب ــدی اعت ــس تحدی ــم صورتمجل تنظی
30روز بــه ایــن اداره اعــالم ودادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی 
ــس از  ــد وپ ــه نمای ــن اداره ارائ ــه ای ــت ب ــی دادخواس ــم و گواه تقدی
گذشــت مهلــت یــاد شــده هیچگونــه ادعایــی مســموع نخواهــد بــود./. 

ــنبه  ــه ش ــار :99/02/09-روز : س ــخ انتش ــف: 4- تاری م ال
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــی از 1212-  ــالک 1فرع ــه پ ــاب خان ــدانگ یکب ــون شش چ
اصلــی بمســاحت 385مترمربــع واقــع در بخش34کرمــان 
ــورد  ــت م ــارد جیرف ــی دلف ــی بجگ ــع دراراض و آدرس :واق
تقاضــای آقــای بابــا جــان افتابــی بــا ســتناد رای هیــات محتــرم حــل 
ثبــت جیرفــت بشــماره1760مورخ 79/07/26 درمالکیــت  اختــالف 
ــون  ــک قان ــاده ی ــد 6م ــاده بن ــوع م ــی موض ــه وآگه ــرده قرارگرفت نامب
اصالحــی مــواد 1و2و3قانــون اصالحــی - ثبــت منتشــر ودر موعــد 
ــدود دارد  ــد ح ــه تحدی ــاز ب ــه ونی ــرار نگرفت ــی ق ــورد واخواه ــرر م مق
اعمــال تبصــره ذیــل مــاده 15قانــون ثبــت میســر نمیباشــد لــذا حســب 
ــد  ــک بدینوســیله آگهــی تحدی درخواســت مورخــه 327-99/01/25مال
ــات  ــر و عملی ــون مزبورمنتش ــاده 5قان ــره م ــتناد تبص ــا س ــدود آن ب ح
تحدیــد ی آن از ســاعت 8صبــح روزچهارشــنبه مــورخ 99/02/31شــروع 
وبعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک یــا مالکیــن امــالک مجــاور رقبــه 
ــه محــل  ــالن ب ــن اع ــرر در ای ــد مق ــه در موع ــردد ک ــار میگ ــور اخط مزب
ــات  ــن عملی ــه مجاوری ــدم مراجع ــورت ع ــر و در ص ــک حاض ــوع مل وق
ــن  ــی از مجاوری ــه کس ــام و چنانچ ــک انج ــی مال ــا معرف ــد ی ب تحدی
بــر حــدود وحقــوق ارتفاقــی آن اعتــراض داشــته باشــد بــر طبــق مــاده 
ــس  ــم صورتمجل ــس از تنظی ــی پ ــاده 86- اصالح ــت و م ــون ثب 20قان
ــن اداره  ــه ای ــدت 30روز ب ــرف م ــا ظ ــود را کتب ــراض خ ــدی اعت تحدی
ــی  ــم و گواه ــی تقدی ــالح قضائ ــع ذیص ــه مراج ــت ب ــالم ودادخواس اع
ــاد  ــت ی ــد وپــس از گذشــت مهل ــه نمای ــن اداره ارائ ــه ای دادخواســت ب
شــده هیچگونــه ادعایــی مســموع نخواهــد بــود./. م الــف: 729- تاریــخ 

ــنبه  ــه ش ــار :99/02/09-روز : س انتش
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت
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مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
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جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
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ایمیل تحریریه: 
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هر
 م

س:
عک

یک عاشقانه ی آرام
این کتاب داستان زندگی زن و شوهری جوان است که سعی 
دارند زندگی عاشقانه شان را از خطر روزمرگی نجات دهند. 
کتاب در سال ۵۷ روایت می شود.گیله مرد معلم ادبیات 
است که ساواک او را ممنوع الکار کرده است. بنابراین او 
تصمیم می گیرد داستانی بنویسد و آن را به همسرش تقدیم 
کند…حس میکنم نویسنده خودش و همسرش را در قالب 
شخصیت های کتابش به تصویر کشیده و چیزی که این 
کتاب را خاص می کند همین است.در اصل کتاب، موضوع 
محور نیست بلکه گفتگو محور است و کل کتاب گفتگوی 
همین زن و شوهر می باشد.وقتی کتاب ملت عشق رو خوندم 
با خودم فکر کردم جای کتابی که روابط انسانی را به عارفانه و 
عاشقانه ترین شکل ممکن بیان کند چقدر در ادبیات معاصر 
ایران خالیه! تا اینکه این کتاب رو خوندم.واقعا درسته که هر 
کتابی، زمانی داره برای خونده شدن! مطمئنم شاید هر وقت 
دیگه ای این کتاب رو میخوندم انقدر به دلم نمی نشست…

به جرات این کتاب جزو بهترین کتاب های تمام زندگیمه!نه 
فقط داستان جذاب، بلکه اشراف نویسنده به زمان روایت و 
جمالت شاعرانه و شخصیت پردازی بی نقص و تشبیهات 
قوی همه از نکات مثبت کتاب بود…حقیقتا یک کتاب کامل 
بود که به بهترین شکل ممکن حالم رو خوب کرد.لطفا کتاب 
یک عاشقانه ی آرام را بخوانید چون هر روز که آن را نخوانید 

بدون شک یک کتاب خوب را از دست داده اید.

 آقای هیچ کس
من از مردن نمیترسم

نگرانم که به اندازه ی کافی زندگی نکرده باشم

دیالوگ
ماهمه با هم هستیم/ما همه با هم هســتیم فیلمــی پربازیگر به نویسندگی 
پدرام پورامیری، حســین امیری و محمد داودی، کارگردانی کمال تبریزی و 

تهیه کنندگی رضا میرکریمی است.

فیلم
بازی جوزو/بازی دسته جمعی بین دو دسته ۶ تا ۸ نفره است که در آن یک دسته 
بنا به قرعه درون یک دایره که مرکز بازی است پشت به هم روی زمین می نشینند 

. دسته دیگر سعی می کنند نفرات نشسته را از دایره خارج کنند.

بازی های محلی

گاهی
تمام جمعیت شهر
همان یک نفریست

که نیست ...
عباس موسوی

عکس: بهنام صدیقی
مدیرکل محیط زیست کرمان:

اگر حق آبه نباشد، جازموریان می خشکد

مدیرکل محیط زیست کرمان با اشاره به اینکه اختصاص حق آبه جازموریان مطالبه ای 
همیشگی است که باید در تمام فصول سال رعایت شود گفت: نجات جازموریان به همدلی و 
همکاری همه نیاز دارد.باتالق جازموریان بعد از سال ها با توجه به بارندگی های قابل توجه سال 
جاری آبگیری شده است، اهمیت جازموریان در اکوسیستم منحصر به فرد استان کرمان با 
توجه به محدودیت های منابع آبی به حدی است که خبر آبگیری ۱۰۰ درصدی جازموریان 
یک تحول جدی در جنوب استان کرمان است که می تواند در دراز مدت موجب احیای محیط 
زیست منطقه شود اما باید به این نکته اساسی توجه کرد که در صورتیکه شرکت آب منطقه ای 
کرمان در ماه های مختلف سال اقدام به رها سازی حق آبه جازموریان نکند این تاالب به 
زودی خواهد خشکید و بار دیگر سرابی از زیبایی های جاز به جای می ماند.احداث سد بر 
روی رودخانه های باال دست این حوضه آبی به خصوص روی دو رودخانه هلیل رود و بم پور و 
عدم اختصاص حق آبه در طول سال موجب شده بزرگترین حوضه آبی استان کرمان از اوایل 

تابستان به بیابانی بی آب و علف تبدیل شود.
اختصاص حق آبه جازموریان از هلیل رود در تمام ماه های سال ضروری است

در این خصوص با مدیرکل محیط زیست استان کرمان به گفتگو نشستیم، مرجان شاکری 
با اشاره به اهمیت جازموریان در جنوب استان کرمان اظهارداشت: خوشبختانه پس از 
بارندگی های اخیر در جنوب کرمان و باز شدن دریچه های سازه های هیدرولیکی باالدست 
جازموریان به صورت کامل آبگیری شده است، تاالب در مکان هایی مانند استان کرمان از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند چون استان کرمان با دریا ارتباط ندارد رودخانه های 
منطقه مانند رگ هایی است که در جازموریان جریان دارند و زندگی را در این منطقه تضمین 
می کنند و به همین دلیل اختصاص حق آبه جازموریان از این رودخانه ها از اهمیت فوق العاده 
ای برخوردار است.وی افزود: سازه های هیدرولیکی که روی رودخانه ها احداث می شود روی 
کمیت و کیفیت اراضی پایین دست تأثیر می گذارد و به همین دلیل باید اختصاص حق آبه 

تاالبی مانند جازموریان تضمین شود.
جازموریان خرداد ماه می خشکد

شاکری افزود: به دلیل گرمای هوا و عدم اختصاص حق آبه پیش بینی می کنیم تاالب خرداد 
ماه خشک می شود اما در این صورت هم جازموریان که مانند یک اسفنج عمل می کند می تواند 
در احیا آب های زیر زمینی منطقه تأثیر قابل توجه داشته باشد.وی بر اهمیت مطالبه گری در 
خصوص اختصاص حق آبه جازموریان تاکید کرد و گفت: کارشناسان آب منطقه ای می گوید 
که محیط زیست از ما می خواهد با لوله کشی آب را به جازموریان برسانیم اما به هیچ عنوان این 
ادعا را قبول نداریم ما فقط می خواهیم سهمیه آب جازموریان در تمام فصول سال رها سازی 
شود نه فقط زمانی که سیل می آید و آب منطقه ای مجبور به رها سازی آب می شود.مدیرکل 
محیط زیست استان کرمان افزود: ما اصرار به اختصاص این حق آبه در طول سال داریم، شاید 
آب به جازموریان نرسد اما مطمئن باشید زندگی به جازموریان خواهد رسید. همان طور که در 
گذشته نیز هلیل رود در تمام طول سال به سمت جازموریان جریان داشته و باعث تحول در 
محیط زیست کرانه های هلیل رود و در نهایت جازموریان می شده و آب های زیر زمینی را نیز 

تقویت می کرده و فشار برداشت آب فقط روی جازموریان نبوده است.
نباید فقط از ترس لبریز شدن سدها حق آبه را اختصاص دهیم

وی ادامه داد: نباید فقط به جبر بروز سیالب و از ترس سرریز شدن سدها دریچه های سد 
باز شود.شاکری بیان کرد: خشکسالی موجب شده حوضه های آبریز مانند جازموریان دچار 
مشکل شوند اما ما باید خودمان به خودمان رحم کنیم در سال جاری نیز به دلیل بارندگی های 
بی سابقه و ورود آب به خصوص از سوی استان سیستان و بلوچستان و در مرحله بعد از سوی 
استان کرمان موجب ورود آب به جازموریان شده است.وی می گوید: کارشناسان آب منطقه ای 
در جلسه ای عنوان کرده اند با خودرو از میانه جازموریان عبور کرده اند بله این مساله دقیقاً در 
زمان خشکیدگی تاالب به دلیل سد سازی در باال دست و عدم اختصاص حق آبه اتفاق افتاده 

و باید از تکرار چنین فاجعه ای با همکاری و همیاری یکدیگر جلوگیری کنیم.
سوال عجیب در زمان بروز ریزگردها در شمال کرمان

وی با اشاره به گرد و غبار چند روز گذشته شمال استان کرمان گفت: در این زمان باز هم برخی 
گفتند جازموریان که آبگیری شده چرا گرد و غبار هنوز وجود دارد! این سوال باعث تعجب 
است و نشان می دهد اطالعات الزم در این خصوص وجود ندارد که موجب تأسف است، کرمان 
به دلیل وجود کانون های غبار خیز از سمت استان یزد دچار این پدیده شد ضمن اینکه به دلیل 
خشکسالی کانون های محلی غبار در بسیاری از مناطق استان ایجاد شده است.وی گفت: 
حوزه محیط زیست را نباید با سیاست و مسائل دیگر اشتباه گرفت، محیط زیست مستقل از 
دیگر عوامل است و می تواند منجر به توسعه استان شود و بی توجه به آن هم می تواند همه را در 
معرض خطر قرار دهد.شاکری گفت: جازموریان پس از خشک شدن به دلیل وجود رسوب های 
سیالبی در منطقه به کانون گرد و غبار تبدیل و موجب آلودگی هوا می شود، در تمام جوامع باید 

ابتدا به سالمت مردم اهمیت دهند بعد به دنبال مسائل اقتصادی باشند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

 حمام کابلی ها
حمام کابلی ها مربوط به دوره قاجار است و 

در کرمان، خیابان دادبین کوچه شماره ۲ در 
نزدیکی زیارتگاه شاه ورحرام ایزد، واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۴ 

با شماره ثبت ۱۲۰۱۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

قلم کاری
قلمکاری )یا چیت سازی( هنر چاپ یا نقش 

زدن روی پارچه است. قلمکاری واژه ای فارسی 
است که در زبان هندی به عاریت گرفته شده و به طور لغوی از دو واژه قلم و 

کاری تشکیل شده و معنی آن، کار هنری است که با قلم انجام می شود.

در سال گذشته در چنین روزی از هجوم 
ملخ ها به استان کرمان نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

شکارچیان غیر مجار در کهنوج دستگیر شدند .
kahnujiha از صفحه

تلفات جاده ای در نوروز ۹۹ کاهش ۴۰ درصدی داشته است.
isna.newsi از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

خونم سوحشون بََدستی َدر نََکفتوم
ُخروجی ُخونم اَصاًل َسر نََکفتوم
بسی َزدشاپشون ِک ِمث ُکناری

که موهکاموهک ای سر بَر نََکفتوم
نَِترس ای پاتََرف َکوُمون بلوچت

مون ای َچک چوکون َکنَبر نََکفتوم
اَدونِستوم که نامونی تو پُشتوم

که َخوی تَکدیر کاهوم َدر نََکفتوم
اَسوزوم َخوی چراغ ِچشمون تو
نه مو ای تَو به پیغمبر نََکفتوم
نداره بی تو لطفی َسبزواروون

که عمری بیخودی بندر نََکفتوم
سوحشون: سوختند

نکفتوم: نیفتادم
زدشاپ :کوبیدن

موهکاموهک: استوار
پاترف: تهدید
کومون:اقوام
کاهوم: محکم

تَو : تب

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

افزایش دوربین های نظارتی در جاده ای کشور به هفت 
هزار دستگاه

اماکن مذهبــی در مناطق ســفید کرونا بازگشــایی 
می شوند.

استقالل و پرسپولیس مردادماه وارد بورس می شوند.


