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پيامك300099004806 :
 گروه جامعه
آنقدر گوسالههایش را دوست دارد که وقتی یک
خریدار میآید تا گوسال ه فروخته شده را ببرد ،آن روز به
گاوداری نمیرود .چون طاقت دیدن این صحن ه را ندارد.
از گاوها دلسوزانه پرستاری میکند .وقتی یکیشان تب
میکند و مریض میشود ،کنارش مینشیند و با دست،
یه آنها غذا میدهد ..میگوید عاشق شغلش است اما
ب ه خاطرزن بودنش درمسیرراهاندازی گاودار ی با چالشها،
دستاندازیها و حرفهای مایوسکنندهی زیادی روبهرو
بوده.
کار دامدار ی را با سه گوسالهی قد و نیم قد شروع
کرده و با وجود تازهکارو دست تنها بودن ،تا چند سال حتا
یک مورد تلفات هم نداشته .او حاال  ۱۰۱راس گاو دارد و
محصوالتشیر یفرآوردهشدهی گاوهارابابرندخاصخود
درسطحشهرتوزیعمیکند.
مهدیه خسروی ۴۳سال دارد .او اولین زن صاحب
یک گاوداری نسبتا بزرگ در سیرجان است و با وجود
داشتن  2فرزند ،توانسته در رقابت با همکاران مرد خود
موفق عمل کند .خسروی میگوید برای پیروزشدن دراین
رقابت سختیهای زیادی را تحمل کرده اما کم نیاورده بلکه
هربارقویتر ادامه داده ،چون عالقه و هدفش بر این باور
عامیانه که زن را ضعیف قلمداد میکند ،اولویت داشته
است.
 چی شد که این شغل و پیشه را انتخاب
کردین؟
از سال  ۹۳کار دامداری رو به طور حرفهای شروع
کردم.مندیپلمم.تاقبل ازاینتاریخفقطبه کارکشاورزی
و دامداری عالقه داشتم و کارهایی کوچکی در این حیطه
انجاممیدادم.
 کارتون را ازکجا شروع کردین؟
اول از پرورش مرغ بومی شروع کردم .ماشین
جوجهکشی خریدم با 1500مرغ .کارکشاورزی کردم .توی
استخر ،ماهی قزلآال ریختم .گوسفند خریدم و پرورش
دادم .دو سالی هم مشغول کار دیگهای شدم که البته
بیارتباط هم نبود؛ برای واکسیناسیون با بچههای جهاد و
دامپزشکی ارتباط داشتم .آنها وقتی عالقه من به این امور
رودیدن،پیشنهاددادنگاوداریراهبیندازم.تحقیقاتیانجام
دادم .مطالعه کردم در این رابطه .یک سال و نیم درباره
گاو و پرورشاش تحقیق کردم .دیدم گاو موجود خوب
و دوستداشتنیای است .رفتم فضایی را فراهم کردم و
سه تا گاو ماده گرفتم.
 دراین راه با چه مشکالتی روبهرو بودید؟
اولین بار که یکی از گاوهام آبستن بود ،همه
میگفتن؛ نه ،کارسختیه و تو ازپسش برنمیآیی .این یک
کارمردونه استوتونمیتونی انجامشبدی .اماشخصیتم
طوریه که حرف دیگران روم تاثیر نمیذاره .گاوهایی که
گرفتم ،نژاد خوبیان .از هفت ماهه به باال بودن .ذوق و
شوق داشتم .شبانه روزپیششون بودم .خوراک میدادم.

گفتوگو با مهدیه خسروی؛ دامدار و کارآفرین

باید اعتماد به نفس را به زنها بازگردانیم

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

آبستنبودنوویتامینمیخواستن.واکسنمیخواستن.
خوراکشون خاص بود .رفتم با جهاد صحبت کردم ببینم
میتونمعضوجهادبشم کهبهمخوراکبدن.
 کارواقعاسختیرو انتخاب کردید.
بله .گاوداری و دامداری فقط به اسم آسونه .در
صورتیکهعمدهیسختیکارگاوداریبحثتامینخوراک
دامها است .این که خوراک دام رو چه جوری و ازکجا تهیه
کنیمکهباکیفیتباشه.اینخیلیمهمه.تهیهخوراکچند
برابرسختتربود .اینکه دامی که داریم توی چه شرایطیه؟
جنسیتشچیه؟سنشچقدره؟گاوهایشیریخوراکشون
جداست و گاو نریا پرواری جدا .گوساله هم جدا ...خوراک
که تهیه کردم ،برای اولین بار گاوم زایید (میخندد) .حاال
معنی این ضربالمثل گاو فالنی گوساله زایید رو بهتر
میفهمم .خیلی سخت بود .شرایط طوری بود که هنوز
دامپزشکنداشتم.فقط کارگرداشتمبرانگهبانی .گاومیک
گوسالهمادهبهدنیا آورد .ازاونموقعخیلی گذشته.همون
گوساله ،امروزبه آبستنچهارمشرسیده.
 کمی درمورد شرایط کاردردامداری صحبت
کنید.
کارمون صنعتیه .من گاوداری تولید شیر دارم.
بنابراین گوسالهها باید ازمادرجدا باشن .کارسختیه .هم
ازنظرفنی و هم ازنظرعاطفی .خودمون هم باید به گوساله
شیرمیدادیم .تولید شیرکه شروع شد ،به این فکرافتادم

که چرخه تولیدی ایجاد کنم .بنگاه اقتصادی کوچکی راه
بندازم .کارگاه راه انداختم ،شیر رو فرآورده کردم و لبنیات
رو دادم بازار .دیدم ازعهده سه تا گاو برمیام ،رفتم هفت
تا دیگه هم خریدم .از ده تا گاو تو سال  ۹۳شروع کردم
و االن هم بدون گوسالههای نری که به دنیا اومدن و پروار
کردم و فروختم ۱۰۱،گاو دارم.
 بهنظرمیرسهشمابهروشعلمیبیشترتوجه
داریدتاروش گاوداریسنتی.
بله ،خیلی روی این مبحث تمرکز کردم .از
گاوداریهایکناریممیشنیدمکهچقدرتلفاتدادنامامن
تادوسهسالحتایهدونهتلفاتنداشتم.رفتمبادامپزشک
صحبت کردم .گوساله بالفاصله بعد از اینکه به دنیا میاد
میندازنش توی گوسالهدونی .ولی با توجه به مطالعاتی که
منکردهبودم،میدونستم اگهگاوبعد اززایمانگوسالهشو
با زبون لیس بزنه ،جریان خون توی بدنش برقرار میشه،
رشدش بهترمیشه .به خاطرهمین که احساس مادریش
بهگوسالهشمنتقلمیشه.وامیستادمکنارشون.شیرشون
رو میدوشیدیم و میدادیم به گوسالههاشون .یکی از
گوسالههام بعد از اینکه به دنیا اومد ،یهویی وقتی گاو
میخواست بند ناف رو پاره کنه ،روده گوساله رو پاره
کرد و دچارخونریزی شد .سریع جراحیش کردم .عین یه
نوزاد که توی دستگاه باشه بهش رسیدگی کردم و شد یه
گوساله بزرگ و عالی .بعد هم برای فرآوردههای شیریم یه

برند مخصوص به خودم رو ساختم و شروع کردم به تولید
و پخش فرآوردههای شیری در سطح شهر .االن یکی از
آرزوها و اهدافم اینه که یه مزرعه بزرگ برای خودم داشته
باشم تاعلوفهی دامهام رو هم خودم تهیه کنم.
شماتونستینکارآفرینیهمداشتهباشید؟
بله .من  9تا کارگر دارم و یک راننده که شیرها رو
میبرهسطحشهر.
 به نظرمیاد به گاوهاتون توجه زیادی دارین
و اونا رو فقط به عنوان یک منبع درآمد صرف نگاه
نمیکنید.
بله .حتا وقتهایی بوده که گاو مریض داشتم.
دو تا سه روز کنارش بودم ،آمپول زدم ،سرم وصل کردم
بهش،خوراکشوبادستبهشمیدادم.با اینحالبهخاطر
ناراحتیگوارشیتلفشد.
 درحالحاضرباچهمشکالتیروبهروهستید؟
االن با توجه به تحریمها و شرایط بد اقتصادی،
تهیهی خوراک خیلی سخت شده .ما سویا و ذرت رو از
خارج وارد میکردیم که االن دیگه نیست .درحال حاضر
ارزونترین خوراکی که به گاوها میدن سبوس گندمه .هر
گاودارینتونهغذایبا کیفیتتهیه کنهمجبوره کهسبوس
بگیره .االن قیمت همین سبوس هم به حد قیمت سویا
کهبهترینوباکیفیتترینغذابرای گاوبودرسیده؛بهخاطر
ویتامین و مقوی بودنش .االن دو ساله که دامدارها برای

تهیهخوراکبهمشکلبرخوردن.
 در راهی که طی کردید ،حمایت خونواده رو
همداشتیدیانه؟
بله .البته من از نزدیکترین افراد به جز افراد
خونواده ،زیاد شنیدم که از پس این کار برنمیای چون
مردونه است .وقتی برای گرفتن برخی مجوزها یا توسعه
گاوداریم به ادارهها میرفتم ،به خاطرزن بودنم زیاد کارم رو
راه نمیانداختن .درحالی که من توی این بنگاه اقتصادی
کوچکی که راه انداختم  9تا خونواده بی بضاعت رو به کار
گرفتم کهدارنزندگیشونرومیچرخونن.
پسانتقادهایامشکالتباعثنشدکهدلسرد
بشوید؟
نه .من توی یه شهرک دامداریام .با قدرت و اعتماد
به نفس توی جلسات مربوط به کارمون شرکت میکنم،
اظهار نظر میکنم ،انتقاد میکنم و از کارم دفاع میکنم.
اونم توی جلسهای که همه مردن و من تنها زن درجمع
هستم .خیلی ازواکنشها به کارم منفی بود اما من حتا
یه ذره هم تحت تاثیرقرارنگرفتم .البته بسیاری ازجاها،
لحظهای بوده که کم آوردم و خسته شدم اما دوباره خودمو
پیدا میکردم .من خیلی وقتها ساعت سه نصف شب
رفتم برای زایمان گاوم یا به خاطر تب و مریضی یکی از
اونها میرفتم دامداری .درواقع باهاشون زندگی میکنم.
مشکالت فنی ،برقی و هرچیزی که پیش میاد من گوش
بزنگم برای بردن تعمیرکارو راه افتادن کاریا مثال اگه توزیع
شیرو لبنیات به مشکل بربخوره و راننده نباشه ،خودم میرم
و محصول رو به دست مشتری میرسونم .من معتقدم
چیزی که از ما زنها در گذر زمان گرفته شده ،اعتماد به
نفس بوده .تلقین اینکه ما برای خانهداری ساخته شدیم و
ازپس کاردیگهای برنمیایم.
 پس شما معتقدین این اعتماد به نفس باید
برگردوندهشه؟
بله .این اعتماد به نفس رو اگه به هم منتقل کنیم
که میتونیم مستقل باشیم ،کار کنیم ،مفید باشیم و...
میدونین؟خیلی اززنهابهواسطهی کارتکراریتویخونه
افسردهان و دچار خمودگی .چون باور نداریم اگه بخوایم
میتونیم خیلی ازکارها رو که تلقین شده واسه ما سخته،
انجام بدیم .توی خیلی ازجلسات با وجود اینکه تا قبل از
اون روی سن نرفته بودم و صحبت نکرده بودم ،رفتم و
برای باقی زنهای حاضردرجلسه که کارآفرین بودن حرف
زدم تا بهشون اعتماد به نفس بدم .چرا باید زنها این کار
سخت خونهداری رو انجام بدن و فکرکنن توانایی دیگهای
ندارن؟ درحالی که این کارسخت ،یک کارتکراری و بدون
دستمزده .میشه درکنارانجام این کارسخت ،توی جامعه
هم بود و مفید عمل کرد .یادمه برای مجوز توسعهی
گاوداریم که به کرمان رفته بودم ،میگفتن تو یک زنی و
ازپسشبرنمیای.میگفتننیازبهتوسعهنیست اما اینقدر
رفتمو اومدمتامجوزرو گرفتم.بهمعنایواقعی ازپا افتاده
بودم اما کم نیاوردم.

به دونفر همکار خانم

جهت کار در رستوران

گلپایگانی(باپایهحقوق

 1/600/000تومان)نیازمندیم

09188664585

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403

09132456684

یادداشت
آسیبشناسی خبرنویسی سطحی و هیجانی در ماجرای میناوند

بنگاههای وحشتپراکنی

 حسامالدین اسالملو
خشابشان را از اخبار
بد پر کرده و مسلسلشان
را به سمتمان گرفته و
بیوقفه شلیک میکنند.
برخی از همین مسلسل
بهدستهای شبکههای
ماهوارهای که به صورت چندشآوری در هنگام
خبرگویی ،سری هم بهعالمت تاسف و ترحم برایمان
تکان میدهند که یعنی ما درغربت خوشبختیم و
شما بیچارهها دروطن بدبخت و فلکزده!
چند سالی هم هست که به یمن وجود فضای
مجازی ،سرعت انتشار خبرها به ثانیه رسیده و
خشابها یک آن خالی نمیمانند .درحالی که سابق
بر آن خبر امروز را میبایست به ناچار در روزنامهی
فردا خواند .امروز دیگر حتا تلویزیون نیز از سرعت
فضای مجازی عقب مانده .با این وجود چیزی که
حسن فضای مجازی به شمار میآید ،درعین حال
میتواندنقطهضعفشنیزباشد .اینچشم اسفندیار
چیزی نیست جزهمان شتابزدگی که موجب عمیق
نشدن خبرنگار و کماطالعی مخاطبش نسبت
به چند و چون ماجرا میشود .یعنی در حالی که
روزنامهنگاری تا پیش از فراگیری فضای مجازی،
خود متهم به شتابزدگی بود ،حاال این شتابزدگی
صدچندان شده است و این بیماری را به رسانههای
دیگر که مجبور به این همه شتاب نیستند نیز
سرایت داده است.
برای نمونه به سراغ خبر درگذشت
مهرداد میناوند بازیکن سابق تیم ملی فوتبال
کشورمان میروم.
همهی رسانهها از مرگ نابهنگام او به دلیل
ابتال به کرونا خبر دادند .حتا بعضی با تیترهایی
مثل «کرونا به شما هم رحم نمیکند» کوشیدند
به خبرشان آب و تاب بدهند .این طرز خبرنگاری
ناقص و غیرحرفهای و احساسی ،دامنگیرهمه شده
و ناقض انگیزه و هدف اصلی خبررسانیست .توجه
به ارزشهای خبری و ارکان خبر از ابتداییترین
اصول خبرنویس ی و خبر گفتاریست که متاسفانه
به دلیل کمدانشی دراکثررسانهها رعایت نمیشود.
بر همین اساس ایرادهایی که میتوان به نحوه
خبررسانی پیرامون مرگ مهرداد میناوند گرفت ،از
این قرار است:

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09132476144
09133470520

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را با

بهترین قیمت خریداریم

09132797295

امـالک امیـرکبیـر

زمین  220متر درب ساختمان با حصار پروانه شفته شده جنب شهرک ثاراهلل فاز  3فخرآباد توافقی

 12قصب دونبش نوساز کلیدنخورده همکف 100درصد تجاری  3طبقه مسکونی مستقل
بلوار چمران کارشناسی
زمین  71قصب بر کمربندی روبروی دوراهی باسفهرجان با سند و حصار با تخفیف
زمین  10قصب درب ساختمان شهرک امام جواد محمودآباد یا معاوضه با مسکن مهر
منزل  18قصب دونبش  900متر زیربنا بسیار شیک نوساز کوی امام
منزل  10قصب درب ساختمان پشت شهرداری منطقه  1/200 2میلیارد

آپارتمان  110متر دو نبش دو طرف نور طبقه اول شهرک رسالت  650میلیارد

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای پارک گردشگری نیکان (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :تهیه مصالـح و اجرای
پـارک گردشـگری نیـکان) بـه شـماره  2099005674000134را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/11/06میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روزپنجشـنبه
تاریخ 1399/11/16
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز یکشـنبه تاریـخ
1399 /11 /26
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز دوشنبه تاریخ 1399/11/27
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

 55قصب خانه باغچه دارای حصار  ،ساختمان ،و ده دقیقه آب قنات
روستای یحیی آباد  700م
آپارتمان  110متر نوساز دو نبش پارکینگ آسانسور انباری سردار جنگل  1/600یا معاوضه
باغ پسته  120قصب  1حبه آب جنب آباده قصبی  10میلیون
آپارتمان  107متر  2خوابه دو طرف نور نوساز خیلی شیک خام با بهترین متریال با چشمانداز
روبروی پارک سه راهی کرمان معاوضه با منزل در شهرک ها و ....

 6حبه آب با  6هکتار پسته ثمری خوب ملکآباد
 15قصب زمین  3نبش با موقعیت چشم انداز عالی برای زندگی یا خانه باغچه پاریز توافقی
آپارتمان به متراژ  120متر شیک نوساز کلید نخورده بندرعباس سر چهارراه مرادی
مغازه  36متر با سند تک برگ طبقه زیر زمین پاساژ طال
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

کارت و سند خودرووانت پیکان رنگ سفید مدل

 89به شماره پالک36 :س-966ایران  65به نام
حسین رادمرد به شماره ملی3149538191 :
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سند خودرو  206تیپ  5رنگ سفید به شماره
پالک 75 :ایران 377س 98به نام فیروزه
زیدآبادی به شماره ملی3060081484 :

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

خبر.

 بیتوجهی به چرایی و چگونگی و سابقه

وقتی مینویسی میناوند به دلیل ابتال به کرونا
درگذشت ،باید این توضیح را نیزبه مخاطب بدهی
که چرا با وجود بهبود بسیاری از بیماران مبتال به
کرونا ،میناوند درگذشت؟ آیا بیماری زمینهای
داشت؟ بله داشت .اما هیچ رسانهای به این
موضوع اشاره نکرد .حتا رسانههای پایتخت که
ادعای حرفهای بودن دارند ،فقط کافی بود خبرنگاران
به خودشان یک زحمت کوچک میدادند و در
اینترنت مصاحبههای قدیمی میناوند با رسانهها را
جستوجو میکردند تا از کورتوندرمانی و بیماری
او در سالهای گذشته با خبر شوند .در واقع دلیل
افزایش وزن میناوند نیزهمین تزریقهای پی درپی
کورتون بود.
اما خبرنگارانی که میبایست با بررسی میدانی
و ارتباط با نزدیکان و پزشکان میناوند از بیماری
زمینهای او اطالع کسب کنند ،نه تنها این کار را
توجوی کوتاه در
نکردهاند که حتا زحمت یک جس 
گوگل و ورق زدن آرشیو هم به خودشان ندادهاند.
به همین دلیل دیگرنمیتوان نام چنین پدیدهای را
خبرنگاری گذاشت .این مسابقهی نادانیگریست و
جهلنگاری.
 بیتوجهی به پیامد خبر.
از ارزشهای خبری که کالس اول درس
خبرنویسی است یکی هم توجه به پیامد خبر
است .وقتی بدون اشاره به بیماری زمینهای میناوند،
فقط روی بیرحمی کرونا و در کمین بودنش زوم
میکنی ،یعنی توجه نداری که داری حجم زیادی از
ناامیدی را به جامعه تزریق میکنی .بدون توجه به
اینکه خبرنصف هونیمهی تو ،تهدیدی برای سالمت
روان مردم است .افرادی که نگران خانوادهشان
میشوند و از ترس کرونایی که غیرقابل کنترلش
خواندهای به بیماریهای عصبی دچارمیشوند .در
واقع این نوع خبررسانی ناقص در الیههای پنهان
خود این معنا را به افکارعمومی تلقین میکند که
هیچ راهی نیست .باید تسلیم شد و خود را به
شانس و تقدیرسپرد.
خواهش میکنم که نه این گونه خبربرسانید
و نه این گونه خبرها را دنبال کنید که آگاهی ناقص
بسیارخطرناکتر ازناآگاهی است .هم به حال فرد
و هم به حال جامعه.

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

با بیمه معتبر
باالی  15سال

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

امتیاز آموزشگاه
آرایش زنانه
(با  30سال سابقه کاری)
به فروش میرسد
09374428873

محمود سلطانی

به دو نیروی ساده جهت
شیفت روز در کبابی
وبریانینیازمندیم
۰۹۱۳۵۰۱۶۰۳۰
۰۹۱۳۶۳۷۰۸۲۰

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم ســکینه پورفریدونــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 67
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  3فرعــی از  2547اصلــی واقــع در
بخــش  36کرمــان بــه نــام خانــم ســکینه پورفریدونــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم
گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی
مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی
انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریخ انتشــار
روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از
ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیت المثنــی بهنــام مالک صــادر خواهد
شــد .ضمنــا حســب شــماره  10692/2069تعزیــرات حکومتــی ســیرجان بازداشــت اســت.
 908م.الف
تاریخ انتشار1399/11/13 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای نــوروز فخرآبادیپــور بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره
 153ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  3فرعــی از  5790اصلــی
واقــع در بخــش  37کرمــان بــه نــام آقــای نــوروز فخرآبادیپــور ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و
تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک
اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا
هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت 10
روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر
ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی
بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد .ضمنــا ششــدانگ در رهــن بانــک کشــاورزی میباشــد.
 907م.الــف
تاریخ انتشار1399/11/13 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای نــوروز فخرآبادیپــور بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره
 153ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  2فرعــی از  5790اصلــی
واقــع در بخــش  37کرمــان بــه نــام آقــای نــوروز فخرآبادیپــور ثبــت و ســند مالکیــت صــادر
و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره
یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود
تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت
 10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد.
در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت
المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد .ضمنــا پــاک مذکــور در رهــن بانــک کشــاورزی
میباشــد 906 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/11/13 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

