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 کرمان را رفع نکرد کرمان را رفع نکرد

کشاورزان جنوب 
کرمان قبل از 

برداشت محصوالت 
برای بارگیری 

اقدام کنند

مشکالت کارخانه 
کنسانتره مس رمشک 

روی میز جلسه رفع
 موانع تولید

استاندار کرمان در جلسه رفع موانع تولید شهرستان های 
عنبرآباد و قلعه گنج گفت: به دلیل شیوع موج جدید کرونا و 
برای جلوگیری از عادی انگاری شرایط، سفر کاری دو روزه به 
شهرستان های جنوبی لغو گردید. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
استانداری کرمان، کارگروه رفع موانع شهرستان های عنبرآباد 
و قلعه گنج عصر پنجشنبه 19 فروردین به ریاست استاندار 
کرمان و به دنبال لغو سفر کاری دکتر زینی وند به جنوب استان 
در محل سالن پیامبر اعظم)ص( استانداری برگزار گردید. در 
این جلسه که با دبیری رئیس سازمان صنعت و معدن جنوب و با 
حضور فرمانداران عنبرآباد و قلعه گنج، مدیران کل دستگاه های 
اجرایی استان و شهرستانی همراه بود، پروژه های سرمایه گذاری 
و زیربنایی مناطق جبالبارز جنوبی و رمشک از جمله کارخانه 
کنسانتره مس، راه های روستایی، پروژه های ارتباطات و 

زیرساخت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

بر اساس آخرین اصالحیه طرح مدیریت هوشمند محدودیت 
19 در  ند بیماری کووید- های متناسب با وضعیت و رو
در  آن ها  فهرست  که   1 گروه  مشاغل  کشور  شهرهای 
ر  قرا قرمز  وضعیت  در  که  یی  شهرها در  ید،  می آ مه  دا ا

لیت بوده و گروه های شغلی 2، ۳ و  ز به فعا ند مجا گرفته ا
بل تسهیل و تشدید در صورت تغییر  قا 4 به مدت 2 هفته )
رت بهداشت( تعطیل و واحدهای  ا یط با تشخیص وز شرا
شد. هند  خوا پلمپ  روز   15 مدت  به  متخلف   صنفی 

آغاز ثبت اطالعات خانوارهای 
 کرمانی در سامانه امالک و اسکان 

توزیع مرغ در کرمان 
به پشتیبانی امور دام 

محول شد

اهدای اعضای 
جوان کرمانی 

به سه بیمار جان داد

رئیس اداره اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان با بیان اینکه ثبت 
اطالعات سکونتی خانوارهای این استان در سامانه امالک و اسکان ضروری است،از 
آغاز درج اطالعات ملکی و سکونتی در این سامانه از پنجشنبه 19 فروردین ماه 

خبر داد.

ورزی  د کشا زمان جها می سا ون بهبود تولیدات دا معا
کز  ه تا مرا رگا ز کشتا ستان کرمان گفت: توزیع مرغ ا ا
عرضه در شهر به عهده شرکت پشتیبانی امور دام است و 
اتحادیه تعاونی مرغداران و شرکت های تعاونی مرغداران 
به عنوان مباشر این شرکت، توزیع مرغ را به عهده گرفته 

تا از قاچاق مرغ جلوگیری شود.

مرحوم"محمد خراسانی زاده"، ۱۲ فروردین ماه به دلیل تصادف در 
مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان بستری می شود. پس از 
تایید مرگ مغزی وی، خانواده آن مرحوم رضایت به اهدای اعضای 
بدن ایشان به بیماران دریافت عضو می دهند. دیروز ۲۰ فروردین ماه، 
دو کلیه محمد در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور به دو بیمار نیازمند 

پیوند زده می شود و کبد وی برای پیوند به شیراز  ارسال شد.

 رئیس علوم پزشکی کرمان: 

نباید  بگذاریم 
وضعیت  درمان 
افسار گسیخته 

 شود

مدیرکل راهداری 
نقل  و  حمل  و 

جنوب کرمان گفت:کشاورزان هفت 
شهرستان جنوبی استان کرمان قبل از 
برداشت محصول با شرکت های حمل و 
نقل کاال برای بارگیری محصوالت خود 

هماهنگ کنند.
سعود جمیلی اظهار داشت:امسال به دلیل 
برداشت همزمان محصوالت کشاورزی 
استان های خوزستان، بوشهر هرمزگان 
و جنوب سیستان و بلوچستان و شرایط 
آب و هوایی و ورود کاالهای اساسی در 
بنادر سبب افزایش تقاضا در بخش حمل 

بار شده است.

صفحه1را 
بخوانید

۶۱ بستری جدید 
و ۳ فوتی در 

شبانه روز گذشته
گزارش  به 
عمومی  روابط 

علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی شفیعی، 
جمعه  عصر  دانشگاه  این  سخنگوی 
20 فروردین ماه با بیان اینکه طی 24 
ساعت گذشته، 61 بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: 
»46 نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، 
کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(،4 
نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، 
4 نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
و 5 نفر از بستری شدگان از حوزه  دانشکده 

سیرجان هستند«.
او با بیان این که 2 نفر از بستری شدگان از 
حوزه  دانشگاه بم است، افزود: »در حال حاضر، 
292 بیمار کرونا در بیمارستان های استان 
بستری هستند«.شفیعی ادامه داد:»199 
نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی 
کرمان، 29 نفر حوزه  علوم پزشکی رفسنجان، 
2۳ نفر حوزه  جنوب، 4 نفر در حوزه  دانشگاه 
بم و ۳۷ نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی 
خدمات  و  هستند  بستری  سیرجان 

بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.
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تعطیلی برای 
نجات جان مردم

توزیع مرغ در کرمان به پشتیبانی امور دام محول شد

۶۱ بستری جدید و ۳ فوتی در شبانه روز گذشته

کشاورزان جنوب کرمان قبل از برداشت 
محصوالت برای بارگیری اقدام کنند

آمار پرونده های قضایی 
در مراجع انتظامی شهربابک صفر شد

آغاز ثبت اطالعات خانوارهای کرمانی 
در سامانه امالک و اسکان

جزئیات درآمدهای مالیاتی سال 99

مالیات سوخت ۱4 درصد افت کرد
استاندار کرمان با اشاره به شیب تند 
انتشار ویروس کرونا گفت: می دانیم 
مردم در گرفتاری و سختی هستند، 
اما راهی به غیر از اعمال محدودیت  
ها نداریم و برای نجات جان مردم باید 
محدودیت ها و تعطیلی ها را ایجاد کنیم.
لعاده  علی زینی  وند در نشست فوق ا
قرارگاه فرماندهی مدیریت بیماری 
مبنای  افزود:  کرمان  استان  کرونا 
جامع  طرح  محدودیت ها  مدیریت 
هوشمند است که تکلیف شهرهای 
قرمز،نارنجی و زرد در آن مشخص 
شده و هیچ استثنایی هم نمی توانیم 

قائل شویم.
موج  و  کنونی  تاکید کرد:شرایط  او 
چهارم بیماری با توجه به برگزاری 
صورت  عادی انگاری  و  دورهمی ها 
گرفته، کامال قابل پیش بینی بود، با این 
حال اگر همت کنیم و نکات مراقبتی 
را رعایت کنیم،کنترل این موج نیز 

می تواند راحت تر باشد.
بیان کرد:تعطیالت  کرمان  استاندار 
نوروزی را پشت سر گذاشته ایم و قاعدتا 
میزان مراجعات به اصناف کمتر شده 
است، ضمن اینکه ماه مبارک رمضان 
را در پیش داریم و فضای این ماه برای 
بیماری کمک کننده  پیک  بر  غلبه 
است و امیدواریم با غلبه بر این پیک به 
واکسن فراگیر نیز برسیم، اما تا یک ماه 

آینده با سختی مواجه هستیم.  
او ادامه داد: بیمارستان های استان 
برای مقابله با موج جدید آمادگی کامل 
دارند و تمامی بیمارستان ها و مراکز 
درمانی از جمله مراکز نیروهای مسلح 
ظرفیت های خود را برای مبارزه با 

ویروس کرونا در نظر بگیرند.
زینی  وند با اشاره به اصل مراقبتی در 
خانه ماندن گفت:کنترل ورودی و 
خروجی شهرها با استقرار نیروهای 
انتظامی و کمک فرمانداران در به 
کارگیری همه ظرفیت ها را خواهیم 

داشت.  . 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز 
گفت:اعداد و ارقام روزهای اخیر از موارد 
ابتال به ویروس کرونا نشان از شعله ور 
شدن بیماری با شیب بسیار تند است.  

حمیدرضا رشیدی نژاد افزود:موضوع 
را باید جدی گرفت، تمام سازمان ها 
و ادارات بر زیر مجموعه خود نظارت 
داشته و محدودیت ها و دستورالعمل ها 

و تعطیلی ها را اجرا کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمان گفت: توزیع مرغ 
از کشتارگاه تا مراکز عرضه در شهر به عهده 
شرکت پشتیبانی امور دام است و اتحادیه تعاونی 
مرغداران و شرکت های تعاونی مرغداران به 
عنوان مباشر این شرکت، توزیع مرغ را به عهده 
گرفته تا از قاچاق مرغ جلوگیری شود.علی 
باقری در نشست هم  اندیشی بررسی نحوه 
توزیع مناسب مرغ افزود: نهاده  ها حداکثر تا 
10 روز از زمان خرید باید تحویل مرغداری شود 

چنانچه این مهم انجام نشود از سوی مرغداران 
به ما اطالع رسانی شود تا این موضوع پیگیری 
شود.او اظهار داشت: تمام تشکل  های طیور 
گوشتی شمال استان کرمان باید با جدیت وارد 
چرخه تولید مرغ شده و زنجیره های تولید را 
تشکیل دهند تا سود مراحل مختلف به تولید 
کننده نیز برسد.این مسئول تصریح کرد: پیگیر 
هستیم واحدهایی که فاقد مجوز هستند در 
صورت امکان به صورت قانونی مجوز  دار شوند تا 
به چرخه تولید اضافه شده و تولید افزایش پیدا 

کند.باقری با اشاره به لزوم توجه اهمیت به تولید 
واحد ها تاکید کرد: با معرفی افراد واجد شرایط 
به وزارتخانه تالش می  کنیم که مجوز برای 
فعالیت واحدهای جدید اخذ شود تا کمبود 

تولید را جبران کنیم.
نشست هم اندیشی بررسی نحوه توزیع مناسب 
مرغ با حضور نماینده شرکت پشتیبانی امور 
دام، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی استان، مدیر توسعه بازرگانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان ،مدیر عامل اتحادیه 
مرغداران و مدیران عامل شرکت های تعاونی 
مرغداران سراسر استان با هدف ساماندهی در 

بازار مرغ برگزار شد.

علوم پزشکی  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان،دکتر مهدی شفیعی، سخنگوی این 
دانشگاه عصر جمعه 20 فروردین ماه با بیان اینکه 
طی 24 ساعت گذشته، 61 بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: 
»46 نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، 
کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(،4 نفر حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، 4 نفر 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و 5 نفر 

از بستری شدگان از حوزه  دانشکده سیرجان 
هستند«.

او با بیان این که 2 نفر از بستری شدگان از حوزه  
دانشگاه بم است، افزود: »در حال حاضر، 292 
بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری 
هستند«.شفیعی ادامه داد:»199 نفر از بیماران 
بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، 29 نفر 
حوزه  علوم پزشکی رفسنجان، 2۳ نفر حوزه  
جنوب، 4 نفر در حوزه  دانشگاه بم و ۳۷ نفر از 
حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری 

هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه 
می شود«.او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 
1۷هزار و 442 نفر در استان، به دلیل ابتال به کرونا 
بستری شده اند«.مدیر گروه مبارزه با بیماری های 
واگیردار دانشگاه علوم  پزشکی کرمان سپس 
اظهار کرد: »متاسفانه در 24 ساعت گذشته، ۳ 
بیمار کرونا نیز جان خود را از دست دادند که 2 نفر 
از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان و یک نفر از 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است«.  به 
گفته  شفیعی، از ابتدای اپیدمی کرونا در استان 
تاکنون، 2600نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  19 

جان خود را از دست داده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جنوب کرمان 
گفت:کشاورزان هفت شهرستان جنوبی استان 
کرمان قبل از برداشت محصول با شرکت های 
حمل و نقل کاال برای بارگیری محصوالت خود 

هماهنگ کنند.
دلیل  به  اظهار داشت:امسال  جمیلی  سعود 
برداشت همزمان محصوالت کشاورزی استان های 
خوزستان، بوشهر هرمزگان و جنوب سیستان و 
بلوچستان و شرایط آب و هوایی و ورود کاالهای 
اساسی در بنادر سبب افزایش تقاضا در بخش حمل 

بار شده است.

او افزود:کشاورزان باید جهت تنظیم آهنگ حمل 
برای جلوگیری از افزایش کرایه حمل،قبل از 
برداشت محصوالت خود با شرکت های حمل ونقل 
منطقه جنوب کرمان هماهنگ نمایند و در ارسال 

محصوالت خود عجله نکنند.
جمیلی از ارائه مشوق برای رانندگانی که در 
حوزه جنوب کرمان فعالیت کنند، خبر داد و 
این مشوق ها را شامل 20درصد سوخت اضافه، 
تعیین جایگاه ویژه سوختگیری در هر شهرستان 

و الستیک عنوان کرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جنوب کرمان 

گفت:امیدواریم در شرایط پیشرو بتوانیم با همکاری 
کشاورزان شاهد عبور از پیک برداشت با کمترین 

کرایه حمل باشیم.
او ورود ناوگان بین المللی را  یکی از مجوزهای اخذ 
شده در سال جاری برای اولین بار توسط سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور دانست و 
افزود:این مجوز در زمینه افزایش رونق صادرات با 
هدف افزایش کیفیت محصول در بازار کشورهای 

هدف صادر شده است.
جمیلی تصریح کرد:ورود ناوگان خارجی برای حمل 
مستقیم و یکسره که قبال به صورت ترانشیپمنت )ته 

به ته( صورت می گرفت هم اکنون اجرایی است.
او ادامه داد:ناوگان با مشارکت شرکت های حمل 
و نقل بین المللی در منطقه تردد دارند که فعاالن 
بخش صادرات می توانند از این ظرفیت ایجاد شده 

استفاده کنند.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان شهربابک 
گفت: تمامی پرونده های ثبتی موجود در شعب 
دادیاری و بازپرسی و دادستانی دادسرای این 
شهرستان در فروردین ماه سال جاری از مرجع 

انتظامی به دادسرا منتقل شده است.
با  فزود: علیرضا مظفری در تشریح این خبر ا
تالش همکاران قضایی دادسرای شهربابک 
آمار پرونده های ثبتی موجود در شعب یک و 
دو دادیاری و بازپرسی و دادستانی دادسرا تا 

پایان اسفندماه سال 1۳99 به کمتر از ۷5 فقره 
رسیده است.

او ادامه داد:آمار پرونده های غیر ثبتی در مراجع 
انتظامی ۳59 فقره بوده که در فروردین 1400 کلیه 
پرونده های غیرثبتی از مرجع انتظامی به دادسرا 

منتقل و ثبت شعب مربوطه شده است.
او تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، 
افزایش رضایتمندی مردم، رعایت اصل محرمانه 
بودن تحقیقات مقدماتی در دادسرا،نمود زحمات 

خالصانه همکاران اداری و قضایی دادسرا،جلوگیری 
از آمار غیر واقعی و جلوگیری از گم شدن پرونده های 
قضایی از نتایج تعیین تکلیف پرونده های قضایی 

موجود در مراجع انتظامی دانست.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان شهربابک 
گفت: بر اساس تاکیدات رئیس کل دادگستری استان 
کرمان تالش شد که از انباشت پرونده های قضایی در 
مراجع انتظامی برای تسریع در تکمیل تحقیقات 

پرونده های کیفری،کاسته شود.
مظفری خاطرنشان کرد:اقدام در راستای تعیین 
تکلیف پرونده های قضایی در مراجع انتظامی 
شهرستان شهربابک با همکاری نیروی انتظامی به 
خوبی انجام شده و  نتایج بسیار خوبی را به دنبال 

داشته است.

رئیس اداره اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه ثبـت اطالعـات 
سکونتی خانوارهای این اسـتان در سامانه امالک 
و اسـکان ضـروری اسـت،از آغـاز درج اطالعـات 
ملکی و سـکونتی در این سـامانه از پنجشنبه ۱۹ 

فروردین مـاه خبـر داد.
حمیـد آبسـاالن افزود:بر اسـاس تکلیـف مقـرر 
در اصالحیـه مـاده ۵۴ مکـرر قانـون مالیات های 
تمامـی   ،۱۳۹۹ مسـتقیم مصـوب دی مـاه 
سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی 
مکلف هستند، اطالعات محل سکونت)اقامتگاه(
و امـالک تحـت مالکیت خـود در سـامانه امالک 
و اسـکان کشـور درج کنند.او تاکید کرد:براساس 
تکلیـف مقـرر در اصالحیه مـاده ۵۴مکـرر قانون 
مالیات هـای مسـتقیم مصـوب دی مـاه ۱۳۹۹، 
کلیـه سرپرسـتان خانوارهـا و مالـکان واحدهای 
مسـکونی مکلـف هسـتند، اطالعـات محـل 
سـکونت)اقامتگاه(و امـالک تحـت مالکیت خود 

را ظـرف مـدت دو مـاه از ۱۹فروردیـن جـاری 
در سـامانه امـالک و اسـکان کشـور ثبـت کنند.

رئیس اداره اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
گفت:بدین منظور سرپرسـتان خانـوار می توانند 
براسـاس آخرین رقـم کد ملـی خود)سرپرسـت 
خانوار(مطابق با جدول زمانبندی ذیل به سـامانه 
http:// ملی امـالک و اسـکان کشـور بـه نشـانی

amlak.mrud.ir مراجعـه کننـد.
او افزود:زمان بنـدی مراجعـه بـه سـامانه ملـی 
امالک و اسـکان بـرای درج اطالعات سـکونتی و 
ملکـی۱۹و ۲۰فروردین ماه  مختص سرپرسـتان 
خانـواری اسـت کـه آخریـن رقـم کـد ملـی آنها 

۹ اسـت.
بـه گفتـه او،۲۱و ۲۲فروردیـن مـاه مختـص 
سرپرسـتان خانـواری اسـت کـه آخریـن رقـم 
کد ملی آنها هشـت اسـت و ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه 
مختـص سرپرسـتان خانواری اسـت کـه آخرین 
رقـم کد ملـی آنهـا هفـت است.آبسـاالن بـا بیان 

اینکـه ۲۵ و ۲۶فروردیـن مختـص سرپرسـتان 
خانـواری اسـت کـه آخریـن رقـم کد ملـی آنهـا 
۶اسـت،افزود: ۲۷ و ۲۸ فروردیـن نیـز مختـص 
سرپرسـتان خانـواری اسـت کـه آخریـن رقـم 
کد ملـی آنهـا پنـج اسـت.او ادامـه داد:۲۹و 
۳۰فروردیـن سـال جـاری مختص سرپرسـتان 
خانـواری اسـت کـه آخریـن رقـم کد ملـی آنهـا 
چهـار اسـت و ۳۱ فروردین و اول اردیبهشـت نیز 
مختـص سرپرسـتان خانواری اسـت کـه آخرین 
رقـم کد ملـی آنهـا سـه اسـت.او بـا بیـان اینکـه 
دوم و سـوم اردیبهشـت ماه مختص سرپرسـتان 
خانـواری اسـت کـه آخریـن رقـم کد ملـی آنهـا 
۲اسـت،اضافه کـرد:۴و۵، ۶ و ۷ اردیبهشـت 
نیـز مختـص  سرپرسـتان خانـواری کـه آخرین 
رقـم کد ملـی آنهـا یـک اسـت.به گفته آبسـاالن 
همچنیـن هشـتم و ۹ اردیبهشـت ماه مختـص 
سرپرسـتان خانـواری اسـت کـه آخریـن رقـم 

کد ملـی آنهـا صفـر اسـت.
او یادآور شد:سرپرسـتان خانـواری کـه موفـق به 
ثبت نـام در تاریـخ مقـرر نشـوند،می توانند از ۱۰ 
اردیبهشت تا ۱۹خرداد ماه سـال جاری نسبت به 
ثبت اطالعات سـکونتی خـود در سـامانه امالک 

کشـور اقدام نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
با اشاره به جزئیات درآمدهای مالیاتی در سال 
99 گفت: 192.5 هزار میلیارد تومان مالیات 
وصول شد که تحقق 10۷ درصدی نسبت به 

رقم مصوب قانون بودجه سال قبل دارد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  مسیحی  محمد 
اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت 
تحقق درآمدهای مالیاتی سال 99 اظهارداشت: 
در سالی که گذشت سازمان امور مالیاتی موفق 
شد 192.5 هزار میلیارد تومان مالیات وصول 
کند که تحقق 10۷ درصدی نسبت به رقم 

مصوب قانون بودجه سال قبل دارد. همچنین 
رقم محقق شده ۳۷ درصد باالتر از عملکرد سال 
98 محسوب می شود.معاون درآمدهای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی به جزئیات درآمدها اشاره 
کرد و گفت: ترکیب مالیات از دو بخش مالیات 
مستقیم و کاال و خدمات تشکیل شده که در 
بخش مالیات های مستقیم با وصول 119 هزار 
میلیارد تومان تحقق 1۳6 درصدی نسبت به 
رقم مصوب قانون بودجه سال 99 و رشد 46 
درصدی نسبت به عملکرد سال 98 وجود دارد.

وی ادامه داد: در بخش درآمد مالیات از کاال و 

خدمات نیز ۷۳.5 هزار میلیارد تومان به خزانه 
واریز شد که 2۳ درصد رشد نسبت به عملکرد 
سال 98 داشته و همچنین 80 درصد رقم 

مصوب بودجه سال 99 تحقق یافت.
مسیحی با اشاره به سرفصل های درآمدی 
مالیات های مستقیم بیان داشت: اشخاص 
مالیات  تومان  میلیارد  هزار   56 حقوقی 

پرداختند که رشد 2۷ درصدی دارد.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود:  از بخش 
مالیات بر درآمد نیز ۳9.5 هزار میلیارد تومان 
مالیات وصول شد که ۳6 درصد رشد نشان 
می دهد که عمده آن مربوط به مالیات مشاغل و 

حقوق )عمومی و خصوصی( بوده است.
وی در مورد درآمد مالیات بر ثروت نیز تصریح 
کرد: در این بخش 2۳.2 هزار میلیارد تومان 
درآمد وصول شده که رشد 1۷8 درصدی دارد.

مسیحی با بیان اینکه به دلیل شرایط به وجود 
آمده ناشی از بیماری کرونا و محدودیت و کاهش 
ترددها، میزان سوخت مصرفی در کشور کاهش 
یافت که اثر خود را روی درآمد این بخش 
گذاشت، خاطرنشان کرد: در سال 99 حدود 6 
هزار میلیارد تومان مالیات از فرآورده های نفتی 
اخذ شده که 14 درصد نسبت به سال 98 افت 

نشان می دهد.
معاون درآمدهای مالیاتی ادامه داد: متاثر از 
این شرایط، 164 میلیارد تومان عوارض خروج 
از کشور به خزانه واریز شد که 86 درصد افت 

کرده است.
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استاندار کرمان از تعطیلی گسترده در استان خبر داد

 بارندگی ۷۵درصد کاهش یافت؛
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به موج 
خطرناک کرونا گفت:در صورت تداوم روند شیوع 
ویروس کرونا و پر شدن ظرفیت بیمارستان ها و 
تخت ها کنترل وضعیت درمانی افسار گسیخته خواهد شد،لذا 
با رعایت پروتکل ها از بروز فاجعه باید جلوگیری شود.حمیدرضا 
رشیدی نژاد با اشاره به شیوع ویروس در محیط های سربسته 
افزود:افرادی که داخل فضای بسته هستند در معرض خطر 
بیشتری هستند و فرد آلوده در اطرافش ویروس را منتشر 
می کند. او با بیان اینکه در محیط معمولی یک ماسک کفایت 
می کند،افزود:در مواجهه با بیماران کرونایی صرفا جهت اطمینان، 
همکاران ما 2 ماسک استفاده می کنند. این مسئول تاکید کرد:در 
فضای بسته اگر دو طرف ماسک داشته باشند 95درصد شیوع و 
انتقال را کاهش می دهد.  به گفته او،طرح شهید سلیمانی جدیتی 
را به این همکاری بین سازمانی داد و همیاری خوبی میان نیروهای 
سپاه، بسیج و دانشگاه برقرار شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی به 
موج جدید ویروس کرونا اشاره کرد و گفت:در این روزها فعالیت 
ما دو چندان شده است،مهمترین کار ما شناسایی بیمار،بستری و 
آموزش در خانه ماندن را داشته باشیم که در هفته اخیر فعالیت ها 
را تشدید کردیم. او گفت:از مسئوالن و مردم تقاضا داریم که در 
شرایط بحرانی امروزه همه چیز و همه برنامه های جمعی تعطیل 
شود اگر همچنان بی توجه باشیم نمی دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. 
او با اشاره به اینکه اگر تعداد بیماران بیشتر شود و ما جای درمان 
نداشته باشیم مدیریت بیماران از کنترل خارج می شود،خاطرنشان 
کرد:حدود نیمی از تخت های ما به بیماران کرونایی اختصاص 
داده شده است و االن حدود 40 درصد تخت ها اشغال هستند. 
به گفته رشیدی نژاد،اگر بی توجهی بیشتر شود و مردم مریض 
شوند ظرفیت تخت ها پر می شود و دیگر جوابگو  نخواهیم بود. 
این مسئول پیش بینی کرد:یکی دو روز آینده شهرستان های زرد 
ما نارنجی و قرمز شوند، فعال شهرستان آبی نداریم و پیش بینی 
نمی شود که به زودی شهرستانی آبی شود. او تصریح کرد:آمار 
مرگ و میر نشان دهنده این است که باید جدی بگیریم و بی خیال 
نباشیم من از مردم خواهش میکنم تا در خانه بمانند و بیرون نروند.   
به گفته رشیدی نژاد،پالک های غیر بومی در استان اعمال قانون 

می شوند،پلیس هم به شدت محدودیت ها را دنبال می کند. 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کرمان از وقوع هزار و 666 مورد 
آتش سوزی در سال 99 در شهر کرمان خبر داد 
و گفت که از این تعداد 2۷4 مورد مربوط به منازل مسکونی 

بوده است.
به گزارش مدیریت ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
کرمان، رضا میرزایی با اشاره به فعالیت های سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری کرمان در سال گذشته، بیان کرد: 
»در سال گذشته 259 هزار و 880 تماس تلفنی با سامانه ی 125 

کرمان گرفته شد که معادل متوسط روزانه ۷10 تماس است«.
او ادامه داد: »این تعداد تماس در سال 99 نسبت به سال 98 با 

کاهش پنج درصدی مواجه بوده است«.
 میرزایی افزود: »در سال گذشته چهار هزار و 120 عملیات امداد و 
نجات و اطفای حریق در شهر کرمان توسط نیروهای آتش نشانی 

انجام شد که 982 نفر طی این امدادرسانی ها نجات یافته اند«.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان، 
خاطرنشان کرد: »همچنین در سال 99 در شهر کرمان، هزار و 
666 مورد آتش سوزی رخ داد که از این تعداد 2۷4 مورد مربوط 

به منازل مسکونی بود«.

نباید بگذاریم وضعیت 
درمان افسار گسیخته شود

ثبت 1666 آتش سوزی
در سال گذشته

خبر

خبر

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 شماره139960319014005959-99/11/28هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شیما پایاب فرزند حیدر 
بشماره شناسنامه 3020261406صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 1660متر 
مربع پالک- فرعی از21-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 21 -اصلی قطعه یک 
واقع دراراضی ساغری جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی اقای جالل خواجوئی 
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:38-  
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 
شماره139960319014006193-99/12/03هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
صالح شریفی فرزند محمد بشماره شناسنامه 965صادره ازسقزدر ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 464متر مربع پالک- فرعی از8- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 8 
-اصلی قطعه یک واقع دراراضی گز اباد  جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی 
محمد تیر گر گویگان  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:21
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 شماره139960319014006201-99/12/03هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد سلیمانی دامنه فرزند 
نصر اله  بشماره شناسنامه 3120276770صادره ازبافت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
250متر مربع پالک- فرعی از564- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 564 -اصلی 
قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی کوکب پارسا 
مطلق 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:10- 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

 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 شماره139960319014004862-99/10/14هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نجمه محمدی رئیسی فرزند 
عزیز اله بشماره شناسنامه 3020056527صادره ازعنبراباد در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
280متر مربع پالک- فرعی از8- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 8 -اصلی قطعه 
یک واقع دراراضی گزاباد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی احمد رودباری 
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:22
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

 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 شماره139960319014005967-99/11/28هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید عبدالحسین حسینی کهنوج  
فرزند سید اسحق  بشماره شناسنامه 382صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
272متر مربع پالک- فرعی از582- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3فرعی از 582-اصلی 
قطعه دو واقع دراراضی خالق اباد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی اقای محمد 
پارسامطلق 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:2
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی  آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین 
اول  شماره139960319014004777-99/10/08هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای منصوردژ فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 185صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 296.50متر 
مربع پالک- فرعی از1201- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4فرعی از 1201 -اصلی قطعه6 
از مالک رسمی سهام  دلفارد جیرفت  بخش 34کرمان خریداری  واقع دراراضی پشت خان 
مجهول پالک فوق الذکر 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:23-   
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 شماره139960319014006623-99/12/25هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه محمدی زاده فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 3020206219صادره ازبندرعباس در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
209متر مربع پالک- فرعی از581- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 581 -اصلی 
دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی کیومرث منشی 
زاده 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:4-   
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 شماره139960319014004780-99/10/08هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جمشید دژ فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1307صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برباغچه سردسیری 
به مساحت 776.10متر مربع پالک- فرعی از1201- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4فرعی از 
1201 -اصلی قطعه6 واقع دراراضی پشت خان  دلفارد جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک 
رسمی از سهام مجهول پالک فوق الذکر 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:24-   تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :1400/02/04
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی مشتمل 
وگلخانه  پمپ  موتور  چاه  حلقه  سه  برخانه 
 - پالک  تحت  مربع  943830متر  بمساحت 
فرعی از 745- اصلی واقع در قطعه سه بخش 45کرمان  

واقع در اراضی موسوم به احمد اباد واقع درشهر عنبراباد 
با  حسین  فرزند  رئیسی  امیرحسین  اقای  تقاضای  مورد 
ستناد رای اصالحی هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت 
قرار  نامبرده  مالکیت  بشماره 9398مورخه 1383/04/27در 
گرفته وموضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
ثبتی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 -آیین نامه 
قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته 
مورخه  درخواست  حسب  دارد.لذا  حدود  تحدیدی  به  ونیاز 
تحدید  اگهی  بدینوسیله  1400/11030/22- 1400/01/15مالک 
حدود ان باستناد تبصره 5قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید 
آن از ساعت 8صبح روزپنج شنبه مورخ 1400/02/16 شروع 
وبعمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مزبور اخطار 
میگردد که در موعد مقرر در 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 30روزدادخواست به مراجع ذیصالح 
قضائی تقدیم و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه 
نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود .تاریخ انتشار :1400/01/21-روز :شنبه 
مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
عنبر اباد.م الف :2764

آگهی فقدان سند مالکیت  
رضا  آقای  اینکه  به  نظر 
به  دادی  فرزند  اخگریان 
1023وکد  شناسنامه  شماره 
منوجان  از  6089949612صادره  ملی 
باب خانه دارای  مالک ششدانگ یک یک 
واقع  1137-اصلی  از  247فرعی  پالک 
درتجدانوشهرستان منوجان ،قطعه 5 بخش 
ثبت  ذیل  آن  مالکیت  سند  که  46کرمان 
9308صفحه 587دفتر 47محلی به شماره 
80صادر  سال  الف  625244سری  چاپی 
برگ  دو  تسلیم  ،ضمن  گردیده  وتسلیم 
استشهادیه محلی تصدیق امضاءشده اعالم 
مفقود  فوق  پالک  مالکیت  سند  نموده که 
شده ودر خواست سند المثنی نموده است 
ماده  اصالحی  یک  تبصره  استناد  با  ،لذا 
120آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 
ثبت  اداره  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ده 
را  واعتراض خود  مراجعه  شهرستان کهنوج 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد 

گردید .
اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد وامالک 
کهنوج.م الف:10 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان  

آگهی دعوت به افراز پالک 1 فرعی از 6596 اصلی واقع 
در بخش 13 کرمان

از  وکالت  به  آبادی  ایزدی همت  آقای حسین  درخواست  حسب 
طرف آقای اکبر یزدانی )وکالت مع الواسطه( طبق وکالت شماره 
13967 مورخه 1394/7/15 دفترخانه 162 کرمان و تفویض وکالت 
به  وارده  162 کرمان  دفترخانه   1394/7/15 13969مورخه  شماره 
شماره 99/11013/9277/ مورخه 1399/10/19 مبنی بر افراز میزان 
504 سهم مشاع از 2304 سهم ششدانگ پالک 1 فرعی از 6596 
اصلی واقع در بخش 13 کرمان به آدرس زرند بلوار فردوس نبش 
کوچه شهید یزدانی و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر عدم 
الذکر و در اجرای  دسترسی به سایر مالکین مشاعی پالک فوق 
مقررات ماده 4 آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع روز 
یکشنبه مورخه 1400/01/29 جهت بازدید از محل و افراز ملک تعیین 
وقت گردید و یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد و 
از کلیه مالکین مشاعی که به شرح ذیل می باشد جهت حضور در 

محل دعوت به عمل می آید.
1_ طاهر یزدانی احمدآبادی 252 سهم از 2304 سهم ششدانگ. 2_ 
رخساره مقدرزاده 372 سهم از 2304 سهم ششدانگ. 3_ فاطمه 
یزدانی 252 سهم از 2304 سهم ششدانگ. 4_ محمود یزدانی 504  
از  یزدانی 256 سهم  از 2304 سهم ششدانگ. 5_ محسن  سهم 
2304 سهم ششدانگ. 6_ محبوبه یزدانی 128 سهم از 2304 سهم 
ششدانگ. 7_ مسلم رضازاده 18 سهم از 2304 سهم ششدانگ. 8_ 
حمزه رضازاده 18 سهم از 2304 سهم ششدانگ پالک 1 فرعی از 

6596 اصلی.
ضمنا عدم حضور مالکین مشاعی مانع از عملیات افراز نمی گردد. 

م الف 220- تاریخ انتشار: 1400/01/21

 اداره ارشاد 
با سالم  

احتراما چون تحدید حدود ششدانگ زمین 
محصور دارای پالک  3178 فرعی از 1 اصلی 
انتهای  مشکینی  بلوار  ماهان  در  5 کرمان-واقع  بخش 
مشکینی 18 آقای ناصر رستم راور کرمانی و خانم فائزه 
امیری مالکین ششدانگ تحدید حدود بعمل نیامده و یا 
از نوبت خارج گردیده و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون 
درخواست کتبی  لذا حسب  باشد.  نمی  ثبت هم میسر 
اختصاصی  حدود  تحدید  اگهی   1400.11020.125 مورخه 
بدین وسیله منتشر و عملیات تحدید حدود آن ساعت 
8 مورخه 1400/2/13 در محل شروع بعمل خواهد آمد.
به مالکین و مجاورین آنها اخطار میشود که در موعد مقرر 
در این اگهی در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
حضور تحدید حدود با معرفی مالک یا نماینده قانونی آن 
انجام میشود. چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن 
ثبت  20قانون  ماده  طبق  میتواند  باشد  داشته  واخواهی 
و ماده 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود لغایت 30روز واخواهی خود 
و نسبت  ماهان تسلیم  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را 
به تنظیم دادخواست به مرجع ذیصالح مراجعه نمایند و 
اال پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.
تاریخ انتشار: 1400/1/21
م.الف: 32

اگهی    

مراجع  با  .مکاتبات کارشناس  قضائی  الکترونیک  خدمات  سامانه 
قضایی 

ریاست  محترم شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جیرفت 
با سالم 

خصوص  99/5/11در  9910103425400869مورخ  شماره  ابالغیه  پاسخ  در  احتراما 
پرونده با کالسه 9900279گزارش تکمیلی به شرح ذیل حضورتان تقدیم می گردد :

-با عنایت به بررسی انجام شده واینکه ملک مذکور غیر قابل افراز می باشد و ارزیابی 
ان )عرصه واعیان وانشعابات (جمعا مبلغ 17/830/000/000ریال تعیین گردیده تقسیم 

ارزش ریالی سهم هریک از ورثه به شرح ذیل تعیین می گردد :
-ردیف نام ونام خانوادگی ورثه سهم ورثه به ریال 

1-سمنبر دانشی مادر مرحوم عبدالرضا عارفی 3/120/250/000
2-منیژه بهکام فرزند عیسی همسر مرحوم عارفی 2/228/750/000

3-عارفه عارفی فرزند مرحوم عارفی 4/160/333/333
4-عادله عارفی )متوفی(فرزند مرحوم عارفی 4/160/333/333
5-عاطفه عارفی )متوفی(فرزند مرحوم عارفی 4/160/333/333

مراتب حضورتان تقدیم میگردد با تشکر .
مجتبی بهره مند .م الف:1

آگهی فقدان سند مالکیت  
شماره  نامه  برابر  زراعتکار  محمد  آقای 
99/143226_1399/10/24بعنوان نماینده موسسه 
دو  ارائه  ضمن  مشیز  الحسنه  قرض  صندوق 
برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که اسناد مالکیت 
 5158/1-  5161-5162-5163 از  فرعی   1 پالک  ششدانگ 
اصلی)به پالک 7 فرعی از 5163 اصلی اصالح گردیده( واقع 
در زرند بخش 13 کرمان که در دفتر 147 صفحه 142 به شماره 
ثبت 22213 به نام موسسه قرض الحسنه مشیز و با شماره 
چاپی 704326 و سند مالکیت ششدانگ پالک 2 فرعی از  
از  فرعی   8 پالک  اصلی)به    5158/1-  5161-5162-5163
5163 اصلی اصالح گردیده( واقع در زرند بخش 13 کرمان که 
در دفتر 147 صفحه 145 به شماره ثبت 22214 به نام موسسه 
قرض الحسنه مشیز و با شماره چاپی 704329 صادر و تسلیم 
گردیده، بعلت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت 
المثنی پالک های فوق را نموده است لذا باستناد تبصره یک 
نوبت در  نامه قانون ثبت مراتب یک  ماده 120 اصالحی آیین 
تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی ذکر 
نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس 
از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 
خواهد شد. م الف 1- تاریخ انتشار:شنبه 1400/01/21-بیست و 

یکم فروردین ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

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 شماره139960319014006569-99/12/19هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سعیدی گراغانی  
به  خانه   باب  یک  در ششدانگ  ازجیرفت  شناسنامه 3020444489صادره  فرزندصفربشماره 
مساحت 165متر مربع پالک- فرعی از579- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 26فرعی از 
579 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی 
عباس دهقان  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:8
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 
دوم  شماره139960319014006248-99/12/04هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران 
به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در ششدانگ ساختمان درمانگاه بلوک   به مساحت 
5539متر مربع پالک- فرعی از344- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 344 -اصلی 
قطعه دو واقع دراراضی امیر اباد بلوک جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی ابوالقاسم 
هرندی  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 :37
  تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 
شماره139960319014002100-99/06/05هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک جیرفت   ثبت  ثبتی حوزه  مستقردرواحد 
نوروز محمدی فرزند حاجی بشماره شناسنامه 383صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 393متر مربع پالک- فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
دراراضی جیرفت  بخش 45کرمان خریداری  واقع  دو  از 574 -اصلی قطعه  1449فرعی 
دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  متقاضی  خود  رسمی  مالک  از 
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 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
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:5-  

 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04
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 
شماره139960319014005970-99/11/28هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک جیرفت   ثبت  ثبتی حوزه  مستقردرواحد 
روح اله برموده فرزند حسین بشماره شناسنامه 134صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 282متر مربع پالک- فرعی از596- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
-فرعی از 596 -اصلی قطعه5 واقع دراراضی بابا جان ساردوئیه جیرفت  بخش 34کرمان 
خریداری از مالک رسمی کرامت فاریابی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو 
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:9
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

  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 
شماره139960319014005968-99/11/28هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
اذرافشار فرزند رضا بشماره شناسنامه 4048صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 312متر مربع پالک- فرعی از579- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 34فرعی 
از 579-اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک 
رسمی مجید شریفی 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:3-   
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 
شماره139960319014006292-99/12/05هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک جیرفت   ثبت  ثبتی حوزه  مستقردرواحد 
شکراله کریمی پور نمج فرزند عین اله بشماره شناسنامه 1458صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 410متر مربع پالک- فرعی از579- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 25فرعی از 579 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی سید نورالدین هاشمی  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:6-   

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04
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 شماره139960319014006528-99/12/17هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب بیگم حسینی کهنوج  
فرزند سید صمداله بشماره شناسنامه 10صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
495متر مربع پالک- فرعی از549- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 35فرعی از 549 -اصلی 
قطعه دو واقع دراراضی کلرود جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی اقای بختیار 
نادری 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 الف11
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

ارائه کننده 
نام :مجتبی              نام خانوادگی :بهره مند                   

نام پدر :هوشنگ

1.اعالم نظریه تکمیلیموضوع 

مدارک 
1.نوع مدرک :ابالغیه   شماره مدرک 

9910103425400869 تا ریخ صدور مدرک :1399/05/11

آب خلیج فارس عطش کرمان را رفع نکرد
 

اسـتان  ایـن  مـردم  تکـراری  مشـکل 
خشکسـالی اسـت، پدیـده ای کـه بیـش از 
۳0 سـال با آن دسـت بـه گریبان هسـتند 
و در کمـال تعجب هیـچ چاره ای بـرای آن 
اندیشـیده نشده اسـت.از سـوی دیگر برای 
تأمیـن آب کشـاورزی فشـار روز افـزون به 
منابـع آب زیرزمینـی ادامه یافتـه و نتیجه 
آن خشـک شـدن اکثر آبخوان های اسـتان 
کرمـان و نشسـت دشـت ها بـوده اسـت.

شـغل ۷0 درصد مـردم ایـن اسـتان نیز به 
کشـاورزی وابسـته اسـت بطـوری کـه در 
شـمالی اسـتان تولید پسـته، شـرق استان 
تولیـد خرمـا و مرکبـات و در غرب اسـتان 
تولیـد میوه هـای فصلـی و گـردو بـادام 
معیشـت مردم را تأمیـن می کنـد و همین 
مسـاله نیـز موجب شـد بیـش از نیمـی از 

جمعیـت اسـتان روسـتا نشـین باشـند.
هـر چنـد در سـال گذشـته طـرح انتقـال 
آب خلیـج فـارس بـه اسـتان کرمـان کلید 
خـورد امـا عمـاًل انتقال ایـن حجـم آب در 
زمینـه تأمیـن آب شـرب اسـتان کرمـان 
هیـچ تأثیـری نـدارد و اگـر پـای حـرف 
مسـئوالن بنشـینید فقـط از فازهـای آتی 
ایـن طـرح بـرای رفـع مشـکالت اسـتان 
سـخن می گوینـد کـه البتـه بـه بودجـه و 

زمـان قابـل توجهـی نیـاز دارد.
برخی مناطق استان هیچ بارندگی را 

تجربه نکردند
مدیـر کل هواشناسـی اسـتان کرمـان در 
آخرین اظهار نظـرش در خصوص وضعیت 
اسـتان کرمان گفـت: میانگین بارش سـال 
زراعـی جـاری بـه میـزان ۳5.۳ میلیمتـر 
به ثبـت رسـیده کـه ایـن میـزان در مدت 
مشـابه سـال گذشـته و بلنـد مـدت بـه 

ترتیـب 145 و 11۳ میلیمتـر می باشـد.

او افـزود: اسـتان کرمـان نسـبت بـه دوره 
مشـابه سـال قبـل ۷6 درصـد کاهـش و 
نسـبت به آمار بلند مدت مشـابه بـه میزان 

69 درصـد کاهـش در بارندگـی را دارد.
جدیـدی بـا اشـاره بـه آمـار بـارش ثبـت 
هواشناسـی  ایسـتگاه های  در  شـده 
ایسـتگاه های  بیـن  گفـت:در  اسـتان 
اسـتان بیشـترین بـارش طـی ایـن مـدت 
در شهرسـتان کوهبنـان بـه میـزان 88 
میلیمتـر و کمترین مقـدار آن شهرسـتان 
ریـگان بـه میـزان 4.5میلیمتـر بـه ثبـت 

رسـیده اسـت.
او در ادامـه بـا اشـاره بـه آمـار بارش شـهر 
کرمـان گفـت: همچنیـن شـهر کرمـان 
تاکنون ۳6.5 میلیمتر بارش داشـته اسـت 
که ایـن میـزان در بازه زمانی مشـابه سـال 
گذشـته و بلنـد مـدت بـه ترتیـب 10۷ و 
82 میلیمتـر می باشـد بنابرایـن بـارش در 
شهرسـتان کرمان نسـبت بـه دوره مشـابه 

سـال قبـل ۷0 در صـد کاهش و نسـبت به 
مدت مشـابه بلند مـدت 46 درصد کاهش 

نشـان می دهـد.
جدیـدی گفت:اسـتان کرمـان تاکنـون 
26 درصـد بـارش یـک سـال کامـل آبـی 
را دریافـت کـرده و تـا پایـان اسـفند مـاه 
حدود ۷۳ درصد از مسـاحت اسـتان تحت 
تأثیـر خشکسـالی خفیف تا بسـیار شـدید 
و حـدود 24 درصـد از مسـاحت اسـتان در 

محـدوده نرمـال می باشـد.
او با اشـاره بـه آمـار بلنـد مدت ثبت شـده 
در هواشناسـی کرمـان گفـت: زمسـتان 
سـال 1۳99 کمتریـن بـارش در 50 سـال 
اخیـر بـوده اسـت. پیـش از ایـن زمسـتان 
سـال 1۳96 کـم بـارش تریـن زمسـتان 

بـوده اسـت.
آب نباید رایگان و بی حساب و کتاب 

استفاده شود
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسـیون 
اقتصـادی مجلـس و نماینده مـردم کرمان 
و راور در مجلـس شـورای اسـالمی بیـان 
کـرد: انتقـال آب از خلیج فارس بـه کرمان 
در زمینـه صنعـت در شـرکت گل گهـر و 
شرکت سرچشـمه اسـتفاده می شـود و در 

حـال حاضـر مصرف شـرب نـدارد.
او تأمیـن آب شـرب در اسـتان کرمـان 
را بسـیار ضـروری دانسـت و بـا اشـاره بـه 
کاهش شـدید بارندگـی در اسـتان کرمان 
گفت:دولـت بایـد اعتبـار مـورد نیـاز برای 
اجـرای کامـل طرح هـای انتقـال آب را 
اختصـاص دهـد و در صـورت تأمیـن 
اعتبـار می تـوان از آب خلیـج فـارس برای 
تأمیـن آب شـرب هم اسـتفاده کـرد اما در 
مرحلـه کنونـی و بـا ایـن وضعیـت امـکان 
پذیـر نیسـت.پور ابراهیمی افزود: از سـوی 
دیگـر در اسـتانی ماننـد کرمـان کـه آب 

وجـود نـدارد بایـد در زمینه مصـرف بهینه 
منابـع آبـی موجود دقـت را افزایـش دهیم 
متاسـفانه بخش قابل توجهـی از منابع آب 
محدود اسـتان در حال هدر رفت در بخش 
کشـاورزی اسـت، در حالـی کـه اسـتفاده 
از روش هـای علمـی و آبیـاری مکانیـزه 
می توانـد مشـکالت را تـا حـد زیـادی رفع 
کنـد امـا عماًل تـا وضعیـت مطلـوب فاصله 

داریـم.
او اصـالح الگـوی کشـت را بسـیار حائـز 
اهمیت دانسـت و گفت:وقتی مـا ۷6 درصد 
کاهـش بارندگـی در اسـتان داریـم یعنـی 
اینکه تابسـتان سـختی پیـش رو داریم و از 
امـروز باید بـرای رفع مشـکل بـه خصوص 
تنش آبـی در شـهر کرمـان تـالش و مردم 

را آگاه کنیـم.
او گفـت: آب موجـود نبایـد بـه صـورت 
رایـگان در اختیـار برخـی بخش هـا قـرار 
گیـرد کـه بـه صـورت بـی رویـه هـم هدر 
رود، عمـاًل در سـال جاری شـاهد خشـک 
شـدن رودخانه ها و چشمه سـارها هستیم 
امـا بایـد در راسـتای اسـتفاده از قنـوات 
در اسـتان یـک کار جـدی انجـام شـود، 
ایـن راهـکار در طـول تاریخ اسـتان کرمان 
توانسـته مناطـق کویـری را از تنش هـای 
آبی دور کنـد و بار دیگـر در اسـتان کرمان 
بایـد به ایـن سـمت پیـش برویم. از سـوی 
دیگـر آب منتقـل شـده از خلیـج فـارس 
بـه کرمـان بایـد در راسـتای تأمیـن آب 
شـهرهای بزرگ اسـتان استفاده شـود که 
متاسـفانه همـکاری الزم انجام نمی شـود.

وزارت نیرو برای انتقال آب خلیج 
فارس به شهرهای بزرگ استان 

همکاری کند
رئیس مجمع نمایندگان اسـتان کرمان در 
مجلس شـورای اسـالمی نیز با ابراز نگرانی 
از وضعیـت موجـود منابـع آبـی در اسـتان 
کرمـان گفـت: نگـران تأمیـن آب شـرب 
در طـول تابسـتان هسـتیم چون در سـال 
گذشـته نیـز بـا وجـود بارندگـی مطلـوب 
شاهد بروز مشـکل بودیم و مسـلماً در سال 
جـاری با حجـم پاییـن بارندگی مشـکالت 

تشـدید می شـود.
شـهباز حسـن پـور گفت:اسـتان کرمـان 

متوسـط بارندگـی 11۳ میلیمتـر در طول 
سـال دارد اما در سـال جـاری ۳5 میلیمتر 
بارندگی را شـاهد هسـتیم این یعنی تنش 
جدی در بخـش حیات وحش، کشـاورزی، 
صنعـت و آب شـرب کـه متأسـفانه در 
سـال های گذشـته فکـری بـرای حـل 

مشـکالت نشـده اسـت.
او تصریـح کـرد:در سـال گذشـته بارهـا با 
وزارت نیـرو در ایـن خصوص رایزنی شـده 
اما متاسـفانه کمتر مورد توجه قـرار گرفته 
اسـت در حال حاضر شـاهد آبرسـانی سیار 
بـه بیـش حداقـل ۷00 روسـتا در اسـتان 
هسـتیم و مـردم بـا مشـکل جـدی مواجه 

شـده اند.
او تصریـح کـرد:آب در کرمـان بـه دلیـل 
کشـاورز محـور بـودن اسـتان با معیشـت 
مـردم گـره خـورده و خشکسـالی می تواند 
اشـتغال مـردم را نیـز ناپایـدار کنـد و در 
نهایـت به مهاجـرت و تنش هـای اجتماعی 

منجـر شـود.
او یکـی از راه حـل هـای رفـع مشـکل آب 
شـرب اسـتان کرمـان را انتقـال آب خلیج 
فـارس از طریق رفسـنجان به شـهر کرمان 
دانسـت و افـزود: بارهـا در ایـن زمینـه بـا 
مسـئوالن وزارت نیـرو مکاتبـه و جلسـه 
حضـوری برگـزار شـده اسـت امـا گـوش 

شـنوایی وجـود نـدارد.
حسـن پور اجرای این طـرح را به تخصیص 
اعتبـار وابسـته دانسـت و گفـت: اگـر ایـن 
اتفـاق روی دهـد کرمـان آب شـرب پایدار 
خواهـد داشـت و بخـش قابـل توجهـی از 
مشـکالت رفـع می شـود، بایـد هـر چـه 
سـریع تر اقدامـات عملـی در ایـن زمینـه 
انجـام شـود و شـهرهای بزرگـی کـه در 
مسـیر ایـن خـط انتقـال هسـتند از ایـن 

نعمـت بهـره منـد شـوند.
طبق پیـش بینـی مسـئوالن و نمایندگان 
اسـتان کرمـان تابسـتان سـال جـاری 
مشـکالتی در زمینـه تأمیـن آب شـرب 
ایجـاد خواهد شـد امـا در کمـال تعجب در 
حالی که هنـوز چند مـاه تا آغاز مشـکالت 
جدی بـرای تأمیـن آب زمـان باقیمانده اما 
مسـئوالن هیـچ کاری بـرای حـل مشـکل 

انجـام نمی دهنـد.

مهر

گزارش

کرمان بزرگترین استان کشور در سال جاری 
با کاهش ۷۵ درصدی بارندگی مواجه شده و با 
سونامی خشکسالی دست و پنجه نرم می کند 
تنشی که می تواند در روزهای گرم سال دردسرساز 
شود.سال آبی جاری مردم بزرگترین استان کشور 
روزهای بارانی معدودی را تجربه کرده اند اما روزهای 
تابستانی زیادی پیش رو دارند که باید با کم آبی 
سپری کنند.
این در حالیست که مبنای توسعه استان کرمان طی 
سال های اخیر کشاورزی بوده است و یک چهارم 
باغ های کشور در این استان قرار گرفته، از سوی 
دیگر شهرستان های جنوبی استان قطب چهار 
فصل تولیدات کشاورزی کشور محسوب می شود 
و تنش آبی می تواند در این منطقه منجر به کاهش 
هرتولید انواع محصوالت شود.

س: م
عک

بارندگی ۷۵درصد کاهش یافت؛ رئیس علوم پزشکی کرمان:
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خبرخبر

وزیر آمـوزش و پـرورش از کمبود 19۷ 
هزار نفری نیـروی انسـانی و جبران آن 
از طریـق نیروهای حق التدریسـی آزاد 
و بـه کارگیـری بازنشسـته ها و سـرباز 

معلم خبـر داد.
یـی وزیـر آمـوزش و  ا حاجـی میرز
پـرورش گفـت: آمـوزش و پـرورش 
ر نفـری نیـرو  بـا کمبـود 19۷ هـزا
مواجه بـوده کـه ایـن کمبـود از طریق 
لتدریسـی آزاد و بـه  نیروهـای حـق ا
کارگیـری بازنشسـته هـا، سـرباز معلم 

و خریـد خدمـات جبـران شـد.
حاجـی میرزایـی افـزود: طبـق آخرین 
ز طریـق  ر نفـر ا ، 20 هـزا برآوردهـا
دانشـگاه فرهنگیـان و 28 هـزار نفـر از 
طریق مـاده 28 جذب شـدند کـه برای 
امسـال خوب اسـت ولی سـاالنه به ۳0 

هـزار نفـر در ایـن بخـش نیـاز داریم.
او بیان کـرد: وضعیت 100 هـزار نفر از 
نیروهـای ایـن وزارتخانـه در مـاه های 
اخیـر تعییـن تکلیـف شـد کـه در 15 
سـال گذشـته بی سـابقه بود و ۳0 هزار 
نفر نیـز تا 2 مـاه آینـده تعییـن تکلیف 

خواهند شـد.
وزیـر آمـوزش و پـرورش تاکیـد کـرد: 
اگر کسـی در قانـون و مصوبـات ذیحق 
باشـد موظـف هسـتیم حـل کنیـم و 

خـالف مقـررات اقدامـی نمی شـود.
حاجی میرزایـی ادامه داد: مـا مصوبات 
صالحیـت معلمـی را بررسـی و ارائـه 
صالحیـت  بـدون  کسـی  و  کردیـم 
رد آمـوزش و  نـد وا معلمـی نمی توا

تدریـس شـود.
او گفـت: تـالش مـی شـود انگیـزه ای 
بـرای معلمـان ایجـاد شـود تا افـراد در 
مسـیر کسـب خالقیت ها قـدم بردارند 
و اگـر رتبـه بنـدی بـه شـیوه صحیـح 
انجـام شـود، تحولـی عمیـق را شـاهد 

خواهیـم بـود.

استاندار کرمان در جلسه رفع موانع تولید شهرستان های عنبرآباد و 
قلعه گنج گفت: به دلیل شیوع موج جدید کرونا و برای جلوگیری از 
عادی انگاری شرایط، سفر کاری دو روزه به شهرستان های جنوبی لغو 
گردید. به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان، کارگروه رفع 
موانع شهرستان های عنبرآباد و قلعه گنج عصر پنجشنبه 19 فروردین 
به ریاست استاندار کرمان و به دنبال لغو سفر کاری دکتر زینی وند به 
جنوب استان در محل سالن پیامبر اعظم)ص( استانداری برگزار گردید. 
در این جلسه که با دبیری رئیس سازمان صنعت و معدن جنوب و با حضور 
فرمانداران عنبرآباد و قلعه گنج، مدیران کل دستگاه های اجرایی استان 
و شهرستانی همراه بود، پروژه های سرمایه گذاری و زیربنایی مناطق 
جبالبارز جنوبی و رمشک از جمله کارخانه کنسانتره مس، راه های 
روستایی، پروژه های ارتباطات و زیرساخت مورد بررسی و تصمیم گیری 
قرار گرفت. استاندار کرمان در جمع بندی این جلسه عنوان کرد: در تداوم 
سفرهای داخل استانی، 19 و 20 فروردین برنامه سفر به جنوب استان را 
داشتیم که عالوه بر افتتاح چند طرح از مناطق محروم جبالبارز جنوبی و 
رمشک و مناطق عشایری شهرستان های جنوبی بازدید کرده و بررسی 
نیازمندی ها، امکانات، زیرساخت ها را داشته و تصمیم گیری کنیم که با 
توجه به موج جدید کرونا و افزایش مناطق قرمز و نارنجی و جلوگیری از 
تصور و تلقی عادی انگاری شرایط، آن را لغو کردیم. وی ادامه داد: موج 
جدید کرونا نگران کننده است و دانشگاه علوم پزشکی گزارش هایی از 
افزایش باالی مبتالیان و بستری ها ارائه می دهد، لذا همه باید رعایت 
شرایط و اجرای پروتکل ها را مدنظر قرار دهیم. استاندار کرمان گفت: در 
جلسه رفع موانع تولید جنوب استان، مسائل مرتبط با تامین آب و محیط 
زیست کارخانه کنسانتره مس در منطقه محروم رمشک تصمیم گیری 
شد.زینی وند به بررسی و تصمیم گیری در خصوص راه های روستایی 
و ارتباطات و زیرساخت و برخی طرح های صنعتی در منطقه عنبرآباد 
اشاره کرد و گفت: همچنین در مورد تکمیل مصوبات سفرهای قبلی 
تصمیم گیری شد که برخی از آنها نیاز به تقویت اعتبارات در سال 1400 
دارد که فرمانداران باید جمع بندی الزم را ارائه کنند و به صورت ویژه به 

آنها رسیدگی کنیم. 

مشکالت کارخانه کنسانتره مس رمشک 
روی میز جلسه رفع موانع تولید

آموزش و پرورش با 
کمبود 1۹۷ هزار نیروی 

انسانی مواجه است 

مرحوم"محمد خراسانی زاده"، ۱۲ فروردین ماه به دلیل تصادف در 
مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان بستری می شود. پس از 
تایید مرگ مغزی وی، خانواده آن مرحوم رضایت به اهدای اعضای 
بدن ایشان به بیماران دریافت عضو می دهند. دیروز ۲۰ فروردین 
ماه، دو کلیه محمد در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور به دو بیمار 
نیازمند پیوند زده می شود و کبد وی برای پیوند به شیراز  ارسال 
شد. مرحوم خراسانی زاده متولد سال ۱۳۶۸ و اهل و ساکن کرمان 
بود. دانشگاه علوم پزشکی کرمان از خانواده مرحوم خراسانی زاده 

به واسطه انجام این کار خیرخواهانه قدردانی می نماید.

اهدای اعضای جوان کرمانی 
به سه بیمار جان داد

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 
دوم  شماره13996031901400649-1399/12/16هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نسرین نادری کلرود 
فرزند جالل بشماره شناسنامه 140صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 1271متر 
مربع پالک- فرعی از1619- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 1619 -اصلی قطعه6 
واقع دراراضی کراء دلفارد جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی سید جالل وسید 
احمد وسید محمدهمگی موسوی  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:34
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04
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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 شماره139960319014003232-99/07/13هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت 
جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در ششدانگ یک  باب 
ساختمان خانه بهداشت  به مساحت 175.92متر مربع پالک- فرعی از19- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک -فرعی از 19 -اصلی قطعه یک واقع دراراضی ساغری جیرفت  بخش 
45کرمان خریداری از مالک رسمی ابراهیم سنائی  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 
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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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  اصالحی  آگهی 
اصالحی   برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره139960319014006060-99/11/29هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
علی   فرزند  ابادی   خیر  شهریاری  خانم سکینه  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
بشماره شناسنامه 6صادره ازراور در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 283.72متر 
مربع پالک 648فرعی از576- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 28فرعی از 576-
اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسن اباد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای انوشیروان پارسا مطلق 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 . تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یک قطعه باغ سردسیری  پالک 160فرعی از 535- 
باب  دراراضی  واقع  بخش34کرمان  2198مترمربع  بمساحت  اصلی 
گرگی سربیژن ساردوئیه جیرفت مورد تقاضای آقای احمد علی شریف 
به ستناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره139960319014003

8082828مورخ 99/07/1 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 346مورخ 1400/01/16مالک بدینوسیله آگهی 
تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی 
آن از ساعت 8صبح روزدوشنبه مورخ 1400/02/13شروع 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 :1400/01/21-روز : شنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :16

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یک باب خانه   پالک 9541فرعی از 574- اصلی 
بمساحت 252مترمربع بخش45کرمان واقع دراراضی جیرفت مورد 
تقاضای خانم زینب بلوچ اکبری به ستناد رای هیات محترم حل 
اختالف ثبت جیرفت بشماره139960319014003827مورخ 99/10/02 درمالکیت 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  3قانون  ماده  موضوع  وآگهی  قرارگرفته  نامبرده 
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 351مورخ 1400/01/16مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با 
ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح 
روزچهارشنبه مورخ 1400/02/15شروع 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 
تنظیم  از  اصالحی پس  ماده 86-  و  ثبت  20قانون  ماده  طبق  بر  باشد  داشته 
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 :1400/01/21-روز : شنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :35

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یک باب خانه پالک 9498فرعی از 574- اصلی 
دراراضی جیرفت  واقع  بمساحت185.05مترمربع بخش45کرمان 
مورد تقاضای آقای نور هللا خوزستانی  به استناد رای هیات محترم 
 99/08/01 بشماره139960319014003728مورخ  جیرفت  ثبت  اختالف  حل 
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 
تحدید  آگهی  بدینوسیله  درخواست شماره 470مورخ 1400/01/17مالک  حسب 
حدود آن با ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن 
از ساعت 8صبح روزچهارشنبه مورخ 1400/02/15شروع 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 :1400/01/21-روز : شنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
اصلی  از 574-  9500فرعی  پالک  خانه  باب  یک  چون ششدانگ 
بمساحت189 مترمربع بخش45کرمان واقع دراراضی جیرفت مورد 
تقاضای آقای صغری  خوزستانی  به استناد رای هیات محترم حل 
اختالف ثبت جیرفت بشماره139960319014003738مورخ 99/08/01 درمالکیت 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  3قانون  ماده  موضوع  وآگهی  قرارگرفته  نامبرده 
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 472مورخ 1400/01/17مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن 
از ساعت  آن  تحدید ی  عملیات  و  مزبورمنتشر  ماده 13قانون  تبصره  با ستناد 
8صبح روزچهارشنبه مورخ 1400/02/15شروع 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 :1400/01/21-روز : شنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
اصلی   -451 از  3فرعی  پالک  مزروعی   زمین  ششدانگ  چون 
بمساحت 222101.1مترمربع بخش45کرمان واقع دراراضی کنتکی 
بلوک جیرفت مورد تقاضای آقای نواب عسکر پور به ستناد رای هیات 
محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره139960319014003973مورخ 99/08/21 
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 
تحدید  آگهی  بدینوسیله  1400/01/14مالک  204مورخ  شماره  درخواست  حسب 
حدود آن با ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از 
ساعت 8صبح روزدوشنبه مورخ 1400/02/13شروع 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 :1400/01/21-روز : شنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :14

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
پروار  وساختمان  برباغ  مشتمل  مزروعی  زمین  ششدانگ  چون 
بمساحت  اصلی   -451 از  2فرعی  پالک  پمپ   وموتور  بندی 
بلوک  کنتکی  دراراضی  واقع  بخش45کرمان  106492.26مترمربع 
حل  محترم  هیات  رای  ستناد  به  پور  عسکر  نواب  آقای  تقاضای  مورد  جیرفت 
درمالکیت   99/08/12 بشماره139960319014003808مورخ  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 203مورخ 1400/01/14مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره 
ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزدوشنبه مورخ 
1400/02/13شروع 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 :1400/01/21-روز : شنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :13

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
اصلی   -1 از  605فرعی  پالک  خانه  باب  یک  ششدانگ  چون 
دراراضی  واقع  بخش34کرمان  بمساحت233.37مترمربع 
صادق  آقای  تقاضای  مورد  جبالبارزجیرفت  مسکون  اباد  محمد 
جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  استناد  به  گراغانی  صباحی 
قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   99/06/05 بشماره139960319014002073مورخ 
وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد 
شماره  درخواست  حسب  لذا  دارد  حدود  تحدید  به  ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی 
با ستناد تبصره  بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن  178مورخ 1400/01/14مالک 
ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزشنبه مورخ 
1400/02/25شروع 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 :1400/01/21-روز : شنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :7

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر باغچه مرکباتی   پالک 
3493.34مترمربع  بمساحت  اصلی   -1469 از  26فرعی 
بخش34کرمان واقع دراراضی با غمیردلفارد جیرفت مورد تقاضای 
خانم گلی طیاری ییالقی به استناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت 
قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   99/08/17 بشماره139960319014003869مورخ 
وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد 
شماره  درخواست  حسب  لذا  دارد  حدود  تحدید  به  ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی 
19مورخ 1400/01/17مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 
13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزچهارشنبه مورخ 
1400/02/15شروع 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 :1400/01/21-روز : شنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف :31

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
اراضی  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
باغ ساوند پالک -فرعی از594 - اصلی واقع 
دراراضی باغ ساوند ساردوئیه جیرفت بخش 34 
کرمان مورد ثبت اقای یدهللا راوندوغیره از تحديد حدود خارج 
شده نظر به عدم امکان تحدید بر طبق تبصره الحاقی ذیل 
ماده 15 قانون ثبت حسب تقاضای وارده بشماره 12972مورخ 
99/09/30مالك / احدی از مالکین تحدید حدوداختصاصی 
پالک فوق از ساعت 8 صبح روز دو شنبه مورخ 1400/02/13در 
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 :1400/01/21– روز: شنبه 
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
جیرفت – م الف :12

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یک باب اتاق مشتمل برزمین  
به مساحت 291.29مترمربع  دارای پالک305- 
فرعی از 502- اصلی واقع در حسن اباد شهر 
تقاضای  مورد  کرمان   46 چهاربخش  قطعه  گنج   قلعه 
ملی  شماره  به  درویش  فرزند  صادقی کیا  مجتبی  آقای 
3150002011از نوبت خارج گردیده واعمال تبصره ذیل ماده 
15قانون ثبت هم میسر نمیباشد .نیاز به تحدید حدود دارد 
.لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 1400/01/14آگهی 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید 
محل  1400/02/11در  مورخه  روزشنبه  8صبح  ساعت  از  آن 
شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه 
مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل 
وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن 
واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در 
غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی 

مسموع نیست / .تاریخ انتشار :شنبه 1400/01/21
 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
کهنوج . م الف :1

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 شماره139960319014006529-99/12/18هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امید علی خزائی فر فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 4382صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 480متر 
مربع پالک- فرعی از571-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 18فرعی از 571 -اصلی قطعه 
دو واقع دراراضی سرجاز جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی فتحعلی مددی 
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:29-
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 شماره139960319014006531-99/12/18هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه محمدی  فرزند یارعلی 
بشماره شناسنامه 2صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برطبقه فوقانی  به مساحت 
250متر مربع پالک- فرعی از581- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 581 -اصلی 
قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی کرامت پور 
رئیسی 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:30-
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

 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 شماره139960319014003281-99/7/15هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد کمالی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 18صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 262.35متر مربع 
پالک- فرعی از1- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 8فرعی از 1-اصلی قطعه یک واقع درمحمد 
اباد مسکون جبالبارزجیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی خانم سکینه حسامعارفی 
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:17-  
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 شماره139960319014006524-99/12/17هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرج اله شجاع حیدری فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 14صادره ازبم در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 306متر مربع 
پالک- فرعی از1- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 12فرعی از 1 -اصلی قطعه یک واقع دراراضی 
محمد اباد مسکون جبالبارز جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی الب ارسالن طیاری 
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:19-  
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 
شماره139960319014004188-99/9/5هیات  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 خانم مریم 
بیدشکی فرزند جوادبشماره شناسنامه 6098صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 485متر مربع پالک- فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1517فرعی 
از 574 -اصلی قطعه دوواقع دراراضی جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی خود 
متقاضی  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:32-  
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 شماره139960319014005563-99/11/11هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محدثه دلفاردی  فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 158صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 187متر مربع 
پالک- فرعی از580- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 580 -اصلی قطعه دو واقع 
دراراضی سبز پوشان  جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی سید جواد فاطمی  
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:33-  
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 شماره139960319014005765-99/11/14هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امین اله نامجو باغینی  فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 725صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه وباغچه   به مساحت 
1750متر مربع پالک- فرعی از547- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 547 -اصلی 
قطعه دو واقع دراراضی قلعه نو جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی مرتضی 
مشایخی 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:28-
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 شماره139960319014006500-99/12/17هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای صادق رئیسی سرگدار فرزند 
علی  بشماره شناسنامه 4135صادره ازجیرفت در ششدانگ مغازه در حد اسکلت به مساحت 
298متر مربع پالک- فرعی از572- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 572 -اصلی 
قطعه دو واقع دراراضی صاحب اباد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی رحمان 
افشاری  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:18-  
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

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 شماره139960319014005638-99/11/12هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباس مالئی  فرزند شهمراد 
بشماره شناسنامه 1265صادره ازجیرفت در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
470.80متر مربع پالک- فرعی از564- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 564 -اصلی 
قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی خانم مریم 
سلیمانی  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:20- 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/04

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

سنا
: ای

س
عک

اتاق اصناف ایران آخرین به روز رسانی فهرست و گروه بندی 
مشاغل صنفی را اعالم کرد.
کلیه مکاتبات و ابالغیه ها در خصوص گروه بندی مشاغل 
پیش از  ابالغیه  مورخ 13۹۹/11/1٨جهت اطالع رسانی فاقد 
اعتبار است. بر اساس آخرین اصالحیه طرح مدیریت هوشمند 
محدودیت های متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید-1۹ 
در شهرهای کشور )مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، مورخ 2۰ دی ۹۹ و پیوست تصویر نامه شماره 
1٨316۵ مورخ 1٨/11/۹۹ فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و ابالغیه اتاق اصناف ایران به اتاق های اصناف 
سراسر کشور در مورخ 2۵/11/۹۹ به شماره نامه 1۴٨61/2۴1/۷( 
مشاغل گروه 1 که فهرست آن ها در ادامه می آید، در شهرهایی 
که در وضعیت قرمز قرار گرفته اند مجاز به فعالیت بوده و 
گروه های شغلی 2، 3 و ۴ به مدت 2 هفته )قابل تسهیل و تشدید 
در صورت تغییر شرایط با تشخیص وزارت بهداشت( تعطیل و 
واحدهای صنفی متخلف به مدت 1۵ روز پلمپ خواهند شد.

 

مسئول پیگیری اجرای این محدودیت ها وزارت صمت، ناظر 
بر آن وزارت بهداشت و نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و 

اتحادیه های مربوط به عنوان همکار اعالم شده اند.
گروه شغلی )1(

فهرست مشاغل گروه یک )مجاز به فعالیت در تمامی 
شهرستان ها حتی در شرایط قرمز(

1- کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، مراکز صنعتی و 
معدنی، کشاورزی، شیالت، کشتارگاه، انبار و سردخانه 

عمومی
2- مراکز زیرساختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، 
برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه و 

تهویه هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت
۳- حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برون شهری شامل 

ریلی، هوایی، جاده ای و دریایی.
4- کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی

5- مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی
6- فروشگاه های مواد غذایی، زنجیره ای، سوپرمارکت ها، 

میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره بار
۷- مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصوالت 

پروتئینی و خدمات وابسته
8- مراکز تولید و عرضه فرآورده های لبنی و نانوایی )تولید 

فراورده های نانوایی(
9- مراکز بهداشتی، درمانی، اورژانس و تامین آمبوالنس 

دولتی و خصوصی و مشاغل مشابه
10- داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، پخش 

دارو، عطاری و داروهای سنتی و بذر
11- مراکز تهیه، تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی آماده 
و صرفا بیرون بر )شامل تمام گروه های غذایی سرد، گرم، 
آشامیدنی، بستنی و آبمیوه، خشکبار، شیرینی و مشاغل 

مشابه(
12- خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و 

فعالیت های پستی
1۳- شرکت های خدمات اینترنتی )اعم از تامین کنندگان 
اینترنت، فروشگاه های اینترنتی و شرکت های خدماتی 

مبتنی بر اینترنت(
14- رسانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه

15- مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلوالن، 
جانبازان، مراکز توان بخشی و مراقبتی و آسایشگاه ها

16- تعمیرگاه های انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی، 
الکترونیکی، کامپیوتر، تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و 

کارواش
1۷- فروشگاه های انواع قطعات، لوازم یدکی، الکتریکی، 
الکترونیکی، صیادی، کشاورزی و تاسیساتی و سایر 

ملزومات مورد نیاز تولید
18- فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی از قبیل گچ، 
سیمان، سرامیک، لوله و اتصاالت(، محصوالت فوالدی 
)آهن و آلومینیوم( و پاساژهای تخصصی نظیر الستیک، 
قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر )به استثناء پوشاک، 

کیف، کفش و موبایل( و آهن آالت

19- کارگاه های صنعتی و ساختمانی )مانند جوشکاری و 
تراشکاری و مشابه آن(

20- لیتوگراف، تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط، دفاتر 
آگهی تبلیغاتی، فروشندگان کاغد و مقوا

21- خشکشویی ها
22- مراکز فروش عینک های طبی

2۳- فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی
24- فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی

25- سینما خودر/ تئاتر خودرو
26- مراکز اقامتی )شامل هتل، متل، مهمان پذیر، پانسیون 

و مشاغل مشابه(
2۷- فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و 

کشاورزی
28- فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در رشته 

های مختلف
29- غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات 

دامپزشکی
گروه شغلی )2(

مشاغل گروه دو )مجاز به فعالیت در شهرهای نارنجی(
1- بوستان ها و مراکز تفریحی

2- پاساژهای سرباز و سربسته، بازارهای سرپوشیده، 
مراکز خرید و فروش بزرگ و بازارهای موقت )بازارهای 

روز و محلی
۳- فروش انواع خودرو، موتور و دوچرخه

4- مراکز شماره گذاری اتومبیل
5- آرایشگاه های مردانه و زنانه

6- مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی
۷- مراکز فروش فرش و موکت، کف پوش ها، لوازم 
خانگی، تشک، پتو و رو انداز، حوله و ملحفه، پارچه پرده، 
مبلمان و ملزومات مرتبط )اداری- منزل( لوستر و چراغ، 
کابینت، در و پنجره، تهویه، صنایع دستی، تزئینات 

داخلی ساختمان
8- مراکز فروش کادویی، اسباب بازی و سرگرمی لوازم 
التحریر، ظروف )چینی، کریستال، پالستیک، بلورجات، 
مالمین( لوازم التحریر، کتاب و مجله، محصوالت فرهنگی و 

کمک آموزشی تجهیزات مهندسی و نقشه برداری
9- مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، چرم و 

مصنوعات چرمی، خرازی و خیاطی
10- آتلیه و عکاسی و خدمات فیلمبرداری

11- آژانس مشاور امالک
12- مراکز تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی، خوراکی کافی 
شاپ، با پذیرش مشتری )شامل تمام گروه های مواد غذایی 

سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی، آبمیوه، خشکبار، شیرینی(
1۳- ظروف یکبار مصرفی

14- فروشندگان پرنده و ماهی های تزئینی
15- وسایل ابزار و ملزومات شکار و صیادی

16- فروشگاه های ملزومات و تجهیزات بدنسازی و ورزشی
1۷- فروشندگان طال، جواهر، نقره، سنگ های قیمتی، 

بدلیجات و ساعت
18- رنگ ساختمانی، صنعتی و خودرو

19- ظروف، صندلی، میز و سایر ملزومات کرایه ای
20- ابزار و یراق، قفل و لوال و وسایل توزین

21- فروش کاالهای دست دوم و سمساری
22- آموزشگاه های رانندگی

گروه شغلی )3(
مشاغل گروه سه )مجاز به فعالیت در شهرهای زرد(

1- تاالرهای پذیرایی
2- استخرهای سرپوشیده و باشگاه های ورزشی

۳- چایخانه ها و قهوه خانه ها بدون عرضه مواد دخانی )این 
گروه در کل ساعات شبانه روز تعطیل می باشند(

4- آموزشگاه های موسیقی و زبان با حضور 10 نفر
5- موزه ها، سینما ها، تئاترها

6- مهدهای کودک
گروه شغلی)۴(

مشاغل گروه چهار )مجاز به فعالیت تنها در شهرهای آبی(
1- باغ وحش ها و شهرهای بازی

2- مراکز تفریحی آبی
۳- گیم نت ها

الزم به تاکید است، تمامی گروه های چهارگانه مشاغل در 
شهرهایی که در وضعیت آبی قرار گرفته اند مجاز به فعالیت 
خواهند بود و تشخیص و مسئولیت آن با ستاد استانی 

خواهد بود.

جزییات مشاغلی که از امروز تعطیل هستند

ایسنا
گزارش
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رمان دختر پنهانم 
اثر نویسنده ایتالیایی است که با نام مستعار النا فرانته فعالیت 
می کند. با اینکه کتاب های النا فرانته به زبان های مختلف ترجمه 
شده است و او توانسته است نامزد جایزه بوکر هم شود، کسی از 
هویت واقعی او خبری ندارد..در این کتاب با مادر تحصیل کرده  
و فهمیده ای روبه رو هستیم که زمانی بسیار مورد تایید همگان 
بود. اما زندگی کم کم سخت شد و عالوه بر سختی های زندگی 
بیرونی، رنج های درونی هم آغاز شد و می توان گفت شخصتی 
اصلی در دنیا درونی خودش شکست خورده است..شخصیت 
اصلی این رمان کوتاه، زنی میانسال است که برای جدا شدن از 
دغدغه های فکری، تصمیم می گیرد مدتی در یک ساحل دور 
استراحت کند. لدا – شخصیت اصلی رمان – دو دختر دارد که 
که او را رها کرده اند و به کانادا پیش پدرشان رفته اند. این موضوع 
هسته اصلی رمان را در خود جای دارد. البته وقتی دخترانش 
پیش او بودند، لدا زندگی چندان رضایت بخشی هم نداشت، اما 
به هر حال او یک مادر است.در ادامه، لدا مکان مناسبی در کنار 
دریا برای اقامت پیدا می کند و تصمیم می گیرد هر روز به ساحل 
برود تا هم کارهایش را انجام دهد و هم از زندگی لذت ببرد. در 
ساحل متوجه مادر و دختری می شود که اوقات خوشی دارند 
و لحظه ای از همدیگر جدا نمی شوند. او به شکل ناخودآگاه 
متوجه آن ها می شود و بعد به شکل کامال آگاهانه خود را با آن ها 
پیوند می دهد، اما نه به شکل عادی. رفتاری که از لدا سر می زند 
عجیب و شاید حتی غیرقابل باور باشد. اما دلیل این رفتار را باید 

در خاطراتی که در طول کتاب مرور می کند پیدا کرد.

مظنونین همیشگی
بزرگترین فریب شیطان تا امروز این بوده که تونسته مردم جهان را متقاعد کنه 

که وجود خارجی نداره

دیالوگ
تداکس فا /در هر اپیزود پادکست تداکس فا ، فاطمه غفوریان یک سخنرانی تد را روایت 
میکند. پادکست تداکس فا، مانند یک رویداد تد که موضوعاتی در حوزه های گوناگون 

را مطرح میکند، سعی دارد تا موارد کاربردی متنوعی را برای شما انتخاب و ارائه کند.

عطارباشی
فیلم خروج 

زندگی گروهی پنبه کاران شهرستانی را روایت می کنند که محصوالتشان بر اثر بارش 
شدید باران آسیب دیده و وعده های مسئوالن که به آن ها داده شده، پوچ درآمده است. 

فیلم

پرنده
در آسمان تیرباران می شود

نه در قفس

 علیرضا روشن 

عکس : محسن ایوبی
دبیرکل انجمن ملی خرمای ایران:

افزایش ۱0 درصدی تولید خرما
قیمت خرما در ماه رمضان 

افزایش نمی یابد

ــه  بــه گفتــه ی دبیــرکل انجمــن ملــی خرمــای ایــران، تولیــد خرمــا ســال گذشــته ب
دلیــل شــرایط مســاعد جــوی افزایــش داشــته و صــادرات آن هــم خــوب بــوده اســت 

ــازار خرمــا نســبتا آرام اســت. و ب
او همچنیــن گفت کــه بــا توجــه بــه موجــودی انبارهــای خرمــای مضافتــی و کبکاب، 
ــد  ــش نخواه ــارک رمضــان افزای ــاه مب ــن کاال در م ــدار، قیمــت ای ــای پرطرف دو خرم

ــت. یاف
مقــداد تکلــوزاده بــا اشــاره بــه میــزان تولیــد خرمــا در ســال گذشــته بیــان کرد:»بــا 
توجــه بــه شــرایط آب وهوایــی مناســبی کــه داشــتیم، بارندگی هــای خــوب و پاییــن 

بــودن دمــای هــوا، در تمــام کشــور میــزان تولیــد خرمــا افزایــش پیــدا کــرد«.
او ادامــه داد:»میــزان کل خرمــای تولیــد کشــور در ســال گذشــته 10 درصــد افزایــش 
ــزار  ــون و ۳20 ه ــک میلی ــدود ی ــار رســمی جهاد کشــاورزی ح ــاس آم ــت و بر اس یاف

تــن تولیــد داشــتیم«.
ــاالی تولیــد خرمــا  ــا بیــان این کــه میــزان ب دبیــر انجمــن خرمــای اســتان کرمــان ب
ــه شــرایط شــیوع  ــا توجــه ب ــه هــم ریخــت، افزود:»ب ــازار عرضــه و تقاضــا را ب کمــی ب
ــازه   ــک ب ــرآوری شــده در ی ــرای اســتفاده از کاالهــای غیر ف ــا، تقاضــا ب ــروس کرون وی
ــرخ ارز در داخــل  ــش ن ــه افزای ــا توجــه ب ــا از ســوی دیگــر ب ــت ام ــی کاهــش یاف زمان
کشــور شــرایط و توجیــه اقتصــادی صــادرات افزایــش پیــدا کــرد و ایــن امر باعث شــد 
برخــالف تمامــی محدودیت هایــی کــه وجــود داشــت، صــادرات نســبت به ســال قبل 

بیشــتر شــود، و در نتیجــه یــک تعــادل نســبی بوجــود آیــد«.
تکلــوزاده ادامــه داد: »حــدود 280 هــزار تــن خرمــا تاکنــون صادر شــده و یــک تعادل 
در بــازار کشــور ایجــاد شــده اســت زیــرا هــر ســال 25 تــا ۳0 درصــد خرمــای تولیــد 
ــز  ــک بخــش نی ــی اســت و ی کشــور صــادر می شــود و ۷5 درصــد هــم مصــرف داخل

ــود«. ــرآوری می ش ــا ف ــز دارد و ی دور ری
ــرف  ــان مص ــارک رمض ــاه مب ــور در م ــای کش ــد از کل خرم ــرد:»45 درص ــان ک او بی
ــتان  ــی در اس ــم مضافت ــردخانه های دو رق ــد س ــر رص ــال حاض ــه در ح ــود ک می ش
کرمــان و رقم کبــکاب در اســتان بوشــهر،دو رقــم اصلی کــه در مــاه مبــارک رمضان در 
کشــور مصــرف می شــوند، نشــان می دهــد میــزان خرمــای مــورد نیــاز کشــور وجــود 

ــدارد«. دارد و کمبــودی در زمینــه  تامیــن وجــود ن
دبیــرکل انجمــن ملــی خرمــای ایــران با اشــاره بــه قیمــت خرمــا نیــز توضیــح داد: »با 
وجــود این کــه نهاده هــای تولیــد افزایــش یافتــه امــا قیمــت خرمــا نســبت بــه ســال 

گذشــته تغییــر چندانــی نداشــته و حــدود 5 درصــد شــاید افزایــش یافته باشــد«.
او گفت:»بــا وجــود این کــه در مــاه مبــارک رمضــان تقاضا بــرای خریــد خرمــا افزایش 
می یابــد و عرضــه و تقاضــا تعیین کننــده ی قیمــت خواهنــد بــود امــا امســال بــا توجــه 
بــه حجــم بــاالی خرمایــی کــه در انبارهــا وجــود دارد و در عیــن حــال هماهنگی هایی 
کــه بــا ســتاد تنظیــم بــازار انجــام دادیــم، امیدواریــم مصرف کننــده متضــرر نشــود و 
بــا عرضــه  مســتقیم خرمــا در شــهرهای تهــران، تبریــز و مشــهد، قیمــت خرمــا در ماه 

رمضــان افزایــش نیابــد«.
ــه  ــود ک ــیده ش ــی اندیش ــده تمهیدات ــال های آین ــم در س ــوزاده افزود:»امیدواری تکل
ــم  ــد و بتوانی ــای بســته بندی کاهــش یاب ــا و واحده ــا در باغ ه قیمــت تمام شــده  خرم
ــرار  ــده ق ــار مصرف کنن ــمند را در اختی ــول ارزش ــن محص ــبی ای ــت مناس ــا قیم ب

ــم«. دهی
ــادی  ــا و در مب ــر درب کارخانه ه ــال حاض ــی در ح ــای مضافت ــت خرم او گفت:»قیم
تولید بــه ازای هــر کیلــو بیــن 21 هــزار تــا 24 هــزار تومــان و قیمــت خرمــای کبکاب 

نیــز هــر کیلوگــرم 12 تــا 16 هــزار تومــان اســت«.
دبیــر انجمــن خرمــای اســتان کرمــان توضیــح داد: »ایــن قیمــت مربــوط بــه مبــادی 
ــع و ســود ســوپرمارکت ها در  ــه شــدن هزینــه  حمــل، توزی ــا اضاف ــا ب تولیــد اســت ام
بســیاری از شــهرها ممکــن اســت قیمت هــا باالتــر باشــد امــا اگــر قیمــت بیــش از ۳0 

ــا 40 درصــد افزایــش یابد،غیرمنطقــی اســت«. ت

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

ابشار ابسر رابر
طراوت و صدای ریزش آب در انتهای آبشار آبسر، به 
ویژه رایحه ی مدهوش کننده گل ها و گیاهان وحشی، 
این فضا را برای بینندگانش سرشار از هدیه های ناب 

طبیعت کرده است. 

فیلم »جنایت بی دقت« در تازه ترین حضورهای 
بین المللی خود در جشنواره های کشور بلژیک و کره 

جنوبی به نمایش گذاشته خواهد شد.

شورای صدور پروانه نمایش سازمان سینمایی با صدور 
پروانه نمایش فیلم های »آهو« به کارگردانی هوشنگ 
گلمکانی و »سیاه باز« به کارگردانی حمید همتی 

موافقت کرد.

جاذبه

خبر

خبر

تدکر دکتر اعظمی بی توجهی دولت به ورشکستگی  کشاورزان جنوب
doctorazami از صفحه

فرئریختـن بخـش هایـی از کاروانسـرای کئزه گـران کرمـان به دلیل پـروژه ی 
miraskhabar سـاروج پـارس «  از صفحـه«

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

مث بادی که سر گرما خرابی که کشاریمون 
اپیچِه تُو سُرم فکر و خیال بدبیاریمون 

هلوهالوبخون دنیازمین ُرهِک خودی َکندی 
خشم دل واّمروکی گه دگه نابو براریمون 

پِسنَتک بوده درُدنُم گجیگم ِدرشنِه خواری 
بسی لوُگشنه بو کرده، مزن زخُمن کاریمون 

شواِر تُو دلُم غرصه گروهِک درد رو سینَه م 
دلت ییر ناکهه دنیا، مکن گیشته میاریمون

گرهنی کوته تُو ماسگ اگیِز َششَدرو حیرون 
اَداُدم تو دلم گندوح اَرو ای شهر خواریمون 

چلیم دردنُم چاخه زدم سستوُکن ایغرصه 
اتی حک ناحک دایه که نارو رو تهاریمون 

گجاووُکم نَکن دنیا هنو سیسرککو منُدم 
بهل تا دم بیامی م، بَِر ای ده کنارمیون

بَِد عذِردلُم اُمشودو دونگ ایباگ چشمونت
ببو مثِل کدیم اي نو رواِل خوه براریمون

شاعر : جهان فیروزی )نوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

باستان شناســان با کاوش در منطقه جنوبی شهر اقصر 
مصر بقایای یک شهر گمشــده با قدمت بیش از ۳ هزار 

را کشف کردند.

تهران- ایرنــا- یک نســخه کمیــاب از اولین حضور 
»ســوپرمن« در دنیای کمیک، به قیمت بی ســابقه ۳ 

میلیون و 250 هزار دالر فروخته شد.

برنامه شبانگاهی »راه شب« یکی از جدیدترین تولیدات 
گروه اجتماعی شبکه دو سیماست که برای اولین بار با 
تلفیق دو ساختار مختلف نمایش و برنامه ترکیبی در ماه 

مبارک رمضان روانه آنتن می شود.


