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شــماره پیاپــی 967

ســال چهــارم

 ۱۰۰نماینده خواستار پاسخگویی قالیباف درباره تغییر در

یکشــنبه  5اردیبهشــت 1400

قیمــت  500تومــان

جزئیات پرداخت ۳۲۷۰
میلیارد تومان وام کرونا
به فعاالن حملونقل

دستکاری در بودجه

بیش از  ۱۰۰نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامهای به محمدباقر قالیباف ،خواستار پاسخگویی وی درباره تغییر در تنظیم
جداول بودجه  ۱۴۰۰شدند .در این نامه آمده است :یکی از شعارهای مجلس یازدهم شفافیت بوده است و فقدان شفافیت میتواند
خاستگاه بیعدالتی و حتی در سطوحی باالتر موجبات فساد را فراهم میسازد.
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مدیرکل دفتر بهرهوری حملونقل وزارت راه و شهرسازی از
پرداختحدود ۷۰درصدازتسهیالتحمایتیدولتبههمه
فعاالن حمل و نقل آسیبدیده از کرونا ،به میزان ۳هزار و ۲۷۰میلیارد تومان خبر داد.
بهگزارشوزارتراهوشهرسازی،محسنصادقیعنوانکرد:تاابتدایاردیبهشت،۱۴۰۰
ازمجموعحدود ۴,۸۰۰میلیاردتومانتسهیالتدرخواستیبخشحملونقلعمومی
برونشهری ۳،هزار و ۲۷۰میلیارد تومان معادل ۷۰درصد از کل تسهیالت درخواستی
به متقاضیان در بخش حملونقل جادهای و هوایی ،ریلی و دریایی پرداخت شده است.
صفحه3را
بخوانید

افت قیمت محصوالت کشاورزی ادامه دارد

همراهی نکردن دولت با مصوبات
کمیسیونکشاورزیمجلس

داللبازی
در زمین کشاورز

نماینده پنج شهرسـتان جنوبی اسـتان کرماندر مجلس
شورای اسلامی گفت :مصوبات خوبیدر سـفر وزیر جهاد
کشاورزی و کمیسـیون کشـاورزی مجلس به منطقهداشـتهایم که متاسفانهدولت
بـرای اجرایی شـدن آنها همراهی نکرده اسـت.
منصور شکراللهیدر جلسـه رفع موانع تولید برای حل مشکالت کارخانههای تولید
کننده رب گوجه فرنگی اظهارداشـت  :وقتی کارخانهها از تسـهیالت و مشـوقهای
دولتی اسـتفاده میکنند بایددر شـرایط بحرانی به کمک کشـاورزان بیایند.
صفحه  3را
بخوانید

مراقب کالهبرداری سایبری
در ماه رمضان باشید
عكس :مهر
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مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز
در عنبرآباد تعطیل شد
دادسـتان عمومـی و انقلاب شهرسـتان عنبرآبـاد از تعطیلـی کمـپ
غیرمجـاز ترکاعتیـاد در یکـی از روسـتاهای این شهرسـتان خبـر داد.
ابراهیـم سـلیمانی افزود:کمـپ غیرمجـاز تـرک اعتیـاد در یکـی از
روسـتاهای عنبرآبـاد طـی گزارشهـای مردمـی و بـا انجـام تحقیقـات
پلیسـی توسـط ضابطیـن دادگسـتری شناسـایی و تعطیـل شـد.
او بـا بیان اینکـه مسـئوالن مرکز تـرک اعتیاد غیرمجـاز عنبرآبـاد بدون
هیچگونه تخصصـی با شـیوههای غیرعلمی و غیرانسـانی اقـدام به ترک
دادن معتادیـن میکردند،افـزود :دادسـتانی در راسـتای حفـظ حقـوق
شـهروندان بـه این موضـوع ورود کرده اسـت.
دادسـتان عنبرآبـاد ادامـه داد :بـرای ایـن افـراد متخلـف طبـق قانـون
پرونـده قضایـی تشـکیل شـده کـه در حـال رسـیدگی اسـت.
او تصریـح کرد:یک نفـر در پرونـده فعالیت کمـپ غیرمجاز تـرک اعتیاد
در عنبرآباد دسـتگیر شـده و سـایر افـراد نیـز شناسـایی و جلـب آن ها
در دسـتور کار شـعبه اول بازپرسـی دادسـرای عمومـی و انقلاب ایـن
شهرسـتان قـرار گرفته اسـت.
سـلیمانی از اعلام آمادگی دسـتگاه قضایـی در راسـتای حمایـت از راه
انـدازی کمپهـای تـرک اعتیـاد بـا مجـوز قانونـی خبـر داد و گفـت :با
توجه بـه حفـظ سلامت مردم،هرگونـه فعالیتی در ایـن زمینـه باید در
کانالهـای قانونـی و با اخـذ مجوزهـای الزم و توسـط افـراد متخصص و
آمـوزش دیـده انجام شـود.

ایستگاه لرزهنگاری دائمی باند پهن
در استان کرمان راهاندازی شد
ایسـتگاه لرزهنـگاری دائمـی باند پهـن کشـیتوئیه در اسـتان کرمـان از
سـوی مرکز لرزهنگاری کشوری وابسـته به مؤسسـه ژئوفیزیک دانشگاه
تهـران راه اندازی شـد.
مرکـز لرزهنـگاری کشـوری وابسـته بـه مؤسسـه ژئوفیزیـک دانشـگاه
تهران در راسـتای لزوم توسـعه ایسـتگاههای لرزهنگاری جهت پوشـش
مناسـبتر مناطـق لرز هخیـز کشـور و بـا حمایـت مدیریـت بحـران
اسـتانداری کرمـان ،ایسـتگاه لرزهنـگاری دائمـی بانـد پهـن را در ایـن
اسـتان راهانـدازی کـرد.
این ایسـتگاه در روستای کشـیتوئیه بخش شـهداد حوالی شـمال شرق
اسـتان کرمـان واقـع شـده اسـت و لرزهخیـزی گسـلهای«نایبند» و
«لکرکوه» از شـمال و گسلهای«سیرچ-گلباف» و«شـهداد» از جنوب
را پوشـش میدهد.
عملیات راهاندازی ایسـتگاه کشـیتوئیه  ۲۵فروردیـن  ۱۴۰۰پایان یافت
و فعالیـت دادهبرداری ایسـتگاه آغاز شـد و در همان تاریـخ زمینلرزهای
بـا بـزرگای  ۳در مقیـاس امـواج زمیـن در منطقـه فاریـاب بـه فاصلـه
رومرکـزی  ۲۲۴کیلومتـر از محـل ایسـتگاه و همچنین ،یـک زمینلرزه
دیگر بـا بـزرگای  ۲.۸در مقیاس امـواج زمیـن در فاصلـه  ۲۷کیلومتری
توسـط این ایسـتگاه ثبت شـد.
بـه نقـل از روابطعمومـی دانشـگاه تهـران ،کلیـه تجهیـزات لرزهنگاری
و ارتباطـی و حفاظتـی این ایسـتگاه توسـط مرکـز لرزهنگاری کشـوری
تأمین شـده اسـت و دادههـای این ایسـتگاه به صـورت آنالیـن (برخط)
به مرکز لرزهنگاری کشـوری ارسـال میشـود و همراه بـا دادههای دیگر
ایسـتگاههای لرزهنـگاری جهـت پایـش مناسـبتر فعالیتهـای زمین،
امـور تحقیقاتـی و گـزارش رخدادهـای زمینلـرزه محلّـی در آن ناحیه
مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد.

 ۸۴بستری جدید و ۸فوتی
در شبانهروز گذشته

به گزارش روابط عمومی علومپزشکی
کرمان،دکتر مهدی شفیعی ،سخنگوی
این دانشگاه عصر شنبه  ۴اردیبهشتماه با
بیان اینکه طی  24ساعت گذشته ۸۶ ،بیمار
جدید کرونا در بیمارستانهای استان بستری
شدهاند،گفت۵۲«:نفر از آنها از حوزهدانشگاه
علومپزشکی کرمان (شامل راور ،رابر ،بافت،
بردسیر ،کوهبنان ،کرمان ،شهربابک ،زرند،
ارزوئیه) ۳،نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان ۱۶،نفرحوزهدانشگاهعلومپزشکی
جیرفت و  ۲نفر از بستریشدگان از حوزه
دانشگاهعلومپزشکیبمهستند».
او با بیان اینکه ۱۱نفر از حوزه دانشکده علوم
پزشکی سیرجان بستری جدید گزارش شده
است ،افزود«:در حال حاضر ۵۵۶،بیمار کرونا
دربیمارستانهایاستانبستریهستند».
شفیعی ادامه داد۳۱۳«:نفر از بیماران بستری

در حوز ه علومپزشکی کرمان۵۲ ،نفر حوز ه
علومپزشکی رفسنجان۷۰،نفر حوزه جنوب،
۵نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و۱۱۶
نفر از حوز ه دانشکده علومپزشکی سیرجان
بستریهستندوخدماتبیمارستانیبهآنها
ارائه میشود».او اظهار کرد«:از ابتدای اپیدمی
تاکنون ۱۸هزار و  ۵۷۲نفر در استان ،بهدلیل
ابتالبهکرونابستریشدهاند».
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار
دانشگاهعلومپزشکیکرمانسپساظهارکرد:
«متاسفانه در 24ساعت گذشته۸،مورد فوتی
به دلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش شده که۶
نفرازحوزهدانشگاهعلومپزشکیکرمانو۲نفر
ازحوزهدانشکدهعلومپزشکیسیرجاناست».
به گفت ه شفیعی ،از ابتدای اپیدمی کرونا در
استانتاکنون۲۶۹۲،نفربهدلیلابتالبهکووید
ـ ۱۹جان خود را از دست دادهاند.

احداث  ۱۱مدرسه با مشارکت
بانکها در کرمان
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان،
از احداث  ۱۱پروژه مدرسه  ۲۴کالسه با
مشارکت بانکها برای تحقق اهداف طرح
آجر به آجر خبر داد.سید محمد واعظی
نژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان
در جلسه شورای معاونین اداره کل نوسازی
مدارس گفت :برای تحقق اهداف طرح آجر
به آجر از بستههای تحولی وزارت آموزش
و پرورش ،بانکها به منظور ادای سهم
مسئولیت اجتماعی خود تاکنون در احداث
 ۱۱پروژه مدرسه سازی در استان مشارکت
داشته اند.او با اشاره به اینکه اکثر مدارس
ساخته شده در مناطق محروم و مورد
نیاز آموزش و پرورش بوده است ،افزود :با
مشارکت بانکها ۱۱ ،پروژه با  ۲۴کالس
درس و  ۶هزار و  ۷۸۶متر مربع زیر بنای

آموزشی در استان ساخته شده است.
واعظی نژاد با بیان اینکه مشارکت بخش
خصوصی رشد قابل توجهی داشته و نیاز
است صنایع و کارخانجات بومی در مدرسه
سازی بیشتر مشارکت کنند ،تصریح کرد:
با مشارکت بانکها در شهرستا نهای
نرماشیر ،قلعه گنج ،رودبار ،منوجان ،ریگان،
رابر و ناحیه  ۲کرمان مدرسه ساخته شده
است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان
از عملکرد بانکها در خصوص مدرسه
سازی قدردانی کرد و گفت :بانک های ملی،
تجارت ،سینا ،مسکن ،کشاورزی ،اقتصاد
نوین ،صادرات و سپه از بانکهایی بودند
که تاکنون در امر مقدس مدرسه سازی
مشارکت داشته اند.

« انا لله و انا الیه راجعون »
درگذشـت مصیبضیاءالدینـی را خدمت
خانواده آن عزیز و دیگر بسـتگان تسـلیت
گفتـه و آرزوی مغفـرت و آمـرزش بـرای
مرحـوم و صبـر جزیـل بـرای بسـتگان ،از
درگاه خداونـد متعـال مسـئلت مینماییـم .
از طرف گروه دو دفسواران کرمان

رییس پلیس فتای استان کرمان گفت :مجرمان
سایبری با تبلیغات جمعآوری کمکهای نقدی برای
افراد نیازمند و اقشارآسیبپذیردر فضای مجازی به خصوص شبکههای اجتماعی
بهدنبال سوءاستفاده از احساسات انساندوستانه شهروندان هستند.
سرهنگ" امین یادگارنژاد " اظهار کرد :بسیاری از کمکهای مردمی که از طریق
این افراد در بستر شبکههای اجتماعی جمعآوری میشود هیچ گاه به دست
نیازمندان واقعی نمیرسد.
ادامه مطلب رادر
صفحه  3بخوانید

محسن رضایی:

حضور در انتخابات ،برایم بی شباهت به تکلیف دینی نیست
دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:اگر
نگرانی من برای محاصره اقتصادی و معیشت
مردمپسازجنگتحمیلینبود،شایدهیچگاه
کاندیدای ریاست جمهوری نمی شدم .نگرانی
ها بابت معیشت مردم و اوضاع اقتصادی کشور
نهتنهاکاهشپیدانکرده،بلکهبهشدتافزایش
پیدا کرده است.رضایی گفت :حضور در عرصه

انتخابات ،برای من بی شباهت به عرصه انجام
تکلیف دینی و میهنی نیست .حرکتهای
انتخاباتی اگر با انگیزه مادی و ریاست طلبی
باشد ،یک مهلکه و پرتگاه است .اگر نگرانی من
برای محاصره اقتصادی و معیشت مردم پس از
جنگ تحمیلی نبود ،شاید هیچگاه کاندیدای
ریاست جمهوری نمی شدم .نگرانی ها بابت

معیشت مردم و اوضاع اقتصادی کشور نه تنها
کاهش پیدا نکرده ،بلکه به شدت افزایش پیدا
کردهاست.برایحفظمعیشتمردموحیثیت
جمهوریاسالمی،نیازمندتشکیلدولتقوی
و کارآمد هستیم و انگیزه ام برای ورود به عرصه
سیاست،اینبودهکهحقمردمبهمردمبرسدو
کسی به حق مردم دست درازی نکند.

استاندار کرمان:

ساماندهی مرقد مطهر شهدای گمنام در اولویت است

استاندار کرمان گفت :فرهنگ دفاع مقدس
یکفرهنگغنیبودهوساماندهیمرقدمطهر
شهدای گمنام استان کرمان در اولویت حوزه
عمرانیاستانداریاست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ،علی
زینیوند در شورای هماهنگی دفاع مقدس
استان کرمان با بیان اینکه ادارات نسبت به
چاپ کتاب شهدا اهتمام داشته باشند اظهار
داشت :کتاب شهدا باید بر اساس یک فرمت
مناسب چاپ و تهیه شود که اثر گذاری داشته
باشد .وی با اشاره به اینکه چاپ کتاب شهدا
بهگونهای باشد که به تمام شهدا پرداخته شود
واینگونهنباشدکهازیکشهیدچندکتابواز

یکشهیدهیچاطالعاتینداشتهباشیمگفت:
کتاب برای شهدا باید از کیفیت الزم برخوردار
بوده و اثرگذاری مناسب را داشته باشد.
استاندار کرمان با بیان اینکه ارزشهای دفاع
مقدس ایجاد شده برای کشور جاذبههای
زیادی دارد که اگر به خوبی تبیین شود برای
تمام نسلهای آینده اثرپذیر است افزود :از
ظرفیت دفاع مقدس باید برای جلوگیری از
انحراف نسل جوان جامعه استفاده شود .وی
با اشاره به اینکه فرهنگ دفاع مقدس باید
متناسب با نیاز مخاطب جوان ترویج داده شود
ادامه داد :فرهنگ دفاع مقدس یک فرهنگ
غنی است که همه دستگاهها وظیفه دارند

بخشی از وقت و هزینه خود را صرف این امور
کنند.زینیوندبابیاناینکهشهداحقبزرگیبر
گردن ما دارند و باید به وظیفه خودمان در قبال
شهداعملکنیمگفت:ساماندهیمرقدمطهر
شهدایگمنامدراولویتحوزهمعاونتعمرانی
استانداری است.
وی با اشاره به اینکه جمعآوری اسناد و
مستندات جنگ بسیار اهمیت دارد و باید کار
پژوهشی دقیق صورت بگیرد افزود :در بحث
شهدا چندوجهی باید کار کرد و مقام معظم
رهبری بر سه کلید واژه اسالمی ،انقالبی و
ایرانی تاکید دارند تا همه اقشار تحت پوشش
داده شود.

آگهی مزایده (اجاره وفروش)

روزهای سخت ،اضطراب
شبهای طوالنی  ،نگرانی
وحیدکمالی

یادداشت مهمان

بشریت این روزها سخت ترین
آزمون جهانی خود را می گذراند.
همه گیری کووید  .19-بحرانی
برای سالمت و اقتصاد و اجتماع و...
دیگر همه  ،فاصله ها را زیاد کرده اند
تا از گزند ویروس بی رحمی که جان
خیلی ها را گرفته است در امان بمانند.
بجز آنها که بی فاصله  ،به سالمت
هموطنانشانفکرمیکنند.آنهاییکه
برای آگاهی و افزایش ایمنی هموطنان
خود  ،سنگربان بی سنگر شده اند و
در دل همه گیری ،آنچه در توان دارند
در طبق اخالص گذاشته اند .کسانی
که چهره هایشان راکسی نمیداند و
صدا و تفکر و خالقیت شان است که
در زمان جاری و ماندگار شده است.
اهالی صمیمی و بی ادعای رادیو
را می گویم .همکارانی که این روزها
از ابتالی خود نمی ترسند و در میان
امواج پی در پی بیماری  ،در هر جای
میهن عزیزمان پیوسته حاضرند.
اگرچه هم قطارانی را در این مسیر از
دست داده و به سوگ شان نشسته اند .
امروز به راستی درخشان ترین روز
رادیوستکه در آغاز قرنی تازه  ،آمیخته
به فداکاری و صمیمیت و خالقیت
اصحاب رسانه همیشه ماندگار
رادیوست.مبارک تان باد سرآغاز سالی
تازه در عرصه رادیو ،که قرن جدید را به
مدد بودن تان با همدلی و مهر آمیخته
اید .گرامی باد ،یاد همه ی عزیزانی
که در این مسیر از دست داده ایم.
روز اردیبهشتی رادیو را به تمامی
همکاران خالق ،پرتالش  ،خستگی
ناپذیر و بزرگ رادیوهای استانی در
سراسر کشور صمیمانه تبریک عرض
میکنم.

رفع کمبود انسولین
قلمی با توزیع
محموله جدید

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل
سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه
کمبود مقطعی انسولین عمدتا به دلیل
مشکالت تامین ارز و نقل و انتقاالت
مالی است ،گفت :یک میلیون و ۱۰۰
هزار عدد انسولین قلمی طی روزهای
گذشته توزیع و کمبود مقطعی رفع
شده است.وی با اشاره به اینکه طی
سه چهار روز گذشته یک میلیون
و  ۱۰۰هزار قلم انسولین در کشور
توزیع شده است ،عنوان کرد :انسولین
قلمی به سرعت در حال توزیع بین
داروخانههاست و بررسیهای میدانی
نیز نشان داده است برخی داروخانهها
انسولین قلمی را موجود دارند و
بیماران میتوانند با نصب اپلیکیشن
تیتک در بخش کمبودهای دارویی،
نزدیکترین داروخانه که انسولین
قلمی را موجود دارد شناسایی کرده
و داروی خود را تهیه کنند.محمدی
توضیح داد :بیماران به راحتی میتوانند
از طریق سامانه تیتک داروی خود
را از داروخانههای منتخب و دولتی
تهیه کنند.

شهرستانجیرفت

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت درنظردارد تعداد -1 :اجاره یک قطعه زمین به مساحت عرصه100مترمربع واقع درشهرجیرفت-خیابان

استقالل نبش چهارراه هتل پارسیان -2فروش آهن االت اسقاطی واقع در انبار جنب هنرستان صدیقه کبری با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره

گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  )www.setadiran.irو با شماره مزایده  (1007شماره سیستمی ) به صورت الکترونیکی به اجاره برساند.
زمان انتشار درسایت تاریخ 1400 /2/5:ساعت 10:صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ 1400/2/16:ساعت 13:
تاریخ بازدید 1400/2/6 :
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تاریخ  1400/2/16 :ساعت 14:
زمان بازگشایی تاریخ  1400/2/18 :ساعت 10 :صبح
زمان اعالم به برنده تاریخ 1400/2/18:
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
-1برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده
(در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مزایده
( ودیعه ) ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی پاکات  ،اعالم برنده  ،و
واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
-2پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به
عمل آورید.
 -3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و

دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن ) با شماره های ذیل تماس
حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021 – 41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  ،در سایت سامانه
( )www.setadiran.irبخش « ثبت نام  /پروفایل مزایده گر »
موجود است.
 -4هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
 -5آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد.
 -6به پیشنهادات مبهم  ،مشروط  ،مخدوش  ،فاقد ضمانت نامه و
پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
 -7ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد.
-8شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت واحد
کارپردازی03443210380 :

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت
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پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

افت قیمت محصوالت کشاورزی ادامه دارد

داریم بین مرگ و زندگی
انتخاب میکنیم

کلنگ ساختمان اداری و انبار
غله بم به زمین زده شد
داریوش ماهری سرپرست اداره کل غله و خدمات
خبر
بازرگانی استان کرمان در این مراسم اظهارداشت:با
توجه به اینکه ساختمان قبلی شرکت غله بم در
زلزله سال  ۸۲تخریب شده بود ساختمان جدید در زمینی به
مساحت۲هزار مترمربع شامل ساختمان اداری ،انبار  ،نگهبانی و
مهمانسرا احداث خواهد شد
او افزود:قبل از زلزله سال  ۸۲انبار قند و شکر در بم موجود بود که
تخریب شده و با پیگیری های بعمل آمده این زمین توسط اداره
کل راه و شهرسازی به صورت قراردادی در اختیار اداره کل غله
استان کرمان قرار گرفت.
سرپرست اداره کل غله استان کرمان یادآور شد:اولویت برای ما
احداث ساختمان اداری و سپس ایجاد یک انبار است همچنین ادار
کل غله برای هر سرمایه گذاری در ابتدا باید زمین به نام این اداره
باشد که از راه و شهرسازی می خواهیم در این خصوص اقدامات
الزم را انجام دهد.ماهری تاکیدکرد:اداره کل غله مصوبه احداث
سه انبار در شهرستان های استان کرمان را دارد و شرق استان و
شهرستان بم به دلیل موقعیت استراتژیک می تواند با داشتن یک
انبار به عنوان پشتوانه کاالهای اساسی باشد.
او درباره احداث کارخانه آرد در بم بیان کرد:کارخانه آرد از صنایع
اشباع شده است و متاسفانه اداره کل غله برای تامین آرد و گندم
یارانه ای تعهدی نمی دهد و احداث کارخانه جدید توجیحی ندارد.
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان ادامه
داد:کارخانه آرد از صنایع رقابتی است و اگر کارخانه ای نتواند از
سهمیه آرد استفاده کند رقابتی صورت نمی گیرد و تبعات بدتری
خواهد داشت زیرا کارخانجات سطح استان نهایت از  ۴۵درصد
ظرفیت خود استفاده می کنند.
رئیس اداره راه و شهرسازی بم در ادامه نیز گفت :اداره کل غله
استان کرمان باید در ابتدا مدارک الزم را به ما ارائه دهند تا قرارداد
فی مابین اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل غله در استان
منعقد شود.
مهدی حقیقی اظهارداشت :کلیه واگذاری های اداره کل راه و
شهرسازی به صورت قراردادی و اجاره به شرط تملیک بوده است
و هر زمان که ملک مورد نظر ساخته شد و به بهره برداری رسید
سند تک برگ انتقال داده می شود.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

خبر

داللبازی در زمین کشاورز

اعالم شرایط برگزاری مراسم
شبهای قدر در استان کرمان

افت قیمت محصوالت کشاورزی با اوج گیری برداشت محصوالت مختلف ادامه دارد و مسئوالن استان
نیز فقط ابراز شرمندگی میکنند.

علیزینیونددرخصوصقیمتپایین
محصوالتکشاورزیوفروشنرفتنمحصوالت
گفتهشرمندههستیموسعیمیکنیمبابرنامه
ریزیمشکالتراکاهشدهیم.اوامامهمترین
راهکاررفعمشکالتراصادراتدانستهاست.
اماکشاورزانرودبارجنوبمیگوینداین
شرمندگینانوآبخانوادههایماراتأمین
نمیکندمگرچهکارداردکهسازوکاربرایرفع
داللبازیوفروشمحصولبهقیمتمنصفانه
ایجادشود؟صادراتدرحالیمطرحمیشود
کهشیوعکرونادرماههایاخیربررویصادرات
محصوالتکشاورزیاثرگذاشتهاست،اگرهم
برخیازصادرکنندگانبخشخصوصیبتوانند
موانعکروناکناربزنندبهسدجدیدرزمینه
تعرفههامواجهمیشوند.
عکس :مهر

استاندار کرمان با اشاره به درخواست بازگشایی
خبر
اصناف گفت :باید محکم کار را انجام بدهیم و
فرمانداران کوتاه نیایند .اصال به فکر گشایش
نباشید و به مردم توضیح دهید که داریم بین مرگ و زندگی
انتخاب می کنیم.
علی زینیوند در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا با تاکید بر
نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در ادارات اظهارکرد:
میانگین رعایت پروتکل ها در استان خوب است .در مرکز استان
بهتر و برخی شهرستان ها کمتر است که باید این وضعیت بهبود
یابد.او با اشاره به اینکه بیشترین درگیری به دلیل دورهمیها و
مراسم است ،افزود :باید ورودی مناطق ییالقی توسط فرمانداران
مسدود شود .ضمن اینکه دادن افطاری و سحری ممنوع است.
ی وند با ابراز نگرانی از شیوع ویروس جدید هندی تصریح کرد:
زین 
اگر سختگیریها تشدید شود،می توان سرعت انتشار بیماری را
کم کرد و راهی به جز اعمال محدودیتها نداریم.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه وضعیت خیلی وحشتناک است و
سیستم درمانی هند از هم پاشیده،بیان کرد :فرمانداران باید خیلی
موارد را جدی بگیرند،زیرا آمدن موج هندی قطعی است و باید
تالش کنیم بیمارستان ها و کادر درمان نفسی بکشند.
زینی وند با اشاره به اینکه فرمانداران به سمت گشایش و عادی
انگاری تصمیم نگیرند و باید پایان هفته ورودی همه اماکن
گردشگری شهرهای قرمز مسدود شود ،تصریح کرد :حضور در
بوستان ها و پارک ها ممنوع است.
ب های قدر
او با اشاره به شرایط اعالم شده در زمینه مراسم ش 
ب های قدر بهتر
گفت :تشویق مردم به انجام مراسم در خانه در ش 
ب های قدر و دعا
است و البته مردم به لحاظ روحی به مراسم ش 
نیاز دارند .ضمن اینکه رعایت پروتکلها در مکانهای مذهبی
خوب است و قدردانی می کنیم.استاندار کرمان افزود :فراخوان و
اطالعیه دادن برای مراسم مذهبی ممنوع است و باید با رعایت
ب های قدر برگزار شود.
پروتکلهای اعالم شده مراسم ش 
زینی وند با اشاره به اینکه در شرایطی که مردم دارند جانشان را
از دست می دهند ،حضور در پارک ها الزم نیست ،گفت :داریم
آمار پیک قبل را در استان رد می کنیم و ظرفیت بیمارستان های
رفسنجان و سیرجان لب به لب است.

کاغذ استان

مهر

گزارش

افـت قیمـت محصـوالت کشـاورزی در مناطـق
مختلـف کشـور بـه خصـوص کرمـان همچنان
ادامه دارد امـا گویی نـه وزارت جهاد کشـاورزی
و نـه وزارت صمـت هیـچ برنامـهای بـرای حـل
مشـکالت ندارنـد.
بهانههایـی همچـون عـدم اجرای الگوی کشـت
توسـط کشـاورزان نیز همیشـه مطرح میشـود
اما در سـوی دیگر سـکه در مغازههای میوه و تره
بار ،مصـرف کننـدگان شـاهد تورم محسوسـی
برای تأمیـن نیـاز روزمره خود هسـتند.
در سـال رفـع موانـع تولید امـا گویی مسـئوالن
در انتظـار پایـان مسئولیتشـان در دولـت فعلی
هسـتند و برنامـهای بـرای رفـع مشـکالت در
بخـش کشـاورزی وجـود ندارد.هـزاران تـن پیاز
در مـزارع جنوب کرمـان بـه دلیل افـت قیمت از
بین رفت و طـرح خرید تضمینی محصـول نیز به
دلیل قیمت گـذاری غیـر واقعی بی نتیجـه ماند،
بخشـی از محصول نیز که توسـط دولـت خریده
شـده در انبارها رها شـده و در حال تخریب است.
دالالن دور سفره هندوانه کاران
جمع شدهاند
اما این پایـان ماجرا نبـود نوبت به سـیب زمینی
و گوجه فرنگی رسـید تا دالالن دسـت روی این
محصـوالت هـم بگذارنـد و قیمـت افت کنـد اما
برای این مشـکل هم چاره اندیشـی نشـد و حاال
نوبت به هندوانه رسـیده اسـت.
در حالـی محصـول سـوپر و بـا کیفیـت هندوانه
رسـیده و آمـاده برداشـت اسـت امـا کمتـر
کشـاورزی کار برداشـت را آغـاز کـرده اسـت
گویـا این محصـول هـم باید مثـل پیـاز و گوجه
خـوراک دامهـای مـردم محلـی شـود!
اینجا موانع تولید را حل نمیکنند
اینجا نه حمایتـی از تولید و نه تالشـی برای رفع
موانـع تولیـد میشـود ،بعـد از ماههـا تلاش در
مزارع حاال کشـاورزان حتـی نمیتواننـد هزینه
بذرهـای خود را تأمیـن کنند و بـرای اینکه برای
تأمین پـول کارگـر مقروض نشـوند از برداشـت
محصـول هـم خـودداری میکنند.
در حالـی کـه از سـوی مسـئوالن محلـی قیمت
 ۳,۲۰۰تومـان بـرای هندوانه تعیین شـده و این
محصـول در بازار کرمـان بین  ۵تا  ۷هـزار تومان
بـه مصـرف کننـده فروختـه میشـود کـه هـر

کیلو هندوانـه از کشـاورز هزار تومـان خریداری
میشـود!
با وجود اینکـه یکـی از محورهای سـال رفع مانع
تولیـد مبـارزه بـا دالل بـازی عنـوان میشـود اما
حاال بازار محصوالت کشـاورزی حداقل در جنوب
کرمان در دسـتان داللها رها شـده اسـت.
علیرغـم پیگیریهـای مکـرر هیـچ خبـری از
تدبیـر و عمـل نیسـت ،پـای صحبـت یکـی از
کشـاورزان اهـل رودبارجنـوب مینشـینیم،
دمـای هـوا در مـاه رمضـان حداقـل  ۳۷درجـه
اسـت سـایهای بـرای در امـان بـودن از تابـش
خورشید نیسـت اما کشـاورزان در مزارع در حال
کار و تلاش هسـتند .کمـی دور تـر عـدهای زیر
سـایه درختـی جمـع شـدهاند کشـاورزان برای
خریـد محصولشـان بـا آنها چانـه زنـی میکنند
و در نهایـت محمد یکی از کشـاورزان میانسـال
رودبـاری از جمـع آنهـا دور میشـود و میگوید
اگر محصولـم را به گوسـفندان بدهم بهتر اسـت
کـه دسـترنجم را بـه دالل بدهـم.
او بـا نـا امیـدی میگویـد :واقعـاً نمیدانیـم چه
کنیـم هر سـال کشـاورز حداقـل در کشـت یک
محصـول سـود میکـرد و ضـرر بقیـه جبـران
میشـد اما امسـال هـر محصولـی که برداشـت
میکنیـم چیـزی عایدمـان نمیشـود ،حتـی
هزینههـای خانـواده را هـم نمیتوانـم تأمیـن
کنـم.
محمـد ابارقـی میگویـد ۱۰ :هکتـار هندوانـه
کشـت کـردهام ،هندوانـه درجـه یـک و سـوپر
حاصل شـده امـا هر کیلـو محصـول فقـط هزار
تـوان از سـوی داللها قیمـت گذاری میشـود.
بـا ایـن قیمـت اگـر محصـول را برداشـت کنیم
حتـی نمیتوانـم کرایه حمـل و نقل و دسـتمزد
کارگـر را بدهـم.
چرا نه مسئوالن دولتی
و نه قوه قضائیه ورود نمیکنند
او گفت :سـوالم این اسـت کـه مسـئوالن در این
شـرایط چـرا سـکوت کردهانـد و در اتاقهـای
کارشـان و زیـر کولرهـای گازی چـه کار انجـام
میدهنـد؟ مگـر مشـکالت را نمیبیننـد ،چـرا
بایـد محصولـی کـه بـرای تولیـد آن بـرای هـر
کیلـو حداقـل  ۲۹۰۰تـا  ۳,۰۰۰هـزار تومـان
هزینه کـردهام را هـزار تومان بفروشـم؟ این پول
بـه جیب چـه کسـی مـیرود چـرا نه مسـئوالن
دولتـی و نـه قـوه قضائیـه ورود نمیکننـد؟
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اما همه مثل محمد نیسـتند برخی از کشـاورزی
کـه تعدادشـان هـم کـم نیسـت بـرای تأمیـن
بخشـی از نیازشـان مجبورنـد محصـول را
بفروشـند تا حداقل نان شبشـان را تأمین کنند.
افزایش تعرفهها صادرات
را مختل کرده است
محسـن مهـدی زاده یکـی از افـرادی اسـت که
به اجبـار محصولـش را کیلویـی  ۹۵۰تومـان به
داللهـا فروختـه اسـت ،میگویـد :خـودم ۱۵
هکتار هندوانه کشـت کردم اما قیمت مناسـبی
از سـوی دالالن و میـدان داران روی میـوه زده
نمیشـود.
او میگویـد :قیمـت حمـل و نقـل هـم بسـیار
باالسـت چـون کامیونهـا بایـد فقـط یک سـر
پـر بـه بـازار مصـرف برونـد و خالـی بـه جنـوب
کرمـان بازگـردد بـه همیـن دلیـل قیمتهـا
بسـیار باالسـت.
او افـزود :تعرفههـای بـاال در مرزها موجب شـده
زمینه صادرات هـم از بین برود چـون دیگر برای
کسـی صرفه ندارد که محصـول را صـادر کند به
همیـن دلیـل فشـار روی بـازار داخلی اسـت اما
میدان داران در شـهرهای بزرگ چـون میدانند
هزاران تن هندوانـه در مزارع هرمـزگان ،کرمان
و سیسـتان و بلوچسـتان روی زمین مانده است
قیمت را میشـکنند اما بـا  ۶تا  ۷برابـر قیمت به
مصرف کننده میفروشـند و گاه یـک محموله را
 ۴دالل دسـت به دسـت میکننـد تا بـه مغازهها
میرسـد.
اگر به دالل نفروشم چکم برگشت میخورد
او در پاسـخ بـه اینکـه چرا محصـول را بـه دالل
فروخته اسـت میگوید :هفته آینده سـر رسـید
چـک خریـد سـم و کـود اسـت و اگـر نفروشـم
چکـم برگـه میشـود.
مشـکالت مـردم در جنـوب کرمـان ادامـه دارد
اما اسـتاندار کرمـان در آخرین اظهـار نظرش در
خصوص وضعیت کشـاورزان جنوب کرمان ابراز
شـرمندگی کرده اسـت!
شرمندگی استاندار مشکالت
ما را رفع نمیکند
علـی زینـی ونـد در خصـوص قیمـت پاییـن
محصوالت کشاورزی و فروش نرفتن محصوالت
گفتـه شـرمنده هسـتیم و سـعی میکنیـم بـا
برنامـه ریـزی مشـکالت را کاهـش دهیـم .او اما
مهمتریـن راهـکار رفـع مشـکالت را صـادرات
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دانسـته اسـت .امـا کشـاورزان رودبـار جنـوب
میگویند این شـرمندگی نان و آب خانوادههای
مـا را تأمیـن نمیکند مگر چـه کار دارد که سـاز
و کار بـرای رفـع دالل بازی و فـروش محصول به
قیمـت منصفانـه ایجاد شـود؟
صـادرات در حالـی مطـرح میشـود کـه شـیوع
کرونـا در ما ههـای اخیـر بـر روی صـادرات
محصـوالت کشـاورزی اثـر گذاشـته اسـت ،اگر
هـم برخی از صـادر کننـدگان بخـش خصوصی
بتوانند موانـع کرونا کنـار بزنند به سـد جدی در
زمینـه تعرفههـا مواجـه میشـوند.
فرمانـدار رودبـار جنـوب در خصـوص وضعیـت
فعلـی میگویـد :قیمـت هندوانـه در وضعیـت
فعلـی  ۳,۲۰۰تومـان اسـت و از کشـاورزان
میخواهیـم محصـول را بـه دالل نفروشـند.
قانعـی فـرد میگویـد :مهمترین راهـکار موجود
صـادرات محصول اسـت و از افـرادی کـه در این
زمینـه ورود کننـد حمایـت میکنیم.
او ادامـه داد سـه هـزار و  ۵۰۰هکتـار مزرعـه
هندوانـه در رودبـار جنـوب وجـود دارد که پس
از رودبار جنـوب برداشـت محصـول هندوانه در
هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان یکی پـس از
دیگـری آغـاز میشـود.
او همچنیـن از رایزنـی بـا مسـئوالن مربوطـه
بـرای رفـع مشـکل کمبـود کامیـون و قیمـت
باالی حمل و نقـل خبـر داد و گفت :کشـاورزان
مشـکالت حمـل و نقـل را بـه مسـئوالن منتقل
کننـد تـا در اسـرع وقـت رفع شـود.
قانعی فرد کشـورهای آسـیای میانه ،افغانسـتان
و کشـورهای حوزه خلیج فارس را بازار مناسـبی
برای صـادرات عنـوان میکند.
فرمانـدار رودبـار جنـوب دالل بـازی را یکـی از
مهمتریـن مشـکالت موجـود در خصـوص افت
قیمـت هندوانـه میدانـد.
با وجود اینکـه همه صـادرات را مهمترین راهکار
رفـع مشـکل میداننـد امـا نـه سیسـتم حمل و
نقـل و نـه تعرفههـا بـرای صـادرات محصـوالت
شـرایط مناسـبی ایجـاد نمیکننـد و از سـوی
دیگـر داللهـا سـایه سـنگینی بـر بـازار دارند و
محصوالت را ارزان مـی خرند و گـران به مصرف
کننـده میفروشـند.
درخواسـتهای مکـرر کشـاورزان بـرای ورود
مسـئوالن ادارت دولتـی و قوه قضائیه بـرای رفع
مشـکل نیز بـی پاسـخ مانده اسـت.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
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جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان گفت :در زمینه برگزاری
مراسم شبهای قدر و نماز عید فطر مصوب شده در شهرهای زرد و آبی
با رعایت پروتکلها از جمله فاصلهگذاری و زدن ماسک برگزار شود و در
شهرهاینارنجیوقرمزصرفادرفضایبازوزمانبرگزاریمراسمحداکثر
دو ساعت و با رعایت فاصلهگذاری باشد.
محمدصادقبصیریاظهارکرد:درستادملیکرونااعالمشدنوعجدیدی
از ویروس کرونا در هند شناسائی شده و به دلیل نزدیکی و ارتباط هند با
مرز شرقی کشور ما ،استانهای شرقی باید آمادگی الزم را برای کنترل
مبادی ورودی داشته باشند.
اوافزود:درحالحاضردراستانکرمان۸شهرستان(سیرجان،شهربابک،
کرمان،زرند ،رفســنجان،بافت ،کهنوج و جیرفــت) دارای وضعیت
قرمز۷،شهرستان(انار ،بردسیر ،بم ،رودبارجنوب ،کوهبنان ،منوجان و
نرماشیر)نارنجیو ۸شهرستان(ارزوئیه،رابر،راور،ریگان،عنبرآباد،فاریاب،
قلعه گنج و فهرج) در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و تغییر وضعیت
جیرفت و کهنوج از نارنجی به قرمز نگرانی را در شهرستانهای جنوبی
افزایش داده و باید حساستر باشیم.
بصیری با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا در هفته گذشته مبنی بر
تشدیدنظارتبراجرایمحدودیتهایکروناییوتشکیلروزانهجلسات
ستاداستانیتصریحکرد:هرروزبارویکردمنطقهایستاداستانیتشکیل
شده است.
معاوناستاندارکرماندرادامهبااشارهبهمصوباتستادکرونابیانکرد:کادر
اجرایی مدارس در مناطق قرمز و نارنجی برای کارهای آموزشی حداکثر
بایدسهنفرحضورداشتهباشند.
بصیری با بیــان اینکه با توجه بــه اینکه منع تردد شــبانه همچنان
برقرار است،در شبهای قدر در ســطح شهرها این منع تردد برداشته
میشود،گفت:برگزاری نماز عیدفطر نیز مانند مراسم شبهای قدر در
شهرهای دارای وضعیتهای زرد و آبی و قرمز و نارنجی خواهد بود.
او تصریحکرد :امروز در ســتاد کرونا اعالم شد هفته آینده طرحی برای
تسهیالتدرنظرگرفتهشدهبرایاصنافارائهمیشود.
جانشین استاندار در ستاد کرونای اســتان کرمان گفت :کرمان جزو
اســتانهای برتر در تمکین اصنــاف و مردم(معــادل  ۸۱درصد) در
محدودیتهایاخیرکروناییبودهاست.
او افزود :میزان استفاده از ماسک در کشور  ۶۳درصد و در استان کرمان
۶۵درصد است که باید بیش از این باشد.
بصیری تصریحکرد :وضعیت ما در رعایت پروتکلها نسبت به میانگین
کشورنسبتابهتراستوباتوجهبهویروسجدیدهندیکاربایدبادقتو
جدیتبیشتریصورتبگیرد.

پیگیری جذب اعتبار احداث
باند دوم محور جیرفت  -فاریاب
نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شــورای اســامی از
پیگیری جذب اعتبار احداث باند دوم محور جیرفت-بلوک -فاریاب
از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.
ذبیح اهلل اعظمی با بیان اینکه جاده جیرفت  -بلوک به جاده مرگ
معروف است،از پیگیری برای رفع این مشکل خبرداد و گفت :برنامه
ریزی برای رفع مشکل این محور با مشارکت متخصصان حوزه راه
و راهداری انجام شد.
او برنامهریزی مشکالت فعلی محور جیرفت-بلوک-فاریاب را در
سه فاز اعالمکرد و افزود:فاز نخست شامل زیرسازی و آماده کردن
آسفالت اســت که تا خرداد ماه سال جاری تکمیل و هرچه سریع
تر آسفالت می شود.
توعنبرآباد در مجلس شورای اسالمی تصریح
نماینده مردم جیرف 
کرد :فاز دوم احداث باند دوم محور جیرفت به فاریاب شــامل پل
های نیمه تمام اســت و زمانبندی  ۶تا  ۹ماه برای رفع این مشکل
توسط سازمان راهداری جنوب کرمان در نظر گرفته شده است.
او به فاز سوم برنامه رفع مشــکل محور جیرفت -بلوک  -فاریاب
اشاره کرد و این فار را شــامل  ۱۳کیلومتر برشمرد و افزود:در این
قســمت هیچ فعالیتی انجام نشــده از این رو انجام فعالیتهای
عمرانی در این محور طبق زمانبندی تا پایان سال و بخشی در سال
آینده انجام می شود.
اعظمی به پیگیری مشکل محور جیرفت-بلوک-فاریاب از طریق
وزارت راه وشهرسازی اشاره کرد و از سفر معاون راهداری کشور به
منطقه جنوب کرمان طی روز گذشته خبر داد.
او افزود:معاون سازمان راهداری کشــور از نزدیک نقطه به نقطه
مناطق پرخطر محور جیرفت-بلوک-فاریاب را بازدید و دستورات
الزم را صادر کرد.
اعظمی با اشاره به پیگیری مصوبات این سفر تا به نتیجه رسیدن
هر فاز گفت:ایمن شدن این مسیر پرتردد خواسته بحق مردم است
لذا پیگیر رفع این مشکل هستیم.
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هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و

دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

99/12/10هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد

سـند رسمی

واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره99/11/7-13996319214555هیات

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای
حمیـد فراشـی نسـب سـاردو فرزنـد عیـن الـه بشـماره شناسـنامه 5756صـادره ازجیرفـت در
ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 275متر مربـع پالک -فرعـی از -572اصلـی مفروز و
مجـزی شـده از پلاک  -فرعـی از - 572اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی صاحب ابـاد جیرفت

سـند رسمی

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره99/12/25-139960319014006618هیات

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای
محسـن تاریـن فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 7877صـادره ازجیرفـت در موازی سـه دانگ

مشـاع ازششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل برسـاختمان به مسـاحت ششـدانگ 889.41متر
مربـع پلاک -فرعـی از -579اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 4و8فرعـی از - 579اصلـی

بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غالمحسـین نخعـی سـرجازمحرزگردیده

قطعـه دو واقـع دراراضـی رهجـرد جیرفت بخـش 45کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای امان

کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از

می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند

اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی

تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ
رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی
تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف-64:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/02/05:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

هللا عامـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و
پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع
قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الف-73:

تاریخ انتشار نوبت اول -1400/02/05:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

سـند رسمی

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره99/10/06-139960319014004710هیات

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم لیال
طاهـری سـروتمین فرزنـد علـی کرم بشـماره شناسـنامه 722صـادره ازجیرفت در ششـدانگ یک

بـاب خانـه و باغچـه به مسـاحت 1650متر مربع پالک -فرعـی از -39اصلی مفروز و مجزی شـده
از پلاک 91فرعـی از - 39اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی سـروتمین جبالبـارز جیرفـت بخش

34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای حسـین طاهـری سـروتمین محرزگردیده اسـت.لذا
بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد  .بدیهی

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر
خواهدشـد /.م الف-58:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/02/05:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

سـند رسمی

رسمی

واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره-139960319014006433

سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره99/11/01-139960319014005274هیات دوم موضوع

سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض

حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـمیه میـرزاده فرزنـد

متقاضـی اقـای یـدهللا سـاالری فرزنـد دادی بشـماره شناسـنامه 10صـادره ازجیرفـت در
ششـدانگ یـک قطعـه زمین زراعتـی به مسـاحت 106479.72متر مربع پلاک -فرعی از-510
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک  -فرعـی از - 510اصلی قطعه دو واقع دراراضی سـرونی
جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی محرزگردیـده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم
نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الف-59:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/02/05:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی
حاجـی بشـماره شناسـنامه 44صـادره ازجیرفت در ششـدانگ اعیـان یک باب خانه که سـند مالکیت
عرصـه بـه نـام اداره اوقـاف صـادر گردیـده اسـت بـه مسـاحت 299.99متـر مربـع پلاک -فرعـی

از -575اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 1فرعـی از - 575اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی
قطغوئیـه سـاردوئیه جیرفـت بخـش 34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی موقوفـه سـلطان سـید
احمـد محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می

شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از
اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی
تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الف-62:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/02/05:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی

دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

99/12/17هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد

سـند رسمی

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره99/12/16-139960319014006495هیات

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم
فاطمـه مقبلـی مهنـی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 12411صادره ازجیرفت درموازی نوزده سـهم
ویک پنجم سـهم مشـاع از 96سـهم ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ششـدانگ 473متر

مربـع پلاک -فرعـی از -571اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 16فرعـی از - 571اصلی قطعه
دو واقـع دراراضـی سـرجاز جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین

شـریفی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی

می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و
پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع

قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الف-67:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/02/05:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

سـند رسمی

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره99/11/28-139960319014005962هیات

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی
خانـم آزاده نـژاد سـاالری فرزنـد سـهراب بشـماره شناسـنامه 3020088259صـادره ازجیرفـت
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 292متـر مربـع پلاک -فرعـی از -579اصلـی

سـند رسمی

سـند رسمی

واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره-139960319014006518

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره99/11/28-139960319014006005هیات اول

فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض

مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای

متقاضـی اقای سـید فریدون افضلی فرزند سـید جالل بشـماره شناسـنامه 2صـادره ازجیرفت
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 647.42تـر مربع پلاک -فرعـی از -578اصلی

ذبیـح هللا بـرزکار فرزنـد لطـف هللا بشـماره شناسـنامه 96صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یک
بـاب خانـه بـه مسـاحت 195متـر مربـع پلاک -فرعـی از -574اصلـی مفروز و مجزی شـده

مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 28فرعـی از - 579اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی رهجـرد

مفـروز و مجـزی شـده از پالک  -فرعـی از - 578اصلی قطعه دو واقـع دراراضی براب جیرفت

از پلاک 1213فرعـی از - 574اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی جیرفـت بخـش 45کرمـان

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که

عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به

انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،

بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک

جیرفـت بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای رضا فرخـی محرزگردیده اسـت.

اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید،
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم
نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الف42:

تاریخ انتشار نوبت اول - 1400/02/05:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای سـید جلال افضلـی محرزگردیده اسـت.

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم
نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الف-51:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/02/05:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبـاس فاریابـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطلاع
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهی

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت
صـادر خواهدشـد /.م الف-70:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/02/05:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

رسمی

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره99/07/28-139960319014003431هیات دوم

ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدرضـا میجانی
فرزنـد رضـا قلـی بشـماره شناسـنامه9صادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک قطعـه باغچـه مشـتمل
بریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 3416متر مربـع پالک -فرعـی از -100اصلـی مفروز و مجزی شـده
از پلاک 2و4فرعـی از - 100اصلـی قطعـه یک واقع دراراضی میجان سـفلی جبالبـارز جیرفت بخش

34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند

مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد /.م الف-15:

تاریخ انتشار نوبت اول–1400/02/05:
تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

کاغذ ایران
خبر

10003432117834

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

عکس :همشهری

همشهری

گزارش

بیـش از  ۱۰۰نفـر از نماینـدگان مجلـس شـورای
اسلامیدر نامهای بـه محمدباقر قالیباف ،خواسـتار
پاسـخگویی وی دربـاره تغییـر در تنظیـم جـداول
بودجـه  ۱۴۰۰شـدند.در ایـن نامه آمده اسـت :یکی
از شـعارهای مجلـس یازدهـم شـفافیت بوده اسـت
و فقـدان شـفافیت میتوانـد خاسـتگاه بیعدالتـی و
حتـیدر سـطوحی باالتـر موجبـات فسـاد را فراهم
میسـاز د.
در ایـن نامـه آمـده اسـت :شـفافیت ضمـن آنکـه
امـری مطلـوب اسـت امـادر برخـی حوزههـا مهمتر
و ضروریتـر مینمایـد .یکـی از آن حوزههـا و بلکـه
اصلیترین حوزه بـرای مجلس ودولت ،شـفافیتدر
تنظیم ،بررسـی و تصویـب بودجه سـاالنه بـه عنوان
عالیتریـن برنامـه و سـند مالی کشـور اسـت.
نماینـدگان امضاکننـده ایـن نامـه تاکیـد کردنـد:
حساسـیت مجلـس یازدهـم بـر شـفافیت تصویـب
بودجـهدر مجلـس به حـدی اسـت که رئیس سـابق
کمیسـیون تلفیـق در مجلـس دهـم را مسـتحق
نشسـتن بـر کرسـی نمایندگـی مـردم ندانسـت و
اهـم ایـرادات وارده از سـوی نماینـدگان محترم هم
عدم شـفافیت عملکـرد ایشـان در تنظیـم ردیفها و
جـداول بودجـه بـود.
در ایـن نامـه کـه بـه امضـای بیـش از  ۱۰۰نماینده
مجلـس رسـیده ،آمـده اسـت :انتظـار میرفـت که
این شـفافیتدر تصویـب بودجه و به خصـوص تهیه
و تصویـب جـداول و ردیفها کـه اصلیتریـن بخش

مراقب کالهبرداری سایبری
در ماه رمضان باشید

ایسنا/کرمان رییس پلیس فتای استان کرمان گفت :مجرمان
سایبری با تبلیغات جمعآوری کمکهای نقدی برای افراد نیازمند و
اقشارآسیبپذیردر فضای مجازی به خصوص شبکههای اجتماعی
بهدنبال سوءاستفاده از احساسات انساندوستانه شهروندان هستند.
سرهنگ" امین یادگارنژاد " اظهار کرد :بسیاری از کمکهای مردمی
که از طریق این افراددر بستر شبکههای اجتماعی جمعآوری میشود
هیچ گاه بهدست نیازمندان واقعی نمیرسد.
این مقام انتظامی با اشاره به ایجاد سایتها و کانالهایی از سوی
مجرمان سایبری با ادعاهای دروغین جمعآوری کمک به افراد
بیبضاعتدر ماه مبارک رمضان افزود :شهروندان باید مراقب باشند
که برای واریز نذورات خداپسندانه به افراد بیبضاعت یا بیماران
ت موسسات معتبر ودرگاه پرداخت همان
نیازمند ،حتما از طریق سای 
سایت اقدام کنند و به هیچ عنوان به پیامهای تبلیغاتی منتشر شدهدر
شبکههای اجتماعی اطمینان نکنند.
وی ادامهداد :سودجویاندر ترفندیدیگر با انتشار تصاویر واقعی از
افراد نیازمند و بعضا طراحی لینکهای جعلی و اپلیکشنهای آلوده
به بدافزار به بهانه جمعآوری کمک برای نیازمندان ،شهروندان را به
صفحات جعلیدرگاههای بانکی هدایت و از این حس نوعدوستی و
همدلی هموطنان سوءاستفاده کرده با سرقت اطالعات کارت بانکی
آنان ،اقدام به برداشت غیرمجاز از حسابشان میکنند.
یادگارنژاد برای جلوگیری از گرفتار نشدن در دام کالهبرداران
سایبری ،به شهروندان توصیه کرد :حتماً برای هرگونه واریز وجه جهت
کمکهای خود به قشر آسیبدیده ،فقط از طریق شماره حسابهای
نهادهای معتبر و سازمانهای مربوطه اقدام کرده و به هنگام واریز وجه
دردرگاه بانکی به موارد ایمنی از جمله آدرسدقیقدرگاه و پروتکل
 https://xxx.shaparak.irتوجه کرده واز پرداختهای اینترنتی از
طریق شبکههای اجتماعی به افراد ناشناس جدا خودداری کنند.
رییس پلیس فتا استان کرماندر پایان از شهرونداندرخواست کرد:
توصیههای پلیس فتا را جدی گرفته و آنها را به کار ببندید تادر معرض
اینگونه کالهبرداری قرار نگیرید و در صورت مشاهده موارد مشکوک
آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.irلینک
مرکز فوریتهای سایبری با مادرمیان بگذارید.

بودجـه اسـت ،در عالیتریـن سـطح مـورد اهتمـام
هیات رئیسـه محترم کمیسـیون تلفیق و نیز ریاست
محتـرم مجلـس قـرار گیـرد .امـا آنچـه اتفـاق افتاد
نـه تنهـا ایـن انتظـار را محقـق نکـرد بلکه نمـرهای
بـه مراتـب کمتـر از سـالهای قبـل در شـفافیت و
قانونمداری کسـب نمود .هر چند برخـی نمایندگان
مجلـسدر جلسـه مـورخ  ۲۶اسـفندماه  ۱۳۹۹ودر
هنگام رای بـه اصالحات نهایـی ماده واحده ،نسـبت
بـه عـدم ارائـه جـداول از سـوی کمیسـیون تلفیـق
تذکـر دادنـد .اما ایـن امـر مـورد توجه ریاسـت وقت
جلسـه قـرار نگرفـت و باعـث شـد تـا الیحـه بودجه
بدون اطالع نماینـدگان از کم و کیف جـداول و مبلغ
ردیفهـا بـه خصـوصدر بخـش هزینـه و مصـارف،
رایگیـری شـود.
در ادامه این نامه تاکید شـده اسـت :بررسـی جداول
بودجـه حاکـی از تغییـرات گسـترده ارقـام و اعـداد
نسـبت به جدول ارائه شـده از سـویدولت است که
در صحبـت بـا اعضـای کمیسـیون تلفیق مشـخص
شـد جداول فقط توسـط یک یا چند نفـر ودر نهایت
با تأییـد رئیـس کمیسـیون تلفیـق و چنـد روز پس
از رأیگیـری الیحهدر صحـن مجلـسدر تاریخ ۲۹
اسـفندماه  ۱۳۹۹نهایی شـده اسـت.
در ایـن نامه با اشـاره بـه اینکه جـداول تا حـدود یک
ماه بعـد یعنـی تـا تاریـخ  ۲۱فروردینمـاه  ۱۴۰۰به
کـرات تغییـر کـرده اسـت،تصریـح شـد:در کمـال
تعجـب جـداول  ۲۵روز پـس از تصویـب بودجـهدر
صحن ابالغ شـده اسـت و متاسـفانه بر اسـاس اخبار
مسـتند ،این تغییرات محدود به ارقام جداول نشـده

بودجـه را در صـدر اهـداف خود اعلام نمـوده و عدم
شـفافیت و شـیوه تأییـد بودجـه در مجالـس قبـل،
بارهـا توسـط شـخص جنابعالـی و رئیـس محتـرم
کمیسـیون تلفیـق به نقد کشـیده شـده اسـت.
در ایـن نامـه بیـش از  ۱۰۰نماینـده مجلـس خطاب
بـه قالیبـاف گفتنـد :آنچهدر ضمـن تصویـب بودجه
 ۱۴۰۰در مجلـس اتفاق افتاد به شـهادت نمایندگان
محتـرم ادوار در نـوع خـود بینظیـر بـود و رکوردی
جدیـددر عـدم تمکین بـه قانـون آییننامـه و ایجاد
رانت برای چنـد نفـر در جابهجـا کردن اعـداد کالن
بودجـه بود.
نماینـدگان تاکید کردنـد :چنانچـهدر برابـر اصالح
رویـه غلـط مجالـس قبلـی در بسـط یـد رییـس و
کمیسـیون تلفیق بودجه در تغییر و تصویب جداول
و ردیفها یـا افزودن ردیفهـای جدید و ابلاغ آنها،
خـارج از چارچـوب آییننامـهداخلـی و بـدون رای
و تصویـب  ۲۹۰نماینـده ،از سـوی ریاسـت محتـرم
مجلـس سـکوت گـردد ،مطمئـن باشـید طـی سـه
سـال آینـده کسـب کرسـی در کمیسـیون تلفیـق
بودجـه و بـه دسـت آوردن ریاسـت آن به یـک رانت
بـزرگ تبدیـل شـده ،رقابتهـای شـدیدی را بـرای
تصاحب آن بـهدنبـال خواهدداشـت.در ایـن میان
آنچـه ذبـح خواهـد شـد قانو نگرایـی ،شـفافیت،
شایستهسـاالری و مصالـح عالیه جمهوری اسلامی
ایـران خواهـد بود.
نماینـدگان از رئیـس مجلـس شـورای اسلامی
خواسـتند نسـبت به این امر ،اهتمـام الزم را مبذول
و تصمیمـات الزم اتخـاذ گـردد.

همراهی نکردن دولت با مصوبات کمیسیون کشاورزی مجلس
نماینـده پنـج شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمـاندر
مجلس شـورای اسلامی گفـت :مصوبـات خوبیدر
سـفر وزیر جهاد کشـاورزی و کمیسـیون کشاورزی
مجلـس بـه منطقـهداشـتهایم کـه متاسـفانهدولت
بـرای اجرایی شـدن آنهـا همراهـی نکرده اسـت.
منصور شـکراللهیدر جلسـه رفع موانـع تولید برای
حـل مشـکالت کارخانـههـای تولیـد کننـده رب
گوجـه فرنگـی اظهارداشـت  :وقتـی کارخانههـا از

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه قدیمـی پلاک  606فرعـی از  -1اصلـی بمسـاحت 330مترمربـع
پایـان بـه سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختلاف ثبـت جیرفـت بشـماره139960319014003457مورخ

سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت.

بخش34کرمـان واقـع دراراضـی محمـد ابـاد مسـکون جبالبـارز جیرفـت مـورد تقاضـای خانـم فرنگیـس

 99/07/29درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی

وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده -13آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی

مشـکالت کارخانههـا را رفـع میکنیـم و بـرای
کارخانهدارانـی کـه محصـول کشـاورزان را بـا تمام
ظرفیـت خریـداری کننـد مشـو قها و تسـهیالت
خوبـی را پیگیـری خواهیـم کر د.نماینـده پنـج
شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان خاطرنشـان
کـرد :پیگیریهـای نماینـدگان جنـوب در حـوزه
کشـاورزی در ایـن دوره بیسـابقه بـوده اسـت و
همچنیـن مصوبـات خوبـی در سـفر وزیـر جهـاد

تسـهیالت و مشـوقهای دولتـی اسـتفاده میکنند
بایددر شـرایط بحرانی بـه کمک کشـاورزان بیایند.
نماینـده مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی اسـتان
کرمـان ادامـه داد :کارخانههـا بایـد با تمـام ظرفیت
خریـد را انجـامدهنـد تـا بـا توجـه بـه گرمـی هـوا
محصـول کشـاورزان روی زمیـن خـراب نشـود.
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسلامی
بیـان داشـت :بـا توجـه بـه شـعار سـال موانـع و

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی

استعالم

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختلاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد

اجرایـی به کالسـه فـوق له خانم سـمنبر

لـذا مشـخصات متقاضیـان و املاک مـورد تقاضـا بشـرح زیر بـه منظور اطلاع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه  ۱۵روزآگهی می شـود در

عارفـی بـا توجـه بـه مجهـول المـکان بـودن محکوم

آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح

امالک واقع در بخش  ۱۳کرمان شهرستان زرند

محلـی درج ویـک نسـخه از اگهـی روزنامـه جهـت

اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعلان بـه محـل وقوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاورین

بـه مسـاحت  ۱۹۸مترمربـع از پلاک  ۶۴۳۹اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان آزادگان کوچـه شـماره  ۴خریـداری از مالک رسـمی اقای

قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت شـماره 696مـورخ 1400/01/21مالـک بدینوسـیله

روزدوشـنبه مـورخ 1400/02/27شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن املاک مجـاور رقبـه مزبـور
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض

داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده  -86اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض

خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعلام ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود.

جواد فاریابی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.

دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیم تقدیـم نماید.

اطلاع در یکـی از روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار /

آقـای معیـن حسـن زاده فرزنـد مختـار بشـماره شناسـنامه  ۳۰۸۰۰۷۳۵۴۱صـادره از زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانه

ضـم در پرونـده بـه ایـن مرجـع ارسـال گـردد.

حبیـب هللا اکبرزاده.

نوبـت اول در مـورخ 1400/3/12سـاعت 10صبـح

خانم امینه حسـن زاده سـرتختی فرزند خداداد بشـماره شناسـنامه  ۳۰۸۰۰۵۵۵۸۶صادره از زرند در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ

خانـه بـه مسـاحت  ۱۹۸مترمربـع از پلاک  ۶۴۳۹اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان آزادگان کوچـه شـماره  ۴خریداری از مالک رسـمی
آقـای حبیـب هللا اکبـرزاده .م الف ۱۵

تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/۲/۵:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۲/۱۹:

متـن :در خصـوص پرونـده کالسـه فـوق بـرای

بـه مزایـده گذاشـته مـی شـود لـذا چنانچـه تمایـل
شـرکت در مزایـده را دارنـد در وقـت مقـرر مراجعه
نمائیـد .

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

نظـر بـه اینکـه در اجـرای قانـون فوق الذکـر شـهر کهوروئیه جیرفت مشـمول
قانـون مذکـور گردیـده و بافـت مسـکونی بـه موجـب آرای هیئـت در ملکیـت

دانشـی علیـه منیـژه بهـکام و عارفـه

صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بمدت

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

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان
جیرفت /قدیم .محسن مقبلی قنات .م الف 85:

کشـاورزی و کمیسـیون کشـاورزی مجلس شورای
اسلامی به منطقـهداشـتهایم کـه متاسـفانهدولت
همراهـی نکـرده اسـت.
شـکراللهی تصریـح کـرد :یکـی از اقدامـات مهـم
مجلـس شـورای اسلامی تصویـب هزینـه سـوخت
هواپیماهـای بـاری مثـل هواپیماهـای مسـافربری
اسـت کـه سـبب رونـق صـا درات محصـوالت
کشـاورزی جنـوب خواهـد شـد.
آگهی قانون الحاقی و ساماندهی و حمایت تولید و عرصه مسکن

بـا سلام  -احترامـا بـه موجـب پرونده

علیـه هـا لـذا دسـتور فرماییـد متـن ذیـل جهـت

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

حسنپور :چرا خدمات
دولتی به صورت دورکاری
انجام نمیشود؟

نمایندگان نوشتند :چنانچه در برابر اصالح
رویه غلط مجالس قبلی در بسط ید رییس و
کمیسیونتلفیقبودجهدرتغییروتصویب
جداول و ردیفها یا افزودن ردیفهای جدید
و ابالغ آنها ،خارج از چارچوب آییننامه
داخلی و بدون رای و تصویب ۲۹۰نماینده ،از
سوی ریاست محترم مجلس سکوت گردد،
مطمئن باشید طی سه سال آینده کسب
کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و به دست
آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل
شده ،رقابتهای شدیدی را برای تصاحب
آن به دنبال خواهد داشت .در این میان
آنچه ذبح خواهد شد قانونگرایی ،شفافیت،
شایستهساالری و مصالح عالیه جمهوری
اسالمی ایران خواهد بود.

بلکـه حتـی تغییـرات کلـی در تبصرههـا و جـداول
داخـل آنهـا و تصحیـح بندهـا بـر اسـاس اشـکاالت
شـورای نگهبـان را نیز شـامل شـده اسـت.
در ایـن نامـه کـه خطـاب بـه قالیباف نگاشـته شـده
تاکیـد شـد :جنابعالـی مسـتحضرید کـه بـر اسـاس
آییننامـهداخلـی مجلـس ،همـه ردیفهـا و جداول
و پیوسـتها و نیـز تغییـرات مدنظر شـورای محترم
نگهبـان بایسـتی بـه تصویـب صحـن مجلس برسـد
ودر ایـن خصـوص حـق نماینـده قابـل واگـذاری به
غیـر نیسـت.
در ادامه آمده اسـت :نکتـهدوم رعایت شـأن مجلس
اسـت .آنچـه باعـث تاسـف بیشـتر گردید این اسـت
کـه رییـس محتـرم کمیسـیون تلفیـقدر پاسـخ به
تذکـر یکـی از نماینـدگاندرخصوص ضـرورت ارائه
جـداول و ردیفهـا از سـوی هیـات رئیسـه ،عنـوان
نمـود کـه جـداول نهایـیدر اتوماسـیون بارگـذاری
و مدعـی ارسـال جـداول همزمـان بـا ارسـال مـاده
واحـده و تبصرههـا در تاریـخ  ۲۶اسـفندماه  ۹۹بـه
شـورای نگهبان شـد .امـا حسـب اطالعرسـانیدبیر
محترم هیات رئیسـه جـداول اولیه سـه روز بعد ودر
تاریخ  ۲۹اسـفند مـاه  ۹۹نهایی و اعلام گردیده و تا
 ۲۱فروردیـن نیـز مرتب در حـال تغییر بوده اسـت و
تمـام اینها همه توسـط رئیـس تلفیق و یکـی دو نفر
از اعضای کمیسـیون ودوسـتانی از بیـرون مجلس و
بدون اطالع حتی اعضـای کمیسـیون تلفیق صورت
گرفته اسـت.
در بخشدیگری از این نامه آمده اسـت :این مسـائل
در حالـی رخداده که ایـن مجلس اصالح سـاختاری

مالـک قـرار گرفتـه وبـه اسـتناد مـاده  10آییـن نامـه قانـون الحاقـی در
یکـی از روزنامـه هـای محلـی انتشـار در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند
مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار آگهی بـه مدت 20
روزاعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض درخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تسـلیم نمایـد بدیهـی
اسـت در صـورت انقضـای مهلـت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند
مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
از قطعـه  2واقـع در بخش  45کرمان
پلاک  1419فرعـی از - 564اصلـی خانـم عـذری برهمنـد ششـدانگ خانـه به مسـاحت
 479مترمربـع واقـع در اراضـی کهوروئیـه جیرفـت  .م الـف 79:
تاریخ انتشـار-1400/2/5:روز :یکشنبه

جواد فاریابی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت.

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

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف

شـماره99/12/16-139960319014006494هیات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف

شـماره99/12/16-139960319014006496هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف

شـماره99/12/16-139960319014006493هیات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف

شـماره99/12/16-139960319014006497هیات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف

شـماره99/12/25-139960319014006625هیات اول موضـوع قانـون تعییـن

وضعیـت

ثبتـی

واراضـی

و

سـاختمانهای

فاقدسـند

رسـمی

برابـررای

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم عـذرا مقبلـی
مهنـی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 12411صـادره ازجیرفـت درمـوازی نـوزده

سـهم ویک پنجم سـهم مشـاع از 96سـهم ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت
ششـدانگ 473متـر مربـع پلاک -فرعـی از -571اصلـی مفروز و مجزی شـده از
پلاک 16فرعـی از - 571اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی سـرجاز جیرفـت بخـش

45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین شـریفی محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در

صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را

بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در

صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت
صـادر خواهدشـد /.م الـف-68:

تاریخ انتشار نوبت اول–1400/02/05:
تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

وضعیـت

ثبتـی

واراضـی

و

سـاختمانهای

فاقدسـند

رسـمی

برابـررای

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صغـری مقبلی
مهنـی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 12411صـادره ازجیرفـت درمـوازی نـوزده

سـهم ویک پنجم سـهم مشـاع از 96سـهم ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت
ششـدانگ 473متـر مربـع پلاک -فرعـی از -571اصلـی مفروز و مجزی شـده از
پلاک 16فرعـی از - 571اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی سـرجاز جیرفـت بخـش

45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین شـریفی محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در

صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را

بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در

صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت
صـادر خواهدشـد /.م الـف-69:

تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/05:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

وضعیـت

ثبتـی

واراضـی

و

سـاختمانهای

فاقدسـند

رسـمی

برابـررای

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زینـب مقبلـی
مهنـی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 12411صـادره ازجیرفـت درمـوازی نـوزده

سـهم ویک پنجم سـهم مشـاع از 96سـهم ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت
ششـدانگ 473متـر مربـع پلاک -فرعـی از -571اصلـی مفروز و مجزی شـده از
پلاک 16فرعـی از - 571اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی سـرجاز جیرفـت بخـش

45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین شـریفی محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در

صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را

بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در

صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت
صـادر خواهدشـد /.م الـف65:

تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/05:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

وضعیـت

ثبتـی

واراضـی

و

سـاختمانهای

فاقدسـند

رسـمی

برابـررای

وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم معصومـه مقبلی
مهنـی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 12411صـادره ازجیرفـت درمـوازی نـوزده

سـهم ویک پنجم سـهم مشـاع از 96سـهم ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت
ششـدانگ 473متـر مربـع پلاک -فرعـی از -571اصلـی مفروز و مجزی شـده از
پلاک 16فرعـی از - 571اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی سـرجاز جیرفـت بخـش

45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین شـریفی محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در

صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را

بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در

صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت
صـادر خواهدشـد /.م الـف66:

تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/05:
جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای
تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای
امیـن رمانـی

فرزنـد دادمـوال بشـماره شناسـنامه 1241صـادره ازجیرفـت

درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 525.10متـر مربـع پلاک -فرعـی
از -1617اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک فرعـی از - 1617اصلـی قطعه6

واقـع دراراضـی اسـتانه دلفـارد جیرفـت بخـش 34کرمـان خریـداری از مالـک
رسـمی آقـای اکبرشـفیعی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به

صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس
از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود

را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد
/.م الـف-71:

تاریخ انتشار نوبت اول1400/02/05:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

3

خبر

دستکاری در بودجه

رییـس جمهـور گفـت :دو هفتـه آینـده حسـاس اسـت و امکانات
بهداشـتی و درمانی ما نامحـدود نیسـت و محدودیـت دارد .نیروی
انسـانی ما هم توان مشـخصی دارد و سـطح تحمل مردم نیز سطح
خاصی اسـت.
حجت االسلام و المسـلمین حسـن روحانی در جلسه سـتاد ملی
مدیریـت بیمـاری کرونـا با بیـان اینکـه همه آنهایـی که نظـارت و
کنترل را به دسـت دارند باید کارشـان را تشـدید کنند ،اظهار کرد:
اگر جز این باشـد نمیتوانیـم به راحتـی از این موج خالص شـویم؛
البته مـردم هم آنطـور که بایـد پروتکلهـا را رعایـت نمیکنند که
الزم اسـت در ایـن زمینه هم مردم توجه بیشـتری داشـته باشـند.
وی یادآور شـد :دو هفته آینده حساس اسـت و امکانات بهداشتی و
درمانی ما نامحدود نیسـت و محدودیت دارد .نیروی انسـانی ما هم
توان مشـخصی دارد و سـطح تحمل مردم نیز سـطح خاصی است.
پس هـم دولت و هـم مردم وظایفـی دارنـد و باید با هم پیـش روند.
رییس جمهوری با بیان اینکه بیشـتر اسـتانهای ما در مسیر پیک
این بیماری هسـتند و به پیک نهایی آن نرسـیدند ،اظهـار کرد۱۸ :
اسـتان به طور ویژه نام برده شـد که شرایطشـان مسـاعد نیسـت و
هفت اسـتان از این استانها ،شرایطشـان بدتر اسـت.وی ادامه داد:
 ۱۲اسـتان شـرایطی دارند که اگـر مراقبت کننـد ،وضعیت بهتری
خواهند داشـت .سـایر اسـتانها از نظر ابتلا ،بسـتریها و فوتیها
شـرایط نگرانکنندهای دارند و بایـد در این شـرایط مراقبت کنیم.
روحانـی تاکیـد کـرد :مردم هـم بایـد مراقبـت را بـاال ببرنـد .امروز
گـزارش داده شـد کـه مـردم هـم مراقبـت نمیکننـد و سـرجمع
رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی زیـر  ۶۰درصـد اسـت در حالـی
که رعایـت پروتکلهـا بایـد بـاالی  ۸۰و  ۹۰درصد برسـد تـا از این
موج عبـور کنیم.رییسجمهوری بـا یـادآوری اینکه مـردم رعایت
پروتکلها را به عنـوان وظیفه دینی ،اخالقی و انسـانی بینند ،اظهار
کـرد :آنهایـی که بهداشـت عمومـی را بـا خطر روبـهرو میسـازند،
اقدامشـان علیه بهداشـت عمومی اسـت و یک جرم در ایـن زمینه
وجود دارد و قوه قضاییـه میتواند اقـدام کند.وی با اشـاره به آمارها
و ارقـا م نگرانکننـده ،تصریـح کـرد :باید با همـه توانمـان مراعات
کنیم .دولـت وظیفـه دارد مایحتـاج عمومی مـردم را تامیـن کند.
در هفتههـای گذشـته دیدید وقتـی برای تامیـن یکـی از مایجتاج
دشـواری ایجاد شـده بود ،مردم چه دشـواری برایشـان ایجاد و چه
صفهایـی ایجاد شـد.

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

یکشنبه  5اریبهشت 1400

 ۱۰۰نماینده خواستار پاسخگویی قالیباف درباره تغییر در

روحانی :خطر ویروس هندی
پیش روی ماست

م الـف  -57:تاریـخ انتشـار -1400/02/05:روز  :یکشـنبه
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تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/02/19:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

نماینده مردم سیرجان در مجلس خواستار
این شد که اکثر خدمات دولتی مخصوصا در
اداراتی که ارباب رجوع کمتری دارند به صورت
دورکاری انجامشــود و فکری برای ازدحام
جمعیتدر متروواتوبوسرانیشود.
شهبازحسنپوراظهارکرد:رهبرمعظم انقالب
خود را موظف به اجرای مصوبات ستاد ملی
کرونا میداند ،در اجتماعات به صورت ویدئو
کنفرانس شرکت میکند یا پیام میفرستد،
به سفر نمیرود و موکدا توصیه میفرماید که
مردم و مسئولین تمام پروتکلهای بهداشتی
ابالغی از طرف ستاد ملیکرونا را رعایتکنند.
وی افزود :در این راستا اقناع سازی مردم برای
رعایت شــیوه نامههای بهداشتی در جهت
کاهش ابتالء بسیار ضروری است و مردم باید
بدانند با بیتوجهی به این بیماری نمیتوان
با این ویــروس مقابلــه کرد.رییس مجمع
نمایندگان استان کرمان در ادامه یادآور شد:
در این زمینه ضمن تمدید محدودیتهای
کرونایی در هفته پیــش رو امیدواریم روند
کاهشــی ابتالء و فوتی را شاهد باشیم .جای
تعجب است که چرا جدیتی از طرف بعضی
مسئولین در خصوص نظارت دقیق بر اجرای
پروتکلهای بهداشتی دیده نمیشود ،چرا
اداراتدرشهرهایقرمز محدودیتاعالمیدر
خصوصحضورکارمندانرارعایتنمیکنند،
چراشرکتهایخصوصیایندستورالعملها
را مربوط به ادارات دولتی میدانند؟ چرا اکثر
خدمات دولتی مخصوصا در اداراتی که ارباب
رجوع کمتری دارند به صورت دورکاری انجام
نمیشود؟ چرا فکری برای ازدحام جمعیت در
مترو و اتوبوسرانی نمیشود؟ چرا محدودیت
ترددصرفابهعهدهدوربینهاینظارتیسپرده
شده که برای مردم محســوس نیست و اثر
جلوگیری کننده ندارد؟حسنپور تاکید کرد:
با توجه به افزایش روند ابتالی این بیماری و
تعداد فوتیها در کشور ،فرهنگ رعایت شیوه
نامههای بهداشتی باید در میان مردم ،ادارات و
دولتمردان به خوبی اجرایی شده و با نظارت
دقیقتر و جدی تر شاهد کاهش روند ابتالی
مردم به این ویروس باشیم و در کنار آن تالش
کنیم با روشهای جدید هم در حوزه مقابله
با این ویــروس و هم در ادامــه دادن به طرح
کمکهای مؤمنانه به کمک اقشــار آسیب
دیده بپردازیم.

جزئیات پرداخت ۳۲۷۰
میلیارد تومان وام کرونا
به فعاالن حملونقل
مدیرکل دفتر بهرهوری حملونقل وزارت راه
و شهرســازی از پرداخت حدود  ۷۰درصد از
تسهیالتحمایتیدولتبههمهفعاالنحمل
و نقل آسیبدیده از کرونا ،به میزان  ۳هزار و
 ۲۷۰میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی ،محسن
صادقی عنــوان کرد :تا ابتدای اردیبهشــت
 ،۱۴۰۰از مجموع حــدود  ۴,۸۰۰میلیارد
لونقل
تومانتسهیالتدرخواستیبخشحم 
عمومی برونشهری ۳ ،هزار و  ۲۷۰میلیارد
تومان معادل  ۷۰درصد از کل تســهیالت
درخواستیبهمتقاضیاندربخشحملونقل
جادهای و هوایی ،ریلــی و دریایی پرداخت
شده است.صادقی گفت :دولت در دو بخش
به حملونقل عمومی برونشهری تسهیالت
پرداخت کرده اســت .بخش اول بهطور ویژه
حوزهحملونقلهواییوریلیاستکهآسیب
بسیار شدیدی از شیوع کرونا دیدند و بخش
دیگر حملونقل عمومی برونشهری است
که با آســیبهای قابل توجه روبهرو شدند.
در مجموع حدود  ۲۰۳هزار پرونده از سوی
شرکتهای حملونقلی برای دریافت این وام
تشکیل شده که از این رقم ،حدود  ۱۵۵هزار
پرونده و معادل  ۷۶درصد از کل پروندهها به
مرحله پرداخت رسید و مابقی پروندهها نیز
در فرایند پرداخت قرار دارند.صادقی در مورد
آخرین وضعیت تسهیالت ویژه شرکتهای
بزرگ حملونقل هوایی و ریلی افزود :تاکنون
در بخش هوایی ،از مجمــوع  ۲۹پرونده که
درخواســت بیش از  ۲,۵۵۳میلیارد تومان
تسهیالت داشــتهاند ،پرونده  ۱۴شرکت به
ارزش بیــش از  ۲هــزار و  ۶۰میلیارد تومان
پرداخت شده است که نشان از پرداخت ۸۰
درصدی کل تسهیالت درخواستی این بخش
است .در حوزه ریلی نیز از مجموع  ۵۹پرونده
متقاضیانباارزشتقریبی ۹۲۰میلیاردتومان،
تسهیالت ۲۳شرکت پرداخت شده که ارزش
تسهیالت پرداختی به آنها نیز حدود ۲۳۰
میلیارد تومان اســت که نشــان از پرداخت
تنها  ۲۵درصد از کل تسهیالت درخواستی
این بخش دارد.مدیــرکل دفتر ارزیابیهای
اقتصادیومدیریتبهرهوریحملونقلوزارت
راه و شهرسازی در پایان ضمن بیان ضرورت
و فوریت رســیدگی به شــرکتهای حوزه
حملونقل به سبب آسیبهای جدی وارد بر
یالخصوص
آنبهدلیلشیوعویروسکروناوعل 
بخش حملونقل ریلی کشور که در دریافت
تسهیالت کرونا ،با موانع و مشکالت متعددی
مواجه هستند ،خواســتار همکاری بیشتر و
همراهی برخی بانکهای عامل جهت تسریع
و تسهیلدرپرداختاینوامحمایتیشد.

فیلم

دیالوگ
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ارنست همینگوی یه جایی نوشته ” دنیا جای بسیار خوبیه و ارزش جنگیدن
داره ”

یکشــنبه  5اردیبهشــت 1400

ســال چهــارم

پادکست

پادکست اورسی

پادکستیست که در هر قسمت از آن موضوعات مجزا و دل انگیزی انتخاب میشود
و درباره ی آن صحبت میکنند که احساسات ما را به جریان می اندازد.

شــماره پیاپــی 967

پیش چاپ و چاپ :مهدوی()03432134838
روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

ما را دنبال کنید

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان :خیابان شهید بهشتی ،کوچه شماره  ،10نبش شرقی 2

نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران

عکس نوشت

کافه کتاب

همه ی آنانی که بر جنــازه ی تو گریه
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کارفرمایان برای بخشودگی

جرائم بیمهای اقدام کنند

عکس :مهر

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان با اشاره به اینکه بخشنامه بخشودگی جرائم
کارفرمایان واحدهای تولیدی ،صنعتی ،معدنی ،خدماتی و اصناف از سوی سازمان
تامین اجتماعی صادر و ابالغ شده است گفت:کارفرمایان تا  ۳۱تیرماه فرصت استفاده از
بخشودگی جرائم بیمه ای رادارند.
علی حسینی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) افزود :با عنایت به
نامگذاری سال ۱۴۰۰به عنوان سال “تولید ،پشتیبانیها ،مانع زداییها” از سوی مقام معظم
رهبری ودر راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،مقابله با تحریمهای ظالمانه ،مشکالت
ناشی از شیوع ویروس کرونا و بهمنظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی ،صنعتی،
معدنی ،خدماتی و اصناف ودر اجرای بند (ث) تبصره پنج قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل
کشور ،بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان ابالغ شده است.
او تصریح کرد :مشمولین این طرح کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی ،صنعتی ،معدنی
و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی یا حقوقیدولتی و غیردولتی هستند که حداقل به مدت
یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر
مبنای لیست بهمن ماه سال  ۱۳۹۸و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان
شاغل کارگاهدردوره تقسیط اقدام کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان گفت :ضروری است کارفرمایان کارگا ههای
مذکور به منظور تعیین تکلیف بدهیهای که لغایت اسفند ماه  ۱۳۹۹به مرحله قطعیت
رسیده است برای برخورداری از تسهیالت مزبور حداکثر تا ۳۱تیرماه  ۱۴۰۰نسبت به
ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تامین اجتماعی به نشانی
 es.tamin.irاقدام کنند.
حسینی بیان داشت :در صورتیکه کارفرمایان مشمول تا تاریخ الزم االجرا شدن قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه  ۱۳۹۸نسبت به تعدیل بیمهشدگان
کارگاه اقدام کرده باشند ،پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنهادر زمان
درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن ماه  ،۱۳۹۸از
بخشودگی جرائم برخوردار خواهند شد.
او افزود :به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به
پرداخت اقساط بدهیهای تقسیط شده قبلی خود اقدام کرده اند ،پذیرش چک بانکی و
سفته به عنوان وثیقه بالمانع خواهد بود ودر خصوص آندسته از کارفرمایانی کهدر گذشته
علیرغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کرده اند در صورت ارائه
درخواست با رعایت ضوابط مربوطه ودر اجرای ماده  ۹۹آیین نامه اجرایی ماده  ۵۰قانون
تامین اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان با اشاره به توجه مدیران عالی سازمان به تعامل با
کارفرمایان و اهمیت تجهیز منابع سازمان برای انجام تعهدات به موقع نسبت به مستمری
بگیران و بیمه شدگان افزود :کارفرمایان در استان هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان بدهی
معوقه به این سازماندر استاندارند که نزدیک به  ۳۰۰میلیارد تومان آن جرائم است که
میتوانند با استفاده از این فرصت از بخشودگی جرائم بهره مند شوند.

فاز دوم عملیات مرمتی

خانه اوشیدری کرمان آغاز شد
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی،گردشـگری و صنایعدستی اسـتان کرمان از
آغاز فازدوم عملیـات مرمتی خانه تاریخی اوشـیدری کرمـان خبرداد.
مجتبی شـفیعی گفت«:طی این فـاز از عملیات مرمتی پشـتبامهای ضلع شـرقی این بنای
تاریخی سبکسـازی ،آواربرداری ،کاهگل و سـقف پوشـی و عملیاتدیوارچینی و نماچینی
آن نیز انجام میشـود».
او با اشـاره به اینکـهدر فـاز اول فعالیتهای مذکـوردر ضلعشـمالی این بنـای تاریخی انجام
گرفت،افـزود« :فـازدوم مرمـت خانه اوشـیدری بـا اعتبـاری بالغ بـر ۷میلیـارد ریـال انجام
میشـود».
شـفیعی با بیان اینکه سـاخت این بنـا مربوط بـه اواخـردوره قاجار و بـرای تامین مـواد اولیه
کارخانه خورشـید (کتابخانه ملـی) مـورد اسـتفاده قـرار میگرفت،بیانکرد«:پـس از اتمام
عملیات مرمت،ایـن بنـادر قالـب بازارچه صنایعدسـتی احیا خواهد شـد».
معاون میراثفرهنگی اسـتان کرمان خاطرنشـانکرد«:پالن کلی خانه اوشـیدری به صورت
مسـتطیل ودرونگرا اسـت و اطراف و حیاط آن حجرههایـی وجوددارد که از مصالح خشـت
و گل و با پوشـش گنبدی است».

کتاب «هیاهوی زمان»

اثری درخشان از جولین بارنز است که در آن به زندگی
سخت و پر فراز و نشیب یکی از بزرگترین آهنگسازان
روس ،دمیتری شاستاکویچ ،میپردازد .جولین بارنز در این
رمان به جایگاه هنرمند در عصر وحشت و استبداد میپردازد
و تصویری از شوروی در دوره استالین و رهبران بعد از او
ارائه میدهد.جولین بارنز در سال  ۱۹۴۶از پدر و مادری که
هردو آموزگار زبان فرانسه بودند در شهر لستر به دنیا آمد .از
دانشگاه آکسفورد در رشته زبانهای جدید لیسانس گرفت و
مدتی در سِ مت فرهنگنویس و موسسه لغتنامه آکسفورد
کار کرد( .تاثیر این کار را در کتابهایش نیز میتوان مشاهده
کرد ).بارنز در ادامه مسیر خود به روزنامهنگاری پرداخت و
سالها سردبیر ادبی و نقدنویس نشریات گوناگون بود .او در
تلخترین حادثه زندگیاش ،همسر خود را بر اثر تومور مغزی
از دست داد .در قسمتی از متن پشت جلد کتاب ،گوشهای
از افکار پریشان شخصیت اصلی را میبینیم که با خود فکر
میکند بدبختیهایش از کجا شروع شده است:
«به ذهنش گفت همهچیز دقیقاً از صبح روز بیستوهشتم
ژانویهی  ۱۹۳۶در ایستگاه راهآهن آرخانگلسک شروع شد.
ذهنش جواب داد نه ،همهچیز اینطور در یک زمان مشخص
و یک مکان مشخص شروع نمیشود .همهچیز از مکانهای
متعدد و زمانهای متعدد آغاز میشود ،زمانهایی بعض ٌا پیش
از تولد تو و مکانهایی گاه حتی در کشورهایی بیگانه و گاه در
ذهن آدمهای دیگر»

احمد رضا احمدی

عكس  :سونا موئد زاده

اتفاق
محسن حسینی ،آهنگساز در تازهترین فعالیت پژوهشی
خود در حوزه موســیقی اقدام به نتنویسی اثر ربنا از
زندهیاد محمدرضا شجریان کرده است.

داوران پنجمین جشــنواره جهانی فیلم بارسلون که از
 ٢٦فروردین تا  ٣اردیبهشــت  ١٤٠٠برگزارشد ،جایزه
بهترین فیلمنامه را در بخش مســابقه به مسعود بخشی
برای«یلدا» اهدا کردند.

در اینستاگرام چه خبر

در اینستاگرام چه خبر

شکراللهی :مصوبات خوبی در سفر وزیر جهاد کشاورزی به منطقه داشته ایم که
متاسفانه دولت همراهی نکرده است.از صفحه mansour_shokrollahi

بازدید سرزده ی دکتر اعظمی از جاده ی رمون
از صفحه Doctorazami

آوای محلی

کتاب«فرهنگ روسی به فارسی» اثر دکتر راهله ضیایی
از سوی انتشارات وصال منتشر شد .این کتاب در چاپ
اول خود مشتمل بر بیش از  ۲هزار مدخل اصلی و ۱۵
هزار مدخل فرعی است.

باغ بیرم آباد

جاذبه
یکی از باغهای زیبا و تاریخی شهر کرمان است که
توسط بیرام بیگ افشار ساخته شدهاست .قدمت این
باغ بیش از ۴قرن است و  ۴٫۵هکتار وسعت دارد و بر
اساس وقفنامه موجود ،در زمان قاجاریه توسط چهار تن از فرزندان قلی بیک
به آستان قدس رضوی واگذار شدهاست.

خبر

در توییتر چه میگویند؟

«مجتبیشفیعی»معاونمیراثفرهنگیادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان
کرمان از آغاز فاز دوم عملیات مرمتی خانه تاریخی
اوشیدری کرمان خبر داد .قرار است این بنا پس از
مرمت در قالب بازارچه صنایعدستی احیاء احیا گردد.

لوار آه استالن َد ُم یوار َور راهه

انگورسرچاهه
َی
َ
پری توشنه یی آ ُموهت ُ
ت َُگن ُگردیالن دولونه َسرب ُ ِ
شک خاروگی
گ ِ
ِریک ماه بلغم بو تحمل رنج ناتاهه

دمه که آسمون ای ُغرصه ی موسای پیغمبر
ُس ُرن ُخ ُ
شک مریم جو ُکن صد زخم آماهه

ُوری گه دینچگِ ن آتش شوی ای پای ابراهیم
پَها ِز دست آذر پُر تَپ آدورونو کاهه

بهای جرم یوسف پیریه مودن زلیخابو
دروگ حرفونی ا ِشکهتنه یه پرک ای ماهه
شاعر  :عذری یوسفی

خبر

نخستین همایش بینالمللی«ایران شناسی :تجربه دیروز،
وضعیت حال ،نگاه به آینده» توسط معاونت پژوهش و
گروه پژوهشهای ایرانشناسی و اسالم شناسی سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران ،به صورت مجازی ،شهریورماه
برگزار خواهد شد.

