
نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی:

تجهیز پایگاه های بهداشتی 
و درمانی پنج گنج 
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پیازکاران جنوبی در شوک
 نرخ پایین خرید تضمینی دالالن را هم متعجب کرد

------

رئیس اداره صمت بم؛

مانع افزایش غیر متعارف 
قیمت ها می شویم

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان، دکتر مهدی شفیعی، سخنگوی این دانشگاه عصر 
سه شنبه 19 اسفند ماه با بیان اینکه طی 24 ساعت گذشته، 11 بیمار جدید کرونا در بیمارستان های 
استان بستری شده اند، گفت: »پنج نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، 
بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، یک نفر از بیماران جدید بستری از حوزه  

دانشگاه رفسنجان و یک نفر از بستری شدگان از حوزه  دانشگاه جیرفت هستند«.

بستری 11 بیمار  و   مرگ 
3 نفر در شبانه روز گذشته 

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت)صمت( بم گفت:هدف تنظیم بازار این 
است که در کنار افزایش قیمت ها کاالیی داشته باشیم تا بتوانیم رقابت ایجاد 

کرده و موجب افت قیمت کاال شویم و از افزایش غیر متعارف قیمت ها جلوگیری کنیم.
برائی نژاد رئیس اداره صمت بم افزود:در سطح استان سنوات گذشته در ارتباط با عرضه مرغ چالش هایی 
وجود داشت و متاسفانه تولید  مرغ به اندازه نیاز و مصرف روزانه مردم نیست و همین امر باعث کمبود و 

ایجاد نارضایتی در استان و شهرستان شده است.
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انعقاد تفاهم نامه همکاری 
بسیج سازندگی استان  و 

منابع طبیعی جنوب کرمان 
تفاهمنامه همکاری بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان و بسیج سازندگی سپاه ثاراهلل استان کرمان در 

راستای گسترش بسیج مردمی در حفاظت و احیای عرصه های منابع طبیعی در پنجمین روز از هفته 
منابع طبیعی و آبخیزداری منعقد شد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: با توجه 
به نقش فعال و کلیدی بسیج در تمامی عرصه ها به خصوص تجربه پر رنگ و نقش آفرین در عرصه های 
دفاع مقدس  و حوزه های خدمت رسانی و سازندگی،این تفاهم نامه در راستای بهره گیری از توانمند های 
بسیج سازندگی در امر ترویج فرهنگ منابع طبیعی و جلب مشارکت های مردمی در حفاظت و احیای 

منابع طبیعی جنوب کرمان و توسعه فرهنگ منابع طبیعی منعقد شد.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 4را 
بخوانید

3

تومــان  500 قیمــت          1399 اســفند   20 چهارشــنبه         946 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

حکایت مرغی که بدون بال حکایت مرغی که بدون بال 
از قفس بازار کرمان پریداز قفس بازار کرمان پرید

3

میدکو در مسیر توسعه کشور

بهره برداری از بزرگ ترین پروژه فوالدی 
پس از انقالب شکوهمند اسالمی

آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات
 شوراهای اسالمی شهر 

در نوزدهمیـن روز اسـفند مـاه 99 و 
یـام بـا سـعادت مبعـث  در خجسـته ا
پیامبراکـرم، با سـخنرانی دکتر قاسـمی، 
رئیـس هیـات مدیـره میدکـو،  بهـره 
بـرداری از مجتمـع فـوالد زرنـد ایرانیان 

آغـاز شـد.
آقـای دکتـر قاسـمی در آغاز این مراسـم 
ضمـن تسـلیت شـهادت امـام موسـی 
کاظـم )علیـه السـام( گفـت: آغـاز بهره 
بـرداری از ایـن پـروژه بـزرگ کـه بـه نام 
امیرالمومنیـن متبـرک اسـت، در ایـن 
مـاه کـه بـه والدت امیرالمومنین)علیـه 
السـام( مزین اسـت را تبریک می گویم.
رییـس هیـات مدیـره میدکـو، افـزود: به 
شـما خـدا قـوت مـی گویـم کـه یکـی از 
بـزرگ ترین پـروژه هـای صنعتی کشـور 

را در شـهر زرنـد اجـرا کردید.

دکتـر قاسـمی در ادامه گفـت: بـا افتخار 
و در کمـال تواضـع ایـن هدیـه اقتصادی 
را بـه ملـت ایـران تقدیم مـی کنیـم و به 
همه مسـئوالن استان،شهرسـتان، دکتر 
پورمنـد، دکتر سـهراب نژاد، مهندسـان، 
کارگـران و همـه تاشـگران ایـن عرصـه 
کـه چـون سـربازان مجاهـد، بـرای بـه 
نتیجـه رسـیدن این پـروژه بـزرگ تاش 

کردیـد، خـدا قـوت مـی گویم.
وی افزود: از هیات مدیره بانک پاسـارگاد 
هـم بـه دلیـل هماهنگـی و همراهـی بـا 
بخش اقتصاد تشـکر مـی کنم زیـرا با این 
همدلی و هماهنگـی میان بخـش مالی و 
اقتصادی توانسـتیم ایـن پـروژه عظیم را 

بـه نتیجه برسـانیم.
 دکتـر پورمند هـم در این مراسـم، ضمن 
تسـلیت ایـن روز و تبریـک ایـام مبعـث 
گفـت: از تـاش همـه کسـانی کـه در 
اجرای این پروژه گامی برداشـتند تشـکر 
می کنـم. از گـروه مالـی پاسـارگاد هم به 
دلیـل حمایت هایشـان قدردانـی کرده و 
امیدواریم با تـوکل بر خداوند و اسـتعانت 
از حضـرت حـق، بتوانیم شـاهد موفقیت 
هـای بیشـتر در عرصـه هـای مختلـف و 

سـربلندی ایران اسـامی باشـیم.
دکتـر سـهراب نـژاد، مدیرعامـل فـوالد 

زرنـد ایرانیان هـم در ایـن مراسـم گفت: 
ایـن روز، روز بزرگـی سـت زیـرا بـزرگ 
تریـن پروژه فـوالدی پـس از انقـاب، در 

ایـران، بـه بهـره بـرداری رسـید.
وی افـزود: ایـن پـروژه در سـال 92 و در 
شـرایط تحریـم آغـاز شـد و طی ۷ سـال 
با ایسـتادگی ، همـت و قاطعیـت تک تک 
مدیـران بـا تجربـه ، مهندسـان جـوان و 
فعـال، کارگـران پرتـاش، پیمانـکاران 
نجیـب و همـدل و بـا همراهی مسـئوالن 

اسـتان وشهرسـتان  بـه نتیجـه رسـید.
دکتر سـهراب نـژاد گفـت: بهره بـرداری 
از فـوالد نـه تنهـا در پیشـرفت اقتصادی 
شهرسـتان و اسـتان تاثیر بسـیار دارد که 
با تولیـد ۷/1 میلیون تن فـوالد در اقتصاد 

ایـران هـم تاثیر بسـیار خواد داشـت.
وی افـزود: زنجیـره تولید فـوالد از معدن 
خمـرود و جـال آبـاد آغـاز مـی شـود، 
بـا تولیـد4 میلیـون تـن کنسـانتره، 5/2 
میلیون تن گندله ، 1میلیـون و 200هزار 
تن کک، پیـش رفته و امـروز با ایـن بهره 
بـرداری، چرخه تولیـد ۷/1 میلیـون تنی 

فـوالد کامـل می شـود. 
دکتر سـهراب نـژاد بـا اشـاره به اشـتغال 
مسـتقیم بیش از 6500 جـوان و  هزاران 
نفـر بـه صـورت غیرمسـتقیم، ناشـی از 
اجـرای ایـن پـروژه، گفـت: اجـرای ایـن 
پـروژه حاصـل 10 میلیـون مترمکعـب 
خاکبـرداری و خاکریـزی، 310 هـزار 
مترمکعـب بتـن ریـزی، 135 هـزار تـن 
تجهیـزات، ۸00 هزار قطر اینـچ پایپینگ 

و 2530 کیلومتـر کابـل کشـی بـود.
دکتر سـهراب نژاد در پایان سـخنان خود 
ضمـن قدردانـی از مسـئوالن مربوطـه 
گفـت: در تمـام این سـال ها مسـئوالن با 
رعایت تمـام قوانیـن، از مـا حمایت کرده 
اند و مـن قدردان ایـن بزرگواران هسـتم.

در پایـان ایـن مراسـم، امـام جمعـه 
محتـرم، نماینده مـردم زرنـد در مجلس 
شـورای اسـامی و فرمانـدار زرنـد در 
سـخنانی جداگانـه از تاش هـای میدکو 
و زیسـکو  در اجـرای ایـن پروژه، اشـتغال 
جوانان و پیشـرفت اقتصادی شهرسـتان 

قدردانـی کردنـد.   

کرمان  استان  انتخابات  ستاد  رئیس 
دوره  ششمین  داوطلبان  گفت:ثبت نام 
شوراهای اسامی شهر از 20 اسفند ماه آغاز 

می شود.
محمدصادق بصیری در دومین جلسه ستاد 
انتخابات استان کرمان با اشاره به دستور 
شروع انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا 
از سوی وزیر کشور اظهار کرد:بر این اساس 
به  دکتر  رحمانی فضلی  اباغیه  صدور  با 
فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، در اجرای 
ماده)4۸( قانون تشکیات،وظایف و انتخابات 
شوراهای اسامی کشور و ماده)22( آیین نامه 
اجرایی انتخابات شوراهای اسامی شهر و 
ماده)21(آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای 
اسامی روستا،انتخابات شوراهای اسامی 

رسما از 1۸ اسفند ماه آغاز شده است.
او بیان کرد:طبق این اباغیه،فرمانداران و 

بخشداران باید بر اساس مواد )35(و)36( قانون 
مذکور نسبت به تشکیل هیات های اجرایی 
و انجام سایر برنامه های انتخابات ششمین 
دوره شورای اسامی طبق برنامه زمانبندی 
اباغی و در مهلت های قانونی مقرر اقدام کرده و 
وصول این بخشنامه را مطابق فرم شماره)2(از 
طریق سامانه جامع انتخابات به ستاد انتخابات 
کشور اعام نمایید.معاون سیاسی،امنیتی 
و اجتماعی استاندار کرمان گفت:ثبت نام 
داوطلبان ششمین دوره شوراهای اسامی 
شهر از 20 اسفند ماه آغاز می شود و ثبت نام 
داوطلبان انتخابات شوراهای اسامی روستا 
از 16 فروردین ماه خواهد بود.رئیس ستاد 
و  کرمان،اطاع رسانی  استان  انتخابات 
خبررسانی،پشتیبانی،پاسخگویی دائم به 
سواالت و فناوری اطاعات را از نکات حائز 

اهمیت در برگزاری انتخابات دانست.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

 آگهی مزایده عمومی
سازمان مدیریت و مهندسی  شبکه حمل و نقل  شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ های خود به شرح جدول 
ذیل به مدت 2سال  از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد . متقاضیان می توانند جهت خرید  اسناد مزايده از تاریخ 
99/12/20  لغايت 1400/1/16به مدیریت امور قراردادهای شهرداری وتسليم پيشنهادات تا مورخ 1400/1/22  به دبیرخانه  شهرداری 
مرکزی )واقع در کرمان، میدان شورا  ( مراجعه نمايند. بازگشايي پاکات مورخ  1400/1/23  انجام خواهد شد. ساير اطالعات و 

جزئيات در اسناد مزايده  و اطالعات تکمیلی در سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir  درج گردیده است .

م.الف 3091مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری کرمان

مساحت  )متر مربع(آدرس پارکینگردیف
مبلغ پایه اجاره ماهیانه  

)ریال (
درصد افزایش در 

سال دوم 
مبلغ تضمین شرکت در 

مزایده )ریال(

1
پارکینگ شماره 1 بوستان مادر  )ضلع 

جنوب شرقی بوستان (
4092/2356/000/0001680/000/000

2
پارکینگ شماره 2 بوستان مادر)خیابان 

شفا انتهای بلوار پرستار ضلع شمال 
غربی بوستان (  

350952/000/0001570/000/000

3
پارکینگ بوستان شهید مطهری )ضلع 

جنوبی فروشگاه رفاه (
2328/4626/000/0001540/000/000

 مثنوی هفتاد من کاغذ، بال مرغی است که در مغازه های توزیع فرآورده های خام دامی 
کرمان وجود دارد و اما خود مرغ موجود نیست.
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از نحوه تخصیص کارانه کرونا 
تا هشدار نسبت به افزایش دما 

و دورهمی ها
رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت وضعیت کرونا در جنوب کرمان 
را با شیب مایم اعام کرد و نســبت به افزایش دما و دورهمی ها نیز 
هشدار داد.دکتر اصغر مکارم با تشــریح آخرین وضعیت کووید - 19 
در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت:در حال 
حاضر با شیب مایم کرونا روبه رو هستیم و تنها خطری تهدید کننده 
است، گرمی هواست که استفاده از وسایل سرمایشی بدون تهویه هوا و 
دورهمی های خانوادگی از عوامل سیر صعودی آمار مبتایان به شمار 
می آیند.او رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک را مورد 
تاکید قرار داد و افزود: عاوه بر موارد ذکر شده باید نسبت به باز کردن 
پنجره ها و چرخش هوا نیز توجه شود.مکارم استفاده از ماسک را به 
عنوان یک فرهنگ نهادینه شده تعبیر کرد و گفت: انتظار است همانگونه 
استفاده از ماسک به یک فرهنگ  تبدیل شــده و از طرفی به تنهایی 
پاسخگو نیست، فاصله گذاری اجتماعی نیز رعایت شود.رییس دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت در ادامه اظهار کرد: اگر فاصله گذاری اجتماعی 
رعایت نشود ریســک ابتا به کرونا باال می رود و شرکت در تجمعات 
عروسی، عزا و دورهمی های خانوادگی به صرف استفاده از ماسک و 
بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی یک دلخوشی است و پیشگیرانه 
نخواهد بود .او با اشاره به نحوه پرداخت کارانه کرونا گفت: تخصیص 
کارانه کرونا منصفانه و طبق اباغیه وزارت بهداشت انجام می شود و 
کسانی که ارتباط مستقیم و یا بیشترین تماس کاری را با مبتایان و 
بخش های کرونا دارند در اولویت هستند و بخشی هم در اختیار مدیر 
مجموعه است.مکارم کارکنان آی سی یو، فوریت ها و پرسنل مراکز 16 
ساعته را از جمله گروه هایی عنوان کرد که در اولویت پرداخت کارانه 
هستند و گفت: کدهایی که بیشترین تماس را با مبتایان دارند تعریف 
شده هستند.او در پاسخ به برخی گایه مندی ها نسبت به نحوه پرداخت 
کارانه کرونا گفت : همه کادر بهداشت و درمان پای کار بودند اما کسانی 
اعتراض دارند که در درمان و حضور در بخش های کرونا نقشی نداشتند 
و کسانی بیشترین تماس را با بیماران دارند در اولویت دریافت کارانه 
قرار دارند و اگر سوپروایزر ها در بخش های خاص کار می کنند شامل 

افراد اولویت دار هستند.

فعـال اقتصـادی و صادرکننـده نمونه اسـتان 
کرمـان خواسـتار حمایـت از صادرکننـدگان 
لـزام  ا شـدن  برداشـته  قالـب  در  پسـته 
بازگردانـدن ارز حاصـل از صـادرات بـه سـامانه ارزی نیمـا 

. شـد
احسـان خواجه حسـنی اظهار داشت:پسـته محصولـی 
اسـتراتژیک صادراتی برای کشور و اسـتان کرمان محسوب 
می شـود و تولید کننـدگان و صادرکننـدگان بـرای تولیـد 
و عرضـه ایـن محصـول سـرمایه گذاری فراوانـی را در 

اسـتان های کویـری از جملـه کرمـان داشـته انـد.
او گفت: هیـچ صادرکننـده ای مخالـف بازگردانـدن ارز بـه 
کشـور نیسـت زیرا ایـن سـرمایه بایـد در چرخـه کاری در 
داخـل کشـور مصرف شـود تـا بـه توسـعه صـادرات منجر 
شـود.این صادرکننـده نمونه با بیـان اینکه امسـال عاوه بر 
تحریم ها، کرونا نیـز بر بازار صادرات پسـته تاثیرگـذار بود، 
اظهار داشـت: از آنجایـی که پسـته آمریکا حرف نخسـت را 
در دنیـا مـی زند، بـا تشـدید تحریم هـا رقابت با این کشـور 
در بازار جهانی بسـیار دشـوار بود ضمن آنکـه ویروس کرونا 
نیز بـه سـرعت اثـر منفـی خـود را بـر بـازار جهانی پسـته 

گذاشـت زیرا حجـم مصـرف آن را در جهان کاهـش داد.
خواجه حسـنی بـا بیـان اینکـه کرونـا سـبب کاهـش 
قیمـت جهانـی پسـته شـد، افزود:بـا وجـود ایـن شـرایط، 
صادرکننـدگان تـاش کردنـد بـا تـداوم صـادرات، بـرای 

کشـور ارزآوری داشـته باشـند.
او گفت:الـزام عرضـه ارز حاصل از صـادرات در سـامانه نیما 
عرصـه را بر صادرکننـدگان تنگ کـرده زیرا طرف حسـاب 
صادرکنندگان پسـته کشـاورزانی هسـتند کـه هزینه های 
خـود را بـا دالر آزاد پرداخـت می کننـد و به طـور طبع نرخ 
فـروش محصول بـرای کشـاورزان مهم و رسـیدن محصول 

به قیمـت واقعی در بـازار ضروری اسـت.
ایـن صادرکننـده نمونـه اسـتان کرمان بـا یـادآوری اینکه 
صادرکنندگان پسـته به سـهولت نمی توانند به تسـهیات 
بانکـی دسترسـی داشـته باشند،اظهار داشت:مشـکاتی 
همچـون وثایـق سـنگین،نرخ سـود بـاال و بلوکـه کـردن 
سـرمایه،صادرکنندگان را در مرحلـه ای از دریافـت 

تسـهیات منصـرف مـی کنـد.
خواجه حسـنی افزود:اعطـای تسـهیات ارزان قیمـت می 
توانـد راهگشـای صـادرات کشـور باشـد امـا صادرکننـده 
به سـمت هـر بانکـی مـی رود، نـرخ بهـره باالیی پیشـنهاد 
می شـود و دشـواری رقابـت در بـازار جهانـی، هزینه بـری 
پسـته، با وجـود خـواب بسـیار این محصـول، هر شـرکتی 
را در اوج مصـرف بـا کمبـود نقدینگـی مواجـه می کند که 
تسـهیات ارزان قیمـت می توانـد حامـی صادرکننـدگان 

باشـد.

صادرکننده نمونه کرمان:
خارج شدن ارز حاصل 

صادرات پسته از سامانه نیما 

خبر

خبر

تفاهمنامه همکاری بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان و بسیج سازندگی سپاه ثاراهلل استان کرمان در راستای 
گسترش بسیج مردمی در حفاظت و احیای عرصه های منابع طبیعی 

در پنجمین روز از هفته منابع طبیعی و آبخیزداری منعقد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: با توجه 
به نقش فعال و کلیدی بسیج در تمامی عرصه ها به خصوص تجربه 
پر رنگ و نقش آفرین در عرصه های دفاع مقدس  و حوزه های 
خدمت رسانی و سازندگی،این تفاهم نامه در راستای بهره گیری از 
توانمند های بسیج سازندگی در امر ترویج فرهنگ منابع طبیعی و 
جلب مشارکت های مردمی در حفاظت و احیای منابع طبیعی جنوب 

کرمان و توسعه فرهنگ منابع طبیعی منعقد شد.
دکتر احمدی در آئین انعقاد این تفاهم  نامه افزود:در قالب این 
تفاهمنامه اقدامات آموزشی، فرهنگ سازی، ارتقاء سطح علمی 
نیروهای بسیج در زمینه منابع طبیعی،همکاری در انجام فعالیت 
های حفاظت و احیاء، همکاری در زمینه تولید محتوا و چاپ اقام 
ترویجی، کمک به جذب همیاران طبیعت و برگزاری همایش های 

مشترک اجرا می شود.
احمدی اضافه کرد:برگزاری جلسات مشترک همکاری و هماهنگی، 
سازماندهی و بستر سازی مشارکت اهالی در برنامه های اطفاء حریق و 
احیاء عرصه های طبیعی، برگزاری نشست های آموزشی ویژه اعضای 
بسیج با محوریت مدیریت پایدار منابع طبیعی،  برگزاری کارگاه های 
آموزشی ترویجی برخی از موارد تعهدات بسیج سازندگی در این 

تفاهم نامه است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بسیج سازندگی 
استان و منابع طبیعی جنوب کرمان 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره139960319014005626-99/11/12هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  دوم موضوع 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت 
جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در ششدانگ یک باب 
و  مفروز  اصلی  از22-  مربع پالک -فرعی  399متر  به مساحت  بهداشت  خانه  ساختمان 
اسفندقه  فردوس  دراراضی  واقع  یک  قطعه  -اصلی  از22  فرعی   - پالک  از  شده  مجزی 
جیرفت  بخش 44کرمان از مالکیت زارعین محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
 . اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد  انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره139960319014002066-99/6/5هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع 
اقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات  مستقردرواحد 
با  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت  2صادره  شناسنامه  بشماره  مرتضی  فرزند  سیدی  یونس 
ب خانه به مساحت 275متر مربع پالک -فرعی از581- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک - فرعی از581 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی اقای ابراهیم سیدیان محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
  . اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد  انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره139960319014005678-99/11/13هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  دوم موضوع 
اقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات  مستقردرواحد 
سینا آذرمهر  فرزند مهدی بشماره شناسنامه 0صادره ازرفسنجان در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 660.57متر مربع پالک -فرعی از343- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2 
فرعی از343 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی فتح اباد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری 
از مالک رسمی اقای ابراهیم آفریدون محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
سند  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو 
مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
   . اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد  انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
شماره139960319014005821- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 

99/11/16هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
پزشکی  علوم  دانشگاه  نمایندگی  به  ایران  اسالمی  دولت جمهوری  متقاضی  بالمعارض 
مربع  4668متر  مساحت  به  بهداشت  خانه  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  جیرفت 
-اصلی  از499  فرعی   - پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از499-  -فرعی  پالک 
قطعه دو واقع دراراضی عالءالدینی جیرفت  بخش 45کرمان از مالکیت مالکین روستا  
15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  تسلیم و پس 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
نوبت  انتشار  تاریخ    . خواهدشد  صادر  مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول 

اول:99/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره139960319014004689-99/10/4هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجتبی 
امیرافضلی فرزند صمداله بشماره شناسنامه 3020037069صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
از  از574- اصلی مفروز و مجزی شده  به مساحت 18متر مربع پالک -فرعی  باب مغازه 
پالک 1215فرعی از574 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  بخش 45کرمان خریداری 
عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  افضلی  امیر  شمسعلی  آقای  رسمی  مالک  از 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:550-   

تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره139760319014005179-97/9/18هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک جیرفت   ثبت  ثبتی حوزه  مستقردرواحد 
مهدیه ساردوئی فرزند علی بشماره شناسنامه 232صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب 
از  از582- اصلی مفروز و مجزی شده  خانه به مساحت 250.62متر مربع پالک -فرعی 
اباد جیرفت بخش 45کرمان  از582 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی خالق  پالک 3فرعی 
به منظور  پارسا مطلق محرزگردیده است.لذا  آقای ملک منصور  مالک رسمی  از  خریداری 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 

./م الف:555-   تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014004967-99/10/18هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا شهابی فرزند 
خدایاربشماره شناسنامه 289صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه وباغچه  به مساحت 
6197متر مربع پالک -فرعی از154- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5فرعی از154 -اصلی 
قطعه یک واقع دراراضی اب دنبال مسکون جبالبارز جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای منصورسیدی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:547-   تاریخ انتشار نوبت 

اول:99/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014004699-99/10/6هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری سیدی مرغکی  فرزند 
شیر علی بشماره شناسنامه 6صادره ازبم در ششدانگ یک باب اطاق گلی قدیمی سازبه مساحت 
35.20متر مربع پالک -فرعی از579- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4و8فرعی از579 
-اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای امان هللا عامری محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:549-   تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/6 

– تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014005147-99/10/30هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ناصرآذرآئین  فرزند 
علی بشماره شناسنامه 119صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه وباغچه  به مساحت 
1078.20متر مربع پالک -فرعی از21- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از21 -اصلی 
قطعه یک واقع دراراضی محمدیه جالل اباد  جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای جالل خواجویی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:563-   تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/6 

– تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین تکلیف وضعیت  قانون  نامه  13آئین  قانون و ماده  آگهی موضوع ماده3 
شماره139960319014004712- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی 

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  99/10/6هیات 
مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
2959صادره  شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  ابدان   هادی  اقای  متقاضی  بالمعارض 
ازجیرفت در ششدانگ واحد تجاری سقف سبک  به مساحت 75متر مربع پالک -فرعی 
از574 -اصلی قطعه دو واقع  1215 فرعی  از پالک  از574- اصلی مفروز و مجزی شده 
افضلی  امیر  شمسعلی  رسمی  مالک  از  خریداری  45کرمان  بخش  جیرفت   دراراضی 
15روزآگهی می  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
به  را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  و پس 
وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع 
اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:556-   تاریخ انتشار نوبت 

انتشارنوبت دوم :99/12/20 اول:99/12/6 – تاریخ 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
شماره139960319014004641-99/10/3هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  دوم موضوع 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  مستقردرواحد 
حلیمه محمدی  فرزند یار علی بشماره شناسنامه 325صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 236متر مربع پالک -فرعی از581- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک - فرعی از581 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 45کرمان 
عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  الذکرمحرزگردیده  فوق  پالک  مجهول  سهام  از  خریداری 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م 

الف:582-  تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره 139960319062000827 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهین مهدی زاده گوکی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 4966 صادره از گلباف در ششدانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت 143 متر 
مربع پالک 3 فرعی از 1248 اصلی مفرز و مجزی شده از پالک 1248 اصلی بخش 27 کرمان 
واقع در گلباف خیابان امام کوچه 10 منزل چهارم خریداری از مالک رسمی آقای علی مهدی زاده 
گوکی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد . م الف 1513
تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/05-  تاریخ انتشارنوبت دوم : 99/12/20

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی     
چون ششدانگ یکباب خانه و باغچه  پالک 198 فرعی از 565- اصلی بمساحت 
تقاضای  مورد  بهجردجیرفت  دراراضی  واقع  بخش45کرمان  703/03مترمربع 
جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  استناد  به  آفتابی  کنیز  خانم 
موضوع  وآگهی  قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   99/07/02 بشماره139960319014002940مورخ 
ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده13- 
آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود 
دارد لذا حسب درخواست شماره 17285مورخ 99/12/04مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود 
آن با ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزسه 
شنبه مورخ 1400/01/17شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه 
مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین 
بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- 
اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این 
اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره 
ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.تاریخ انتشار 

:99/12/20-روز : چهارشنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :585

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
شماره139960319014005679- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی 

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  99/11/13هیات 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
ازجیرفت   225صادره  شناسنامه  بشماره  اله  نعمت  فرزند  یزدانخواه    احمد  اقای  متقاضی 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  230متر مربع پالک -فرعی از581- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک - فرعی از581 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  
است. محرزگردیده  سیدیان   ابراهیم  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  45کرمان  بخش 
در صورتی که  15روزآگهی می شود  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  اعتراض،دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف مدت 
ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند 
تاریخ   – اول:99/12/6  نوبت  انتشار  تاریخ    -586: الف  .م  خواهدشد  مالکیت صادر  سند 

99/12/20: انتشارنوبت دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چون ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی   پالک 7 فرعی از 466- اصلی 
بمساحت 80000مترمربع بخش45کرمان واقع دراراضی بیگمان جیرفت مورد 
تقاضای اقای علی امجزی به استناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت 
قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت  بشماره1399960319014003394مورخ 99/07/23  جیرفت 
وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته 
درخواست شماره 17432مورخ 99/12/06مالک  لذا حسب  دارد  تحدید حدود  به  ونیاز 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات 
تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزدو شنبه مورخ 1400/01/23شروع وبعمل خواهد آمد لذا 
به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن 
به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر 
طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض 
خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی 
تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه 

ادعایی مسموع نخواهد بود.تاریخ انتشار :99/12/20-روز : چهارشنبه
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ خانه وباغچه   پالک 
جیرفت  میجان   دراراضی  واقع  اصلی   - از104  114فرعی 
مورد  300مترمربع  تقریبی  مساحت  به  34 کرمان  بخش 
ثبت ورثه احمد امیری دربیدکه برابر گواهی انحصار وراثت شماره 765مورخ 
1396/10/12شورای حل اختالف شماره 10ایثار گران جیرفت که بدین شرح 
تعریف گردیده اند )مینا –شیما –فاطمه –علی –محمد –جواد ورضا همگی 
امیری دربید فرزندان متوفی ( از تحديد حدود خارج شده نظر به عدم امکان 
تحدید بر طبق تبصره الحاقی ذیل ماده 15 قانون ثبت حسب تقاضای وارده 
اختصاصی  تحدید  مالکین  از  احدی   / بشماره 17091مورخ 99/12/2مالك 
پالک فوق از ساعت 8 صبح روزچهار شنبه مورخ 1400/01/16در محل وقوع 
ملک شروع و انجام خواهد گرفت به موجب این آگهی به مالکین امالک 
مجاور اخطار میشود که چنانچه بر حدود و حقوق ارتفاقی ملک مورد آگهي 
واخواهی دارند می توانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود لغایت 30 
روز واخواهی خود را به این اداره تسلیم دارند تا طبق مقررات اقدام گردد.تاریخ 

انتشار :99/12/20 – روز: چهارشنبه 
 جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت 
 م الف :576

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب 
خانه وباغچه   پالک 126فرعی از549 - اصلی 
بخش  جیرفت  سفلی   دراراضی کلرود  واقع 
ثبت  مورد  1250مترمربع  تقریبی  مساحت  به  کرمان   45
خانم شهین نادری کلرود وغیره  از تحديد حدود خارج شده 
نظر به عدم امکان تحدید بر طبق تبصره الحاقی ذیل ماده 
15 قانون ثبت حسب تقاضای وارده بشماره 17458 مورخ 
مالکین تحدید حدوداختصاصی  از  احدی   / 99/12/6مالك 
پالک فوق از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/01/21در 
محل وقوع ملک شروع و انجام خواهد گرفت به موجب این 
آگهی به مالکین امالک مجاور اخطار میشود که چنانچه بر 
حدود و حقوق ارتفاقی ملک مورد آگهي واخواهی دارند می 
توانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود لغایت 30 روز 
واخواهی خود را به این اداره تسلیم دارند تا طبق مقررات اقدام 

گردد.تاریخ انتشار :99/12/20 – روز: چهارشنبه 
 جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
جیرفت – م الف :593

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چون ششدانگ یکباب ساختمان تجاری _ مسکونی پالک 1924 فرعی مفروز و مجزی از 
پالک 12 فرعی از 2389 اصلی واقع در  زرند بلوار حاج قاسم سلیمانی بخش 13 کرمان 
بمساحت 95.90 مترمربع مورد تقاضای آقای غالمعباس مداحی زرندی  بشناسنامه شماره 
95 صادره از زرند فرزند ماشاءهللا به استناد رای شماره 139960319008002052 هیات حل اختالف ثبت 
شهرستان زرند در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب 
درخواست مورخه 1399/12/18 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور 
منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز  یکشنبه مورخه 1400/1/15در محل شروع و بعمل 
خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در 
این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون 
ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره 
تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده86 ایین نامه ثبت حداکثر 
ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری 
ارائه نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.   م الف 217

تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخه 1399/12/20
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
نظر به اینکه تحديد حدود ششدانگ اراضی باغ کمال 
پالک- فرعی از 2237- اصلی واقع در اراضی باغ 
ثبت  مورد  دلفارد جيرفت بخش 34 کرمان  کمال 
وخانم  -ابوالقاسم  -علی  -محمود  مصطفی   - محمد  آقایان 
آقای  و  محمدی  نساهمگی  وماه  نسا  خير  -گلنساء  فاطمه  ها 
سیدعلی وخانمها سکینه -خدیجه و صديقه همگی موسوی وغیره  
از تحديد خارج شده نظر به عدم امکان تحديد بر طبق تبصره 
وارده بشماره  تقاضای  قانون ثبت حسب  الحاقی ذیل ماده 15 
اختصاصی  تحديد  مالكين  از  احدی   / 16378-99/11/19مالک 
پالک فوق از ساعت 8 صبح سه شنبه به مورخ 1400/01/23محل 
وقوع ملک شروع و انجام خواهد گرفت به موجب این اگهی به 
مالکین امالک مجاور اخطارمیشود که چنانچه بر حدود و حقوق 
تاریخ  از  توانند  می  دارند  واخواهی  آگهي  مورد  ملک  ارتفاقی 
تنظیم صورتجلسه تحدید حدود لغایت 30 روز واخواهی خود را 
به این اداره تسلیم دارند تا طبق مقررات اقدام گردد.تاریخ انتشار 

:99/12/20روز:چهارشنبه .
جواد فاریابی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014003119-99/7/8هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای خسرو اسکندری گدار  فرزند 
رضابشماره شناسنامه 237صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 398متر 
مربع پالک -فرعی از70- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از70 -اصلی قطعه 
یک واقع دراراضی سنگوئیه گدارتوت اسفندقه جیرفت  بخش 44کرمان خریداری از مالک 
رسمی خانعلی آراء کسرمحرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف :  569-  تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/6 

– تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

حکایت مرغی که بدون بال از قفس بازار کرمان پرید

اسفند ماه است و به قرار سال  های گذشته،مردم در 
تکاپوی تهیه اقالم مورد نیاز شب عید شان هستند، هر 
چند شیوع ویروس کرونا موانعی جدی را برای دور هم 
نشینی و میهمانی ها ایجاد کرده است، اما نمی توان 
خرید یک مرغ و خوردن یک غذای خانوادگی را در ایام 

عزلت شیوع ویروسی مرگ بار منکر شد.
اما مشکل اینجاست برای خرید یک مرغ گاها باید 
ساعت ها و بلکه روزها خیابان گردی کنی و بعد از آن، 
این کاالی اساسی را با قیمتی گزاف البته اگر بتوانی 
خریداری کنی.موضوع آن زمان جالب تر می شود که 
برخی فروشگاه های عرضه کننده مرغ، بال، ران، سینه 

و سایر قسمت های مرغ را دارند اما خودش را نه! 
سوال اینجاست،پریدن مرغ از قفس بازار کرمان بدون 

سایر اندام ها شاید؛ اما بدون بال ممکن است؟ 
حال آنکه کمبود مرغ آنهم در زمانی که نهادهای دامی 
به طور ۱۰۰درصد توسط دولت بین مرغداران توزیع 

می شود کمبودش چه دلیلی می تواند داشته باشد؟.
یا آنکه چرا مسئوالن اقدام به راه اندازی شرکت تعاونی 
تولید مرغ از صفر تا صد در سایر شهرستان های استان 

پهناور کرمان همانند رفسنجان نمی کنند.
برای رسیدن به پاسخ این سوال که البته قطع به یقین 
ردپای برخی واسطه ها و دالالن در آن ها پیداست به 

سراغ مسئول تعاونی شهرستان رفسنجان می رویم.
فقدان زنجیره تولید مرغ در کرمان محسوس است

مدیرعامل تعاونی مرغداران رفسنجان با بیان اینکه 
وظیفه من تامین مرغ این شهرستان است گفت: فقدان 
زنجیره تولید مرغ در کرمان محسوس است و این مهم 

برای شهرستان ما نیز مشکل می آفریند.
محمد شهرآبادی افزود:ما حدود ۶۰ُتن تولید داریم و 
با این مقدار تولید می توانیم کل شهرستان رفسنجان 
را پوشش دهیم اما در زمان کمبود مرغ ما باید جور 
بی برنامگی شهرهای دیگر را بکشیم و مقدار زیادی از 
این تولید را برای شهرهای دیگر بفرستیم.مدیرعامل 
تعاونی مرغداران رفسنجان اظهار داشت: نبود زنجیره 
تولید و توزیع مرغ در شهرستان های استان کرمان 
به منظور نظارت بر بازار تولید تا توزیع مرغ به شدت 
محسوس است.او با بیان اینکه اکنون از ۶۲ُتن مرغ 
تولیدی رفسنجان حدود ۲۲ُتن در این شهرستان و 
بقیه در کرمان، کوهبنان، کهنوج، رودبار و منوجان 
توزیع می شود تصریح کرد: این اتفاق موجب کمبود 
مرغ در بازار رفسنجان نیز شده است.شهرآبادی با 
بیان اینکه حدود ۲۰روز است که نهاده های خام 
دامی به طور ۱۰۰درصد به مرغداران واگذار می شود 
گفت: این کار بخش زیادی از مشکالت مرغداران 
را برطرف کرده است.او تاکید کرد:تولید و توزیع 
مرغ در شهرهای استان کرمان بدون برنامه و بدون 
حضور تعاونی انجام می شود و این امر پای واسطه ها 
را به این چرخه باز و روند تولید و توزیع مرغ را دچار 

مشکل می کند.
مدیرعامل تعاونی مرغداران رفسنجان افزود:سایر 
شهرها پیش بینی نیاز بازار را در شب عید نکرده بودند و 
این مشکل با توزیع مرغ رفسنجان به سایر شهرها برای 

این شهرستان هم مشکل آفرین شد.او با بیان اینکه 
تعاونی مرغداران رفسنجان برای جلوگیری از کمبود 
مرغ در بازار،همیشه ذخیره مرغ دارد اظهارداشت: در 
ایامی که تعطیل است این ذخیره را وارد بازار می کنیم.
شهرآبادی از مسئوالن خواست،تعاونی مرغداران 
رفسنجان که با برنامه ریزی و روی روال کار می کند را 

درگیر مشکالت خودشان نکنند.
او افزود:ضربه های وارد شده به بازار مرغ،رفسنجان را 
به دلیل داشتن زنجیره تولید و تعاونی مرغداران بسیار 
کم تر از سایر مناطق درگیر می کند.مدیرعامل تعاونی 
مرغداران رفسنجان اظهار داشت:وجود تعاونی های 
تولید مرغ به دلیل حذف واسطه ها می تواند در تنظیم 

بازار و پیش گیری از نوسانات قیمتی موثر باشد. 
او افزایش قیمت ماه های گذشته مرغ را تامین 
نشدن نهاده های دامی عنوان کرد و گفت:اکنون 
این مهم به صورت ۱۰۰درصد تامین می شود.
مدیرعامل تعاونی مرغداران رفسنجان افزود:در این 
شهرستان زنجیره تولید مرغ در دست تعاونی است 
و این امر موجب می شود کمتر با مشکل روبرو شویم 
اما در دیگر نقاط استان کرمان،نظیر این زنجیره 
تولید و تعاونی وجود ندارد.او تاکید کرد:با وجود 
نظارت دقیق توسط تعاونی،جوجه ریزی و کشتار 
در رفسنجان طبق روال انجام می شود و کسی 

نمی تواند از این روند تخطی کند.
بازار مرغ کرمان گرفتار واسطه ها است

شهرآبادی گفت:بازار مرغ در استان کرمان بیشتر 
گرفتار واسطه ها و دالالن است و رفسنجان تنها 
شهرستان در این استان است که به دلیل حضور 

زنجیره تولید و تعاونی ها جایی برای ابراز وجود 
واسطه ها ندارد.او تاکید کرد:زنجیر تولید در رفسنجان 
از خرید لوازم مرغداری ها، تحویل جوجه یک روزه 
و توزیع نهاده ها به مرغدار تا توزیع در سطح شهر و 

نظارت بر فروشگاه های عرضه را بر عهده دارد.
مدیرعامل تعاونی مرغداران رفسنجان تصریح کرد: این 
تعاونی پنج خودرو توزیع مرغ دارد و از افرادی که توزیع 

را بر عهده دارند به عنوان ناظر نیز استفاده می شود.
ظرف چند روز آینده مشکل کمبود مرغ 

در کرمان رفع می شود 
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمان 
با بیان اینکه هم اکنون از استان های هم جوار مرغ وارد 
استان می کنیم گفت: حدود ۱۹۵ ُتن در روز توزیع 
گوشت مرغ انجام می شود و ظرف چند روز آینده 
مشکل مرغ در کرمان برطرف خواهد شد.مهدی 
حسینی نژاد افزود: برای توزیع مرغ منجمد در استان 
کرمان یک هزار ُتن مصوب شده بود که تاکنون ۲۵۰ُتن 
در شمال و ۱۵۰ُتن در جنوب کرمان اختصاص یافته 
است و ۶۵ُتن گوشت منجمد گوساله نیز موجود است.

او اظهار داشت:ورودی و خروجی کشتارگاه های استان 
کرمان کامال رصد می شود به طوری که طی ۱۵روز 
گذشته ۱۲ ُتن تولید مرغ در این استان بوده و تقریبا 

روزانه ۱۰۰ُتن مرغ در کرمان کمبود است.
ایجاد ۶۵ هزار قطعه ظرفیت 

جوجه ریزی در کرمان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان نیز در این 
ارتباط گفت: ۶۵هزار قطعه ظرفیت برای جوجه ریزی 
در این استان ایجاد شده که برای راه اندازی آن نیاز به 
مجوز داریم.عباس سعیدی افزود:همچنین ظرفیت 
جوجه ریزی بین یک میلیون و  ۷۰۰تا یک میلیون 
و  ۸۰ قطعه در استان کرمان شناسایی شده که در 
صورت صدور مجوزها می توانیم این تعداد قطعه 

جوجه ریزی داشته باشیم.
قطعه فروشی مرغ ممنوع /نیازمند نظارت 

دقیق بر شبکه توزیع هستیم 
استاندار کرمان نیز در نشست تنظیم بازار استان دستور 
پیگیری های الزم برای دریافت مجوزها را صادر کرد.
علی زینی وند گفت: نحوه تامین مرغ و جوجه ریزی 
به گونه ای است که به زودی عرضه و تقاضا به تعادل 
می رسد.او افزود:ساختار شبکه توزیع نباید بهم بخورد و 
باید بر همین شبکه نظارت دقیق داشته باشیم و تاکید 
می کنم با هر کسی که در شبکه توزیع اخالل ایجاد 

می کند، به شدت برخورد شود.

ایرنا

گزارش

مدیرعامل تعاونی مرغداران رفسنجان با بیان اینکه 
وظیفه من تامین مرغ این شهرستان است گفت: 
فقدان زنجیره تولید مرغ در کرمان محسوس است 
و این مهم برای شهرستان ما نیز مشکل می آفریند.
محمد شهرآبادی افزود:ما حدود ۶۰تُن تولید داریم و 
با این مقدار تولید می توانیم کل شهرستان رفسنجان 
را پوشش دهیم اما در زمان کمبود مرغ ما باید جور 
بی برنامگی شهرهای دیگر را بکشیم و مقدار زیادی از 
این تولید را برای شهرهای دیگر بفرستیم.شهرآبادی 
گفت:بازار مرغ در استان کرمان بیشتر گرفتار 
واسطه ها و دالالن است و رفسنجان تنها شهرستان 
در این استان است که به دلیل حضور زنجیره تولید و 
رناتعاونی ها جایی برای ابراز وجود واسطه ها ندارد.

: ای
س

عک

 مثنوی هفتاد من کاغذ، بال مرغی است که در مغازه های توزیع فرآورده های خام دامی کرمان وجود دارد 
و اما خود مرغ موجود نیست.
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خبرخبر

نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی کرمان 
در مجلس با اشــاره به دیدار خــود با وزیر 
بهداشت از قول نمکی برای تأمین تجهیزات 
بیمارستان های شهرســتان های کهنوج، 
منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب 
خبر داد.به گزارش کرمان نو به نقل از خانه 
ملت منصور شکرالهی درباره وضعیت تجهیز 
پایگاه های بهداشتی و درمانی پنج شهرستان 
جنوبی کرمان، گفت:قول مســاعد جهت 
اختصــاص یک دســتگاه MRI و پیگیری 
جدی تبدیل وضعیت بهورزان پنج شهرستان 

جنوبی را از وزیر بهداشت اخذ شد.
نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، 
قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در این دیدار وزیر بهداشــت و 
درمان در زمینه رفع مشــکالت بهداشتی 
حوزه پنج شهرستان جنوبی کرمان و تأمین 
تجهیزات بیمارستان های شهرستان های 
کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و 

فاریاب قول مساعد دادند.
شکرالهی بیان داشت: تالش در زمینه تکمیل 
خانه های بهداشــت نیمه تمــام، تکمیل و 
تجهیز پایگاه های بهداشتی و درمانی پنج 
شهرستان و همچنین اختصاص یک دستگاه 
MRI از دیگر دســتاوردهای دیدار با وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
نماینده مردم شهرســتان هــای کهنوج، 
منوجان، قلعه گنج، فاریاب و رودبار جنوب 
در مجلس یادآورشد: مشکل تبدیل وضعیت 
۱۰۶ نفر از بهورزان منطقه که از سال ۹۳ در 
این شرایط سخت مشغول خدمت به مردم 
هســتند، در این دیدار مطرح شد که دکتر 
نمکی وزیر بهداشــت قول پیگیری جدی 
برای حل مشکل این قشر زحمتکش را دادند.

به گـزارش روابـط عمومی علوم پزشـکی 
شـفیعی،  مهـدی  دکتـر  کرمـان، 
سـخنگوی این دانشـگاه عصر سه شـنبه 
۱۹ اسـفند ماه بـا بیـان اینکـه طـی ۲4 
سـاعت گذشـته، ۱۱ بیمار جدیـد کرونا 
در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 
شـده اند، گفـت: »پنـج نفـر از آن هـا از 
حـوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان 
بـر، بافـت، بردسـیر،  )شـامل راور، را
کوهبنـان، کرمـان، شـهربابک، زرنـد، 
ارزوئیـه(، یـک نفـر از بیمـاران جدیـد 
بسـتری از حـوزه  دانشـگاه رفسـنجان 
و یـک نفـر از بستری شـدگان از حـوزه  

دانشـگاه جیرفـت هسـتند«.
از  نفـر  دو  این کـه  بیـان  بـا  او 
دانشـکده  حـوزه   از  بستری شـدگان 
سـیرجان و دو نفـر از حـوزه  تحـت 
»در  گفـت:  هسـتند،  بـم  دانشـگاه 
حـال حاضـر، ۱۰۳ بیمـار کرونـا در 
بسـتری  اسـتان  بیمارسـتان های 
هستند«.شـفیعی ادامـه داد:»۵۷ نفـر از 
بیمـاران بسـتری در حوزه  علوم پزشـکی 
کرمـان، ۱۳ نفـر حـوزه  علوم پزشـکی 
رفسـنجان، ۹ نفـر حـوزه  جنـوب، چهار 
نفـر در حـوزه  دانشـگاه بـم و ۲۰ نفـر از 
حوزه  دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان 
بسـتری هسـتند و خدمات بیمارسـتانی 

بـه آن هـا ارائـه می شـود«.

 سرپرست هیات فوتبال استان کرمان با بیان اینکه جامعه این ورزش 
برای صعود به لیگ برتر همدل شده اند گفت: باید استانی فوتبالی و 
فوتسالی داشته باشیم و تیم های کرمانی با همدلی در تمام سطوح 
کشوری و لیگ برتر فوتسال راه می یابند.محسن ساجقه در نشست با 
باشگاه های استان کرمان با حضور رئیس سازمان لیگ فوتسال کشور 
افزود: این استان با وجود ظرفیت ها و شرکت های بزرگ، چهار تیم در 
لیگ دسته 2 و سه تیم در لیگ دسته یک فوتسال کشور دارد.او با بیان 
اینکه از روز جمعه 12مسابقه در استان کرمان برگزار شده است تصریح 
کرد:سه دربی از جمله شهرداری بم و سیرجان، مس رفسنجان و گل گهر 
برگزار شده و همچنین رقابت مس کرمان و گل گهر را در پیش داریم.

سرپرست هیات فوتبال استان کرمان با بیان اینکه کاس های آموزشی 
در 2بخش ناظر و مسابقات دنبال می شود اظهار داشت: کرمان استانی 
فوتبالی و فوتسالی است و تیم های مختلفی در لیگ های کشوری دارد.او 
با اشاره به نشست با مدیران باشگاه ها و تعامل با آنان گفت: بر این اساس 
برای نشستی با مدیران فوتسال و بررسی وضعیت آن برنامه ریزی شد.

نداشتن نماینده ای از کرمان در لیگ برتر فوتسال 
پذیرفته نیست

دبیر هیات فوتبال استان کرمان گفت:در حوزه فوتبال با ایجاد تعامل 
با باشگاه ها به نتیجه رسیدیم که این برنامه در صورتی که به فوتسال 
تسری یابد و تعاملی ایجاد شود، موجب موفقیت می شود.علیرضا دادگر 
افزود:تبادل بازیکن بین باشگاه های فوتسال فرصتی برای استان کرمان 
است که در سایه تعامل می توانیم از آن بهره مند شویم.او تصریح کرد:با 
ایجاد رقابت و تعامل باید تاش کنیم که نداشتن همکاری را به صفر 
برسانیم زیرا برای استان کرمان با وجود تمامی ظرفیت ها، نداشتن 
نماینده لیگ برتری در فوتسال پذیرفته نیست.دادگر ادامه داد: هیات 
فوتبال استان کرمان اعام آمادگی می کند که با تعامل بین باشگاه ها 
در جهت رفع مشکات همکاری کند و با هم افزایی واحدهای صنعتی 

این اتفاق محقق می شود.

همدلی؛ زمینه صعود فوتسال 
کرمان را به لیگ برتر فراهم می کند

تجهیز پایگاه های 
بهداشتی و درمانی 

پنج گنج 

بستری 11 بیمار و مرگ 
3 نفر در شبانه روز گذشته 

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
کرمان از تشکیل ۹۱ پرونده تخلف صنفی در منوجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
کرمان، با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و در ادامه روند 
اجرای طرح نظارت بر اصناف ویژه پایان سال و نوروز ۱4۰۰، 
معاونت بازرسی و نظارت سازمان به همراه کارشناسان بازرسی 

سازمان از واحدهای صنفی شهرستان منوجان بازرسی کردند.
توکلی معاون بازرسی و نظارت سازمان در این خصوص گفت: در 
این بازرسی ها  که ۵ تیم از بازرسان سازمان حضور داشتند، از 
۱۳۸ واحد صنفی پوشاک، کیف و کفش و مواد غذایی شهرستان 

منوجان بازرسی بعمل آمد.
محمدعلی توکلی افزود:در میان واحدهای صنفی بازرسی شده، ۹۱ 
واحد صنفی دارای تخلف بوده که پرونده تخلف برای آ ن ها تشکیل 
و جهت ادامه روند قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

او همچنین از مردم درخواست کرد چنانچه در هر کدام از واحدهاي 
صنفي تخلفاتی از قبیل امتناع از فروش، گران فروشي و یا انبار 
ذخیره کاال غیر متعارف )احتکار کاال( مشاهده کردند، با سامانه 
۱۲4 )رسیدگي به تخلفات صنفي سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان( در تمامی شهرستان ها تماس گرفته و یا از طریق 

آدرس اینترنتی ir.۱۲4.www شکایت خود را ثبت نمایند.

تشکیل 91 پرونده تخلف صنفی 
در منوجان

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 مورد وثیقه    
در خصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه13970/1
4019070000062بدینوسـیله بـه خانـم حکیمـه 
کمالـی فـرد بدهـکار پرونـده اجرایـی شـماره 

میگـردد 139704019070000062/1ابـالغ 
در خصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق لـه اقتصـاد نوین 
علیـه حسـن پیمانـه و حکیمـه کمالـی فـرد طبـق گـزارش 
مـورخ 99/11/29کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه شـرح 
تصویـر پیوسـت، پـالک ثبتـی فرعـی: 359 از پـالک اصلی 
1 در بخـش: 34 ناحیـه: نـدارد واقـع در اراضـی محمـد آبـاد 
مسـکون مـورد وثیقـه سـند رهنـی شـماره 22655 تنظیمی 
دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 108 شـهر جیرفـت اسـتان 
کرمـان بـه مبلغ2/450/000/000ریـال ارزیابـی گردیـده. لـذا 
چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابـی پالکمذکـور معترض می باشـید، 
اعتـراض کتبـی خـود را ظـرف مدت پنـج روز از تاریـخ ابالغ 
ایـن اخطاریـه به ضمیمـه فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس 
تجدیـد نظـر بـه مبلـغ 30/000/000ریـال بـه دفتـر ایـن اجـرا 
تسـلیم نماییـد. ضمنا بـه اعتراضی که خـارج ازموعد یا فاقد 
فیـش بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدیدنظـر باشـد ترتیب 

اثـر داده نخواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت .حواد فاریابی 
.م الف 567

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند    

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  139960319008002617 هیات دوم  موضوع 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن حسینی 
نژاد برفوئی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 363 صادره از زرند در یک 
در  واقع  اصلی   7565 پالک  از  مترمربع   215.30 مساحت  به  خانه  باب 
زرند  خیابان صدوقی کوچه 10 خریداری از مالک رسمی آقای سیدمرتضی 
عمرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  15روز  فاصله  به 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اگهی  اولین 
دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م/الف 211
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/6

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/12/20
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره139960319014005822-99/11/16هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت 
در  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  نمایندگی  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
375.34متر  مساحت  به  بهداشت  خانه  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
از پالک 6فرعی  مربع پالک -فرعی از549- اصلی مفروز و مجزی شده 
45کرمان  بخش  جیرفت   دراراضی کلرود  واقع  دو  قطعه  -اصلی  از549 
خریداری از مالک رسمی جواد نادری محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
که  صورتی  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می 
تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اعتراض طبق مقررا ت  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  در صورت  است 
سند مالکیت صادر خواهدشد . تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/6 – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :99/12/20
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره139960319014005566-99/11/11هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی 
مساحت  به  بهداشت  خانه  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  جیرفت 
203متر مربع پالک -فرعی از456- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
اباد جیرفت  بخش  از456 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی هللا  - فرعی 
منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  روستا   مالکین  مالکیت  از  45کرمان 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به  از تاریخ  می توانند 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
مقررا ت سند  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  در صورت 
تاریخ   – اول:99/12/6  نوبت  انتشار  تاریخ   . خواهدشد  صادر  مالکیت 

انتشارنوبت دوم :99/12/20
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
قانون  موضوع  دوم  شماره139960319014005565-99/11/11هیات 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه  مستقردرواحد 
متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی 
مساحت  به  بهداشت  خانه  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  جیرفت 
از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از564-  -فرعی  پالک  مربع  452.06متر 
جیرفت   دراراضی کهوروئیه  واقع  دو  قطعه  -اصلی  از564  فرعی   - پالک 
از مالکین روستا  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع  بخش 45کرمان 
که  صورتی  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
به  را  اعتراض خود  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در 
تاریخ   – اول:99/12/6  نوبت  انتشار  تاریخ    . خواهدشد  صادر  مالکیت 

انتشارنوبت دوم :99/12/20
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند  

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  دوم   هیات   139960319008002361 شماره 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
 1422 شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  علیزاده  نجمه  خانم  متقاضی 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنج  در  زرند  از  صادره 
265.80 مترمربع از پالک 1778 اصلی واقع در زرند  خیابان قره نی 
کوچه 35 خریداری از مالک رسمی آقای مختار قلیزاده محرز گردیده 
15روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است. 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  می شود  آگهی 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به 
اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  رسید ظرف مدت یک ماه 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

خواهد شد. م/الف 210
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/6

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/12/20
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره139960319091002293-99/9/11هیات 
مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
خانم فریبا موسوی مرتضوی فرزند سید عباس بشماره شناسنامه 819صادره 
ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه و باغ به مساحت 3890متر مربع پالک 
- فرعی از418- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 42فرعی از 418- اصلی 
واقع در بارده اراضی گردن باغ  خریداری از مالک رسمی اقای موال خسروی  
فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
اخذ رسید، ظرف مدت  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  دوماه 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:2730-   ./م  مالکیت صادر خواهدشد  مقررا ت سند 

اول:99/12/6 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/12/20
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 1233 فرعی از 573- اصلی بمساحت 
جیرفت  میانجاویه  دراراضی  واقع  بخش45کرمان  245/91مترمربع 
مورد تقاضای خانم نصرت مشایخی  به استناد رای هیات محترم حل 
درمالکیت   99/08/17 بشماره139960319014003867مورخ  جیرفت  ثبت  اختالف 
نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد 
مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 
17066مورخ 99/12/02مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 
مورخ  روزدوشنبه  از ساعت 8صبح  آن  تحدید ی  عملیات  و  مزبورمنتشر  13قانون 
1400/01/16شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور 
اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از 
مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت 
و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف 
مدت 30روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 
دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی 

مسموع نخواهد بود.تاریخ انتشار :99/12/20-روز : چهارشنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :572

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 184 فرعی از 565- اصلی بمساحت 
مورد  بهجردجیرفت  دراراضی  واقع  بخش45کرمان  202/97مترمربع 
تقاضای اقای ایمان آذرکردار به استناد رای هیات محترم حل اختالف 
ثبت جیرفت بشماره139760319014006142مورخ 99/11/11 درمالکیت نامبرده قرارگرفته 
وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی 
لذا حسب درخواست شماره 17474مورخ  دارد  به تحدید حدود  ونیاز  نگرفته  قرار 
ماده 13قانون  تبصره  با ستناد  آن  تحدید حدود  آگهی  بدینوسیله  99/12/06مالک 
مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روز شنبه مورخ 1400/01/21شروع 
وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در 
موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این اداره 
اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره 
ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.تاریخ 

انتشار :99/12/20-روز : چهارشنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :594

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پالک 184 فرعی از 32- اصلی 
بمساحت 47829مترمربع بخش44کرمان واقع دراراضی ابشور اسفندقه 
جیرفت مورد تقاضای اقای نعمت هللا محمودی صالح ابادی  به استناد رای 
هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره139960319014004811مورخ 98/11/13 
درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
شماره 17189مورخ 99/12/03مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره 
ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزچهارشنبه مورخ 
1400/01/18شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور 
اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین 
بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- 
اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به 
این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این 
اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

تاریخ انتشار :99/12/20-روز : چهارشنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :589

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 194 فرعی از 565- اصلی بمساحت 
234مترمربع بخش45کرمان واقع دراراضی بهجردجیرفت مورد تقاضای 
اقای حمید میر محمودی  به استناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت 
جیرفت بشماره1399960319014003297مورخ 99/07/16 درمالکیت نامبرده قرارگرفته 
وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته 
ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 17825مورخ 99/12/12مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات 
تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزسه شنبه مورخ 1400/01/24شروع وبعمل خواهد 
آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر 
در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی 
از  آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این اداره اعالم 
ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه 
نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.تاریخ انتشار 

:99/12/20-روز : چهارشنبه
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :562

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
از 1- اصلی  چون ششدانگ یکباب خانه قدیمی   پالک 606 فرعی 
بمساحت330مترمربع بخش34کرمان واقع دراراضی محمد اباد مسکون 
جبالبارزجیرفت مورد تقاضای خانم فرنگیس پایان  به استناد رای هیات 
محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره1399960319014003457مورخ 99/07/29 
درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
شماره 17389مورخ 99/12/05مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره 
ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزسه شنبه مورخ 
1400/01/17شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور 
اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین 
بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- 
اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به 
این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این 
اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

تاریخ انتشار :99/12/20-روز : چهارشنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :591

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
پالک  ساخت  حال  در  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
230مترمربع  بمساحت  اصلی   -579 از  فرعی   3352
تقاضای  مورد  رهجردجیرفت  دراراضی  واقع  بخش45کرمان 
حل  محترم  هیات  رای  استناد  به  ساردوئی   سعیدی  عالم  خانم 
 99/07/12 بشماره139960319014003216مورخ  جیرفت  ثبت  اختالف 
تعیین  3قانون  ماده  موضوع  وآگهی  قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت 
و  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
واخواهی  ودر موعد مقرر مورد  ثبت منتشر  قانون  نامه  آیین  ماده13- 
شماره  درخواست  حسب  لذا  دارد  حدود  تحدید  به  ونیاز  نگرفته  قرار 
با  آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  99/12/04مالک  17309مورخ 
از  آن  ی  تحدید  عملیات  و  مزبورمنتشر  13قانون  ماده  تبصره  ستناد 
خواهد  وبعمل  1400/01/17شروع  مورخ  شنبه  روزسه  8صبح  ساعت 
میگردد  اخطار  مزبور  رقبه  مجاور  امالک  مالکین  یا  مالک  به  لذا  آمد 
که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
و  انجام  مالک  معرفی  با  ی  تحدید  عملیات  مجاورین  مراجعه  عدم 
چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 
از تنظیم  86- اصالحی پس  20قانون ثبت و ماده  بر طبق ماده  باشد 
این  به  30روز  را کتبا ظرف مدت  اعتراض خود  صورتمجلس تحدیدی 
گواهی  و  تقدیم  قضائی  ذیصالح  مراجع  به  ودادخواست  اعالم  اداره 
شده  یاد  مهلت  گذشت  از  وپس  نماید  ارائه  اداره  این  به  دادخواست 
:99/12/20-روز  انتشار  بود.تاریخ  نخواهد  مسموع  ادعایی  هیچگونه 

چهارشنبه   :
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد    

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319091003367-

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  99/12/2هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرعنبر آباد 
اله  بارده  فرزند فرج  ابوطالب ساالر  اقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  تصرفات 
بشماره شناسنامه 6060062121صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه و باغ 
به مساحت 3160متر مربع پالک - فرعی از418- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 86فرعی از 418- اصلی بخش 34کرمان واقع در بارده مزرعه پابر گردن 
باغ  جبالبارزجنوبی خریداری از مالک رسمی اقای خدادادخسروی   محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  به این 
در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست 
مالکیت  سند  مقررا ت  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت 
تاریخ   – اول:99/12/6  نوبت  انتشار  تاریخ  الف:2732-   ./م  خواهدشد  صادر 

انتشارنوبت دوم :99/12/20
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  شماره139960319002003976هیات  
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
امیری  محمدرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کهنوج  
کهنوج فرزندامیربشماره شناسنامه 5432صادره از کهنوج  دریک قطعه زمین 
اصلی   -52 از  13فرعی  پالک  42073مترمربع  مساحت  به  نخیالتی   وباغ 
از 52  اصلی قطعه یک واقع در کل  10فرعی  از پالک  مفروز ومجزی شده 
امیری کهنوج   آقای حسین  ازمالک رسمی  اباد  خریداری  کسورک حسین 
به  نوبت  دردو  مراتب  منظوراطالع عموم  به  است.لذا  محرزگردیده محمدرضا 
صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله 
انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است  .بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی 
وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:3729- 

تاریخ انتشار نوبت اول :99/12/6- تاریخ انتشار نوبت دوم :99/12/20
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  شماره139960319002004009هیات  
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
محمودی  حاجی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کهنوج   ملک 
فرزند درویش بشماره شناسنامه 714صادره از سیریک  دریک باب خانه  به 
مساحت 571مترمربع پالک 2581فرعی از یک  اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 365فرعی از یک - اصلی قطعه یک واقع در کهنوج بلوارخلیج فارس  
خریداری ازمالک رسمی آقای حسن محمودی محرزگردیده محمدرضا است.
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  صورتی که 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت 
تاریخ   -99/12/6: اول  نوبت  انتشار  تاریخ  الف:3730-  ./م  صادرخواهدشد 

انتشار نوبت دوم :99/12/20
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی     
از  فرعی   1198 پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
بخش45کرمان  660مترمربع  بمساحت  اصلی   -549
خانباز  اقای  تقاضای  مورد  جیرفت  کلرود  دراراضی  واقع 
ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  استناد  به  دره  قنات  افضلی  امیر 
نامبرده  درمالکیت   99/08/19 بشماره13996031901400390مورخ  جیرفت 
قرارگرفته وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
منتشر  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده13-  و  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
دارد  حدود  تحدید  به  ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر  موعد  ودر 
آگهی  بدینوسیله  99/12/02مالک  17104مورخ  لذا حسب درخواست شماره 
عملیات  و  مزبورمنتشر  13قانون  ماده  تبصره  ستناد  با  آن  حدود  تحدید 
تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزسه شنبه مورخ 1400/01/17شروع وبعمل 
خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد 
که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 
تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  از  پس  اصالحی   -86 ماده  و  ثبت  20قانون 
30روز به این اداره اعالم ودادخواست به  اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 
مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید 
بود. نخواهد  مسموع  ادعایی  هیچگونه  شده  یاد  مهلت  گذشت  از  وپس 

: چهارشنبه  :99/12/20-روز  انتشار  تاریخ 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :583

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس در این 
خصوص می گوید: بازارها اشباع شده و این دلیلی 
جز عرضه بیش از حد محصول پیاز در میادین ندارد.

ذبیح اهلل اعظمی افزود: میزان سطح زیر کشت پیاز 
در جنوب شرق کشور باالتر از 2۶ هزار هکتار است و 
این میزان دقیقا سه برابر حد نرمال است.

وی ادامه داد: از روز نخست تالش خود را در جهت 
رفع این مشکل از راه های مختلف کردم و باز هم 
تمام توان خود را در این مسیر به کار می گیرم.

اعظمی تاکید کرد: باید به دنبال راهکاری باشیم تا 
در سال های پیش رو دیگر شاهد این گونه اتفاقات 
نباشیم، اتفاقات امروز باید برای همه ما درس باشد.

سه ماه از آغاز برداشت محصول پیاز می گذرد ولی 
نبود بازار خوب برای این محصول صدای کشاورزان 
را درآورده است. سازمان تعاون روستایی از امروز» 
سه شنبه نوزدهم اسفندماه« استارت خرید تضمینی 
پیاز را زد. اما قیمت آنقدر پایین است که حتی دالالن 
نیز انگشت به دهان ماندند. دولت در حرکتی عجیب 
پیازی که تولید هر کیلوی آن ۲۰۵۰ تومان روی 
دست کشاورز هزینه گذاشته را کیلویی ۵۹۶ تومان 
خریداری می کند. البته مسووالن دلیل این افت قیمت 
را عرضه بیش از حد این محصول عنوان می کنند. اما 
مردم پیاز را از مغازه ها با قیمتی باال تهیه می کنند در 
حالی که کشاورزان با این قیمت محصولشان را نمی 
فروشند و این نشان از حضور پررنگ دالل ها در این 
میان دارد. انگار نبود نظارت بر بازار، گرانی هزینه های 
حمل و نقل، باالرفتن قیمت نهاده های کشاورزی، 
اختالل در بخش صادرات، دالل بازی و …توانسته 

اختالل بزرگی را در بازار به وجود بیاورد.
قیمت خرید تضمینی کشاورزان را در شوک فرو برد
یک کشاورز جیرفتی در این خصوص می گوید: برای هر 
کیلو پیاز سفید ۲ هزار و ۵۰ تومان هزینه کردم در حالی که 

اکنون این پیاز را فقط 4۰۰ تومان می خرند.
امیری ادامه داد: این مبلغ حتی کفاف پولی را که باید به 

کارگری که روی زمین کار کرده بپردازم نمی دهد.
وی تاکید کرد: زمین هم از خودم نیست و باید اجاره بهای 

آن را نیز بپردازم، از سویی هزینه کود، سم و دیگر نهاده ها 
بسیار زیاد بود که با وام و قرض و …جور کردم.

این کشاورز ادامه داد: در ابتدای فصل کشت همه از 
جمله مسووالن اتاق بازرگانی و سازمان کشاورزی و 
نمایندگان مجلس وعده می دادند که محصوالتتان را 
صادر می کنیم روس ها پولی خوبی می دهند اما فقط 

وعده بود.
وی اضافه کرد: اکنون حتی قادر به تامین هزینه برداشت 
محصول از روی زمین نیستم همسایه ها زمین شان را 

شخم زدند و برخی دیگر هم رها کردند.
وی ادامه داد: مسووالن به اینجا بیایند و بوی پیاز گندیده 
را در دشت استشمام کنند. ما کشاورز به دنیا آمدیم و کار 
دیگری بلد نیستیم اما انگار باید شغل دیگری دست و پا 

کنیم و مانده ام چه شغلی؟
وی افزود: قیمت خرید تضمینی همه ما را شوکه کرده است 
انگار دولت دارد به ما دهن کجی می کند و به نوعی ما را به 

سخره گرفته اند.
این کشاورز ادامه داد: سیستم داللی قدرتمند است بزودی 
باید همین پیاز را به قیمت بیشتری آن هم بیش از دو برابر 

از دالل ها بخریم.
اشباع بازارهای مصرف و راه حل کوتاه مدت دولت

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس در این خصوص 
می گوید: بازارها اشباع شده و این دلیلی جز عرضه بیش از 

حد محصول پیاز در میادین ندارد.
ذبیح الله اعظمی افزود: میزان سطح زیر کشت پیاز در 
جنوب شرق کشور باالتر از ۲۶ هزار هکتار است و این میزان 

دقیقا سه برابر حد نرمال است.

وی ادامه داد: از روز نخست تالش خود را در جهت رفع این 
مشکل از راه های مختلف کردم و باز هم تمام توان خود را 

در این مسیر به کار می گیرم.
اعظمی تاکید کرد: باید به دنبال راهکاری باشیم تا در سال 
های پیش رو دیگر شاهد این گونه اتفاقات نباشیم، اتفاقات 

امروز باید برای همه ما درس باشد.
وی در خصوص قیمت پایین خرید تضمینی گفت: این فقط 

یک راه حل کوتاه مدت است.
وی ابراز امیدواری کرد: این خرید حمایتی بتواند موجب 

رقابت و تغییر قیمت پیاز شود.
این نماینده مجلس افزود: رایزنی برای فراهم کردن بازارهای 
هدف در خارج از کشور جزو اهداف بلندمدت ماست و در 
این مدت با سفارت برخی کشورها از جمله ارمنستان، 

روسیه، چین و هند نیز رایزنی کرده ایم.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد ادامه داد: بسیاری از 
کشورها متقاضی پیاز قرمز هستند و این نوع محصول در 
این فصل کشت نمی شود. البته ما بذر این پیاز را نیز در 

اختیار نداریم.
وی خواستار رعایت استانداردها در صادرات محصوالت 
کشاورزی شد و افزود: برای ایجاد زیرساخت ها باید دست کم 
شش ماه قبل از کشت برنامه ریزی دقیقی برای تولید 

محصوالت کشاورزی انجام شود.
سازمان روستایی فقط یک مباشر است

مدیر سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان با اشاره به 
اینکه ما فقط مباشر دولت هستیم و نقشی در تعیین قیمت 
محصوالت نداریم گفت: از صبح امروز خرید تضمینی پیاز 

را در منطقه شروع کرده ایم.

مشایخی افزود: تا جایی که توانستیم با کمک نمایندگان 
مجلس و دیگر مسووالن در این رابطه رایزنی کردیم اما 
دولت نرخ پایینی را تعیین کرده که ما هم ناگزیر هستیم 

دستور را اجرا کنیم.
وی ادامه داد: نمی دانیم کشاورزان حاضر به پذیرش این 
قیمت هستند یا خیر، البته در صورتی که از خرید تضمینی 
استقبال نشود مراتب را به دولت اعالم می کنیم تا تصمیم 

جدید گرفته شود.
مشایخی ادامه داد: در این خرید محصوالت درجه دو و 
سه کشاورزان را مدنظر داریم تا به کارخانه های فرآوری 
ارسال شوند و البته بخشی نیز در میان مردم محروم توزیع 

می شود.
موانع صادرات باید رفع شود

رئیس سازمان صمت جنوب کرمان در این خصوص می 
گوید: افزایش عرضه و کاهش تقاضا باعث شده تا قیمت 

پیاز در بازار به شدت کاهش پیدا کند.
مروجی افزود: در کارگروه توسعه صادرات در خصوص این 
مشکل صحبت و قرار شد غرفه هایی در مرکز استان های 
بزرگ کشور و تهران برای عرضه مستقیم پیاز ایجاد شود 
تا داللی از بازار حذف شود و کشاورزان بتوانند محصوالت 

خود را به صورت مستقیم به فروش برسانند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر در تهران غرفه آماده واگذاری 
است و آماده همکاری در دیگر استان های پر جمعیت هم 

برای تأمین غرفه هستیم.
این مسوول می گوید: صادرات بهترین راه برای عبور از 
موانع است، باید موانع صادرات را رفع کنیم تا میزان ضرر 

کشاورزان پایین بیاید.

پیازکاران جنوبی در شوک
 نرخ پایین خرید تضمینی دالالن را هم متعجب کرد

الهام پی پَر
گزارش

رنا
: ای

س
عک

محصول پیاز طرح استمرار کشاورزان جنوب کرمان در حالی روی دست شان مانده و قیمت خوبی ندارد که دولت وعده خرید تضمینی این محصول را داد.
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در باب خواندن
احتماال برای شما هم پیش آمده باشد که بعد خواندن 
کتاب های مختلف، به چرایی مطالعه ای که می کنید فکر 
کنید. به این که چرا و به چه علت کتاب نقش مهمی در 
زندگی شما ایفا می کند؟ چون شیفته ی خواندن هستید؟ 
چون کتاب بهترین مفر و سرگرمی است؟ یا چون کتاب 
بهترین و وفادارترین رفیق روزهای تنهایی است؟ یا شاید 
چون کتاب به مانند هم نشینی و هم صحبتی با انسانی 
اندیشمند و روشن فکر است. مارسل پروست در کتاب 
در باب خواندن درباره همین موضوعات صحبت می کند.
پروست در کتاب درباره اینکه آیا کتاب خواندن نه 
نشخوار اندیشه ها که راهی برای شکوفایی نبوغ فکری 
شماست صحبت می کند. این که کتاب خود دروازه ی 
حیات فکری است اما برسازنده ی آن نیست. که تنها 
هدایت کننده ی ما در این مسیر است. که ما حقیقت را 
نه در اندیشه و گفته ی دیگران، که خود باید آفریینده ی 
آن باشیم.کتاب در باب خواندن در واقع مقدمه ای 
است بر ترجمه »کنجد و سوسن ها«ی راسکین. 
)مجموعه سخنرانی های راسکین از 1۸35 تا 1۸64( 
مقدمه ای تیزبینانه که خود به تنهایی، تبدیل به کتابی 
دیگر شده است. برای معرفی این کتاب شاید همین یک 
جمله از پروست کافی باشد که می گوید: »ما با دیگران 

سخن می گوییم، اما با خودمان سکوت می کنیم«.

  interstellar درمیان ستارگان
می دونستی بعضی از بهترین دریانوردهای تک نفره ی دنیا / اصاً شنا بلد نیستن؟  چون 

میدونن که اگه بیوفتن توی آب، دیگه تمومه!

دیالوگ
پادکست »احسانو« 

پادکستیست که در ان احسان عبدی پور، با لهجه ی گرم جنوبی اش، داستانهای 
منحصر بفرد و جذاب نوشته ی خودش را برای ما تعریف میکند.

پادکست
سربازهای جمعه /به کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی وتهیه کنندگی مرتضی 
شایسته است که داستان چهارسرباز به نام های آصف، رضا، سعید و فرامرز است که یک روز 
جمعه به دیدن خانواده هایشان می روند و برای هرکدام اتفاقات متفاوت و عجیبی می افتد.

فیلم

به سادگی خیره می شوم
و به سادگی قسم می خورم

تمام ایــن اتفاق های پیش پــا افتاده 
می توانند

مصراع اول شعری باشند
که این همه صبح را به خاطرش دوست 

داشته ام
 

از بهزاد زرین پور

عکس :اهورا خدایی
رئیس اداره صمت بم؛

مانع افزایش غیر متعارف 
قیمت ها می شویم

رئیـس اداره صنعت،معـدن و تجارت)صمت( بـم گفت:هـدف تنظیم بازار این اسـت که 
در کنار افزایـش قیمت ها کاالیی داشـته باشـیم تا بتوانیـم رقابت ایجاد کـرده و موجب 

افت قیمـت کاال شـویم و از افزایـش غیر متعـارف قیمت ها جلوگیـری کنیم.
برائی نـژاد رئیـس اداره صمـت بم افزود:در سـطح اسـتان سـنوات گذشـته در ارتباط با 
عرضه مـرغ چالش هایـی وجود داشـت و متاسـفانه تولید  مـرغ به انـدازه نیـاز و مصرف 
روزانه مردم نیسـت و همین امر باعث کمبود و ایجاد نارضایتی در اسـتان و شهرسـتان 

شـده است.
سـیاوش برائی نـژاد بیان کرد:الزم اسـت جهـاد کشـاورزی مدیریـت بهتـر و دقیق تری 
در خصوص تولید  مرغ داشـته باشد روزانه در سـطح اسـتان حدود 212 تُن گوشت مرغ 
مصـرف داریـم امـا آنچـه بـه صـورت روزانـه تولیـد می شـود 120تُن اسـت و ایـن امر 

عرضـه و تقاضـا را به هـم زده و موجب نارضایتی شـده اسـت.
او افزود:بـا تصمیم گیری هـای صـورت گرفتـه مقرر شـد ایـن کمبود را بـا ورود مـرغ از 
اسـتان های همجوار خصوصـاً یزد جبـران کنیم که به دنبـال آن نیز اصـاح قیمت مرغ 

اتفاق می افتـد و وضعیـت مـرغ بهتر خواهد شـد .
برائی نـژاد در خصـوص میـوه شـب عید اظهار داشـت:بهم خوردن عرضـه و تقاضـا باعث 
افزایـش قیمـت غیر متعـارف می شـود طـی برنامه ریزی هـای بعمـل آمـده 50 تُـن 
سـیب درختی و 50 تُـن پرتقـال بـا قیمـت مصـوب  دولتـی وارد بـازار خواهیم کـرد اما 
هنـوز قیمت در تنظیم بازار اسـتان مشـخص نشـده ولـی قطعـاً پایین تـر از قیمت های 

سـطح شـهر است .
رئیـس اداره صنعت،معـدن و تجـارت بـم دربـاره نحوه عرضـه میوه هـای تنظیـم بازار 
بیان کرد:در سـنوات گذشـته بـرای اینکـه عامل توزیـع متوجه ضـرر و زیان نشـود و به 
دلیل اینکه حاشـیه سـود ایـن میـوه کمتـر از 3درصد اسـت و میـوه دور ریخته نشـود 
به همیـن دلیـل انتخاب میـوه را منتفی کـرده  بودیـم و میوه بـه صورت سـبدی عرضه 

می شـد.
برائی نـژاد تصریـح  کرد:بـرای اینکـه قیمت هـا را متعـادل نگـه داریـم کاالهایـی مانند 
شـکر،برنج و روغن به انـدازه کافـی وارد شهرسـتان شد.شـکر نیز بـا قیمـت دولتی در 
سـطح شهرسـتان وجود دارد قیمت شـکر برای صنعت و صنـف 10هـزار و 500 تومان 

و بـرای مصرف خانـوار ۷هـزار و ۸00 تومان اسـت.
رئیـس اداره صنعت،معدن و تجـارت خاطرنشـان کرد:برنج هـم در بازار وجـود دارد اما 
البته نـه به انـدازه کافی ولی قیمت آن ثابت شـده اسـت و برنـج دولتی هنـدی با قیمت 

1۸5هزار تومـان به مرور وارد شهرسـتان می شـود.
او مـی گویـد مکان هایـی بـرای عرضـه کاالهـای تنظیـم بـازار در اکثـر نقـاط شـهر 
مشـخص شـده  و تعداد این مراکز را نمی توانیم بیشـتر کنیم تـا بتوانیم نظـارت بهتری 

داشته باشـیم .
سـیاوش برائی نـژاد دربـاره وضعیـت روغـن گفت:کمبـود روغن مایـع در سـطح شـهر 
احسـاس نمی شـود زیرا در ماه گذشـته حدود 250تُـن و این مـاه همین مقـدار روغن 

از طریـق عامل هـا توزیـع خواهد شـد .
او از کمبـود روغـن جامـد که مربوط به سراسـر کشـور اسـت در شـهر گفـت و از مردم 
خواسـت که از روغن مایع که به لحاظ بهداشـتی  و  سـامت مورد تایید اسـت اسـتفاده 

. یند نما
کاالها در سامانه ثبت انبارها ثبت شوند

برائی نژاد افـزود:در ایـام پایان سـال بازرسـین صنعت،معـدن و تجارت به صـورت دائم 
در سـطح شـهر گشـت می زنند و مردم اگـر تخلفی را مشـاهده کردنـد با شـماره تلفن 
124کـه به صـورت شـبانه روزی پاسـخگو اسـت تماس حاصـل نماینـد و یا بـه صورت 
حضوری به اتاق اصنـاف یـا اداره صنعت،معدن و تجـارت مراجعه کرده و شـکایت خود 

را مطـرح نمایند.
او دربـاره احتـکار کاالهای اساسـی گفت:تیمـی متشـکل از بازرسـین افتخـاری ناحیه 
مقاومت بسـیج بـم و اداره صمت به صـورت شـبانه روزی در سـطح شـهر انبارهایی که 
در سـامانه جامع انبارهـا ثبـت نشـده اند را شناسـایی کـرده و جهـت صـدور حکـم بـه 

تعزیـرات معرفـی می کنـد.
رئیـس اداره صمـت افزود:هرگونـه کاالیـی در هر محلـی ذخیـره و نگهداری شـود اگر 
ثبت سـامانه جامـع انبارها نباشـد بـه عنـوان کاالی احتکار محسـوب می شـود و قطعا 
برخورد خواهد شـد و هر واحـد صنفی اگـر کاالیـی را در جایی نگهـداری می کند حتما 

در سـامانه مربوطـه کاال را ثبـت نمایند تا با مشـکل مواجه نشـود.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

غار ایوب کرمان 
در کوه ایوب در جنوب شهر دهج در شمال غرب 

کرمان قرار دارد. این مجموعه شامل غار و زیارتگاه 
ایوب می شود که در ارتفاع 2۷00متری از این کوه 

3300متری قرار دارد و دهانه آن جزو بزرگترین دهانه 
های غار در ایران بوده که 50 متر است.

پیرو تشکیل صنف های مستقل انجمن های زیر 
مجموعه خانه تئاتر، انجمن صنفی تبلیغات 

تئاتر تشکیل می شود.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 
از همکاری خیرین جنوب استان 

در مبارزه با کرونا نوشت . 

جاذبه

خبر

سالگشت

خرید تضمینی پیاز با قیمتی تحقیر امیز در جنوب کرمان
Konarsandal.ir از صفحه

قانونی شدن فروش دستفروشان با نام نویسی در سامانه ی »سامان بازار«
hamshahrinewspaperi1 از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

رواجی پیِش ِچشُمم آشنایه....

َکدی َهم ِمث َکِد لیالی مایه ...
ِرگیشون بَسته َور سونی َحسودن ...

نَُگفشن الَکلم یه نُم خدایه...

شاعر : سعید سالمی

ُم ِمث َکنُدم ! تو چایی ِب َحُلم َکن
اگه نابو بُسوز و َمنگُلم کن

_ اَدیدی ُمرُدم اِی داغ ِچُشِنت
بِپیُچم الی چاروِکت َکُلم َکن

شاعر : خدابخش دلیری

نگا َکن که چطو "چارداره" همشو
ُدُهل ور روی کنگی داره همشو

چه حالیم کرده خی سرکنگیونت
برز سگده که غم بیکاره همشو

شاعر : منصـور رئیسی

         در توییتر چه می گویند؟

فراخوان دومین دوره جشنواره ملی »شعر دانشجویی« 
در قالب های »کاسیک، نیمایی، ســپید و آزاد، ترانه، 
طنز، شعر ترجمه و پژوهش شعر«با دعوت از دانشجویان 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، برای 

به دست آوردن تندیس »رودکی« منتشر شد.

دفتر »ادبیات نمایشی« اداره کل هنرهای نمایشی رادیو 
پس از چند سال تعطیلی و توقف فعالیت ها،  مجدد احیا 

و شروع به فعالیت کرد

جک دورسی  هم بنیانگذار و مدیرعامل توئیتر با انتشار پیامی در 
صفحه اجتماعی خود در توئیتر اولین توئیتش را به حراج گذاشت 
و یک کارآفرین ایرانی فعال در زمینه رمرزارزها با ارائه پیشنهاد 
دو و نیم میلیون  دالری برای خرید اولین توئیت تاریخ متعلق به 

»جک دورسی«، باالترین پیشنهاد را تاکنون ارائه داده است.


