
افزایش ۳۴۰ درصدی میزان 
کشت های کم آب در استان کرمان 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: کمبود منابع آبی و کاهش کیفیت آب در 

کرمان مانع افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی در این استان شده و در راستای اجرای طرح 
توسعه سطح زیر کشت محصوالت گلخانه ای و کشت های جایگزین برنامه ریزی شده است.
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سیستم بانکی بر لب پرتگاه
 مرکز پژوهش های مجلس: بحران بانکی قریب الوقوع است

قلعه گنج یکی از سه شهر 
قرمز کرونایی کشور است

معـاون سیاسـی،امنیتی و اجتماعـی اسـتاندار کرمان 
گفت:سه شهر در کشـور هم اکنون دارای وضعیت قرمز 

کرونایی هسـتند که یکـی از آنها شهرسـتان قلعه گنج در جنوب این اسـتان اسـت.
محمد صادق بصیری در نشست ستاد مدیریت کرونا کرمان افزود: هشت شهرستان 
این اسـتان از جمله بافت، جیرفـت، رفسـنجان، زرند، سـیرجان، کرمـان، کهنوج و 

شـهربابک از نظر شـیوع ویروس کرونـا در وضعیـت نارنجی قـرار دارند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان پیش 
بینی کرد: طی امسال، ۲۰ هزار تن محصول زردآلو از باغ 

های استان کرمان برداشت و روانه بازار مصرف شود.مهدی لطفعلی زاده، مدیر باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان سطح زیر کشت زردآلو را ۳ هزار و ۲۶۰ هکتار 
اعالم کرد و گفت: از این میزان ۳۰۰ هکتار غیر بارور و ۲ هزار و ۹۶۰ هکتار بارور است.او 
افزود: توصیه های فنی در زمینه کاشت ارقام سازگار و پر محصول و استفاده از کندوی 
زنبور عسل همزمان با گرده افشانی در باغ های زردآلو در فصل بهار از برنامه های 

اصالحی در استان است.
 لطفعلی زاده تصریح کرد: کمترین سطح زیر کشت محصول زردآلو با سطحی معادل 

۳۰ هکتار به شهرستان ارزوئیه اختصاص دارد.

بارش های بهاری روزهای اخیر،نقش موثر طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری را  در کنترل سیالب ها بر 

همگان آشکار کرد و  مشاهده کردیم که این طرح ها چگونه طغیان رودخانه های 
فصلی جنوب کرمان را مهار و این منطقه را از یک بحران جدی نجات دادند. لذا 

امروزه اهمیت و نقش ویژه پروژه های آبخیزداری بر کسی پوشیده نیست.

کاهش قدرت تخریب های 
سیالبی  با  احداث سازه های 
آبخیزداری در جنوب کرمان

پیش بینی برداشت ۲۰ هزار تن 
زردآلو در استان کرمان 
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 تراژدی منابع مشترک

محسنجاللپور
یادداشتمهمان

شهرک طبیعت منتظر اجرای عدالت شهرک طبیعت منتظر اجرای عدالت 

»ابرچالش آب و محیط زیست« یکی از 
ابرچالش های امروز جامعه ایران است 
که نسبت به سایر ابرچالش ها تصویری 
شفاف تر دارد یا دست کم ملموس تر 
درک  شاید  مردم  اکثریت  است. 
درستی از ابعاد ابرچالش های مالی 
 و پولی اقتصاد ایران نداشته باشند.

اما با این حال مردم، هرجای ایران 
که زندگی کنند، بحران خشکسالی 
و تخریب محیط زیست را با تمام وجود 
احساس کرده اند. یا با کمبود آب برای 
به دست آوردن نان مواجه شده اند یا 
تخریب گسترده محیط زیست و تاراج 
 منابع طبیعی را به چشم می بینند.

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل تاکید 
می کند که هیچ کاالیی به اندازه آب مفید 
نیست و آن را نمی توان با هیچ کاالی 
دیگری مبادله کرد که ارزشی معادل آن 
داشته باشد. پدر علم اقتصاد آزاد این جمله 
را در اسکاتلند قرن ۱۸ مطرح کرده است. 
کشوری که هنوز محصور در منابع آبی و 
غرق در باران  فراوان است. تجربه نشان داده 
دیدگاه آدام اسمیت حتی در کشوری که 
آب فراوان داشته، کامال مالحظه درستی 
بوده؛ با وجود این در کشوری که گرفتار 
خشکسالی است، تنش آبی دارد و به 
پایان ذخایر دیرینه اش نزدیک می شود 
 هنوز آب، بی مالحظه تاراج می شود.
مدت زمان طوالنی است که خشکسالی 
و سیل دو تهدید پرهزینه برای ایران 
هستند. اقتصاددانان هشدار می دهند 
اگر سیاستگذاری آب اصالح نشود و 
روند تخریب محیط زیست ادامه پیدا 
کند، بحران امروز به یک فاجعه تمام عیار 
تبدیل خواهد شد. آن زمان دور نیست که 
بیش از ۹۰ درصد مساحت کشور گرفتار 
خشکسالی و خالی از سکنه شود. جایی که 
عرضه آب نمی تواند پاسخگوی تقاضا باشد، 
به طور قطع مراتع به بیابان های خشک و 
بی آب و علف تبدیل می شود و صدها هزار  
نفر مجبور می شوند در جست وجوی نان و 

آب، خانه و کاشانه خود را رها کنند.

تومــان  5۰۰ قیمــت              ۱4۰۰ اردیبهشــت   ۲۶ یکشــنبه         ۹۸۱ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

هیات  اجرایی انتخابات ریاست 
جمهوری در کرمان شکل گرفت

ثبت نام دانش آموزان امسال غیرحضوری انجام می شود

کاهش قدرت تخریب های سیالبی 
با احداث سازه های آبخیزداری در جنوب کرمان

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان از تشکیل 
هیات های اجرایی ریاست جمهوری در 
فرمانداری ها این استان طبق اعالم وزارت 
کشور خبر داد. علیار اسکندری نسب افزود:در 
بررسی صالحیت نامزدهای شوراهای اسالمی 
شهرها،نتایج در هیات های نظارت مرکز انجام 
و در ۲۱ اردیبهشت ماه به فرمانداری ها اعالم 
شد. او اظهار داشت:از مجموع ۳45 نامزد که در 
ارتباط با احراز صالحیت نشدن خود به هیات 
مرکزی نظارت اعتراض کرده بودند، ۱5۷نفر 
تایید صالحیت شدند، ۱5۰نفر صالحیتشان 
احراز نشد و مابقی نیز به تصمیم هیات های 
اجرایی و نظارت اعتراضی نکردند.دبیر ستاد 

انتخابات استان کرمان ابراز داشت:صالحیت 
شوراهای اسالمی روستاها نیز در هیات های 
نظارت بخش ها در دست بررسی است و نتایج 
آنها تا یکم و دوم خرداد ماه توسط بخشداری ها 
به اطالع داوطلبان می رسد.اسکندری نسب 
همچنین با اشاره برگزاری سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در ۲۸ 
خردادماه گفت: فرمانداری ها براساس اعالم 
وزارت کشور از ۲۱ اردیبهشت ماه موظف بودند 
به مدت سه روز هیات های اجرایی ریاست 
جمهوری را تشکیل دهند که این کار در استان 

کرمان انجام شده است.

بتدایی آموزش و پرورش استان  معاون آموزش ا
درخصوص نحوه ی ثبت نام دانش آموزان در سال 
تحصیلی 1401-1400، گفت: »ثبت نام به شیوه ی 
غیرحضوری از طریق سامانه ی الکترونیکی پاد اانجام 
می شود و در صورت ضرورت ثبت نام به شیوه ی 
حضوری در مناطق کم برخوردار و فاقد زیرساخت های 
اینترنتی به منظور پیشگیری از ازدحام خانواده ها 
و دانش آموزان، از طریق سیستم نوبت دهی صورت 
می گیرد«.به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش استان کرمان، عباس ضیا با اشاره 
به جزئیات ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی 
1401-1400 بیان کرد: »انسجام و هماهنگی در ستاد 
ثبت نام به منظور تبیین فرایند ثبت نام و پاسخگویی به 
ابهامات پیش آمده و اطالع رسانی در زمینه ی ثبت نام 

باید در نظر باشد«.
او با بیان این که انتخاب افراد دارای حسن خلق، 
منعطف، صبور و آگاه به قوانین و مقررات در ستادهای 

ثبت نام ضروری است، افزود: »ثبت نام به شیوه ی 
http://  غیرحضوری از طریق سامانه ی الکترونیکی
pada.medu.ir  انجام می شود و در صورت ضرورت 
ثبت نام به شیوه ی حضوری در مناطق کم برخوردار 
و فاقد زیرساخت های اینترنتی به منظور پیشگیری 
از ازدحام خانواده ها و دانش آموزان، از طریق سیستم 

نوبت دهی صورت می گیرد«.
مسئول ستاد ثبت نام آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: »پایگاه های سنجش به میزان مورد نیاز از طریق 
آموزش و پرورش استثنایی باید تعیین شود و پیگیری 
ثبت نام حداکثری دانش آموزان میان پایه به منظور 

جلوگیری از بازماندگی از تحصیل در اولویت است«.
بتدایی در سال  ضیا اظهار کرد: »در پایه ی اول ا
تحصیلی گذشته 64 هزار و 652 نفر و در سال 
تحصیلی جاری 65 هزار و 589 نفر ثبت نام شده اند 
که 937 نفر افزایش داشته ایم؛ در پایه ی هفتم در 
سال تحصیلی گذشته 49 هزار و 847 نفر و در سال 

تحصیلی جاری، 50 هزار و 466 نفر ثبت نام شده اند 
که 619 نفر افزایش داشته ایم و در پایه ی دهم نیز در 
سال تحصیلی گذشته 38 هزار و 65 نفر و در سال 
تحصیلی جاری 39 هزار و 426 نفر ثبت نام شده اند که 

هزار و 136 نفر افزایش داشته ایم«.
او گفت: »اتخاذ تدابیر ویژه جهت کاهش اضطراب و 
نگرانی دانش آموزان و والدین در خصوص زمان بندی 
ثبت نام به ویژه دانش آموزان ورودی دوره های مختلف 
باید مدنظر باشد و پاسخگویی به ابهامات احتمالی از 
طریق سامانه ی پاسخگویی به شکایات از طریق نشانی 
skekayat.medu.ir  سامانه ی گزارش های مردمی و 

نظارت همگانی بر ثبت نام صورت می گیرد«.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: »بایستی از ظرفیت بخش های مختلف درون و 
برون سازمانی به منظور سهولت امر ثبت نام و تسهیل 
در اطالع رسانی با توجه به شرایط خاص بیماری کرونا 

هم استفاده شود«.

5سـال اسـت  کـه بدهـی بانک هـای کشـور از دارایی هایـش 
را  موضـوع  یـن  ا مرکـزی  نـک  با و  گرفتـه  پیشـی 

پژوهش هـای  مرکـز  گـزارش  آخریـن   . کـرده مخفـی 
ز  ر باالیـی ا ز سـال 95 شـما مجلـس نشـان می دهـد کـه ا

لبـات سـوخت  یـش مطا فزا بانک هـای کشـور بـه دلیـل ا
بایسـتی منحـل می شـدند.  141 براسـاس مـاده   ،  شـده

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان 
گفت:950 سازه آبخیزداری در جنوب کرمان به طور 
چشمگیری قدرت تخریب سیالب را طی بارش های 

اخیر در این منطقه کاهش داده است.
بارش های بهاری روزهای اخیر،نقش موثر طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری را  در کنترل سیالب ها بر 
همگان آشکار کرد و  مشاهده کردیم که این طرح ها 
چگونه طغیان رودخانه های فصلی جنوب کرمان را 
مهار و این منطقه را از یک بحران جدی نجات دادند. 
لذا امروزه اهمیت و نقش ویژه پروژه های آبخیزداری بر 

کسی پوشیده نیست.

دکتر حمزه احمدی با بیان این مطلب که طی بارندگی 
اخیر 350هزار مترمکعب رسوب کنترل و 1000 تن 
کنترل فرسایش انجام شده، اظهار کرد:طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری نقش مهمی در کنترل 
سیالب، تغذیه سفره های زیرزمینی و کنترل رسوبات 

دارند.
او از کنترل روان آب ها جهت تقویت سفره های 
زیرزمینی خبر داد و افزود: در بارش های اخیر مدیریت و 
کنترل 40 میلیون مترمکعب روان آب انجام و منجر به 
نفوذ 10 میلیون مترمکعب به سفره های آب زیرزمینی 
شده که نقش مهمی در بهبود شرایط اقلیمی منطقه 

جنوب کرمان دارد.
ملی  توسعه  صندوق  محل  از  اینکه  بیان  با  او 
اعتبارات خوبی برای این بخش در نظر گرفته شده، 
گفت:طرح های آبخیزداری فواید بسیاری دارند که در 
نهایت موجب کاهش اثرات خشکسالی می شود،از این 
رو آبخیزداری را می توان مهمترین کار در حوزه منابع 

طبیعی دانست.
 احمدی مساحت مجموع حوزه های آبخیز جنوب 
کرمان را سه میلیون و 600 هزار هکتار اعالم کرد و 
گفت:عملیات اجرایی طرح های حوزه آبخیزداری 

براساس یک برنامه مدون در حال انجام است.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي جنوب استان کرمان )جیرفت( 

نوبت اول

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي جنوب استان کرمان)جیرفت (
شركت خدمات حمايتي كشاورزي جنوب استان کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امور خدماتی-پشتیبانی  خود را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي 

یک مرحله ای به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و... " در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 

ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن43317881-034  به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.

-شماره تماس پشتیبانی سامانه1456) تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان  بشماره034-33325261(

1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه:2000001614000003 روز یکشنبه مورخ 1400/2/26
2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان به آدرس جیرفت : خیابان موسی صدر - والیت دوم 

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500/000 لاير می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روزیکشنبه مورخ1400/2/26 لغایت ساعت19 روزپنجشنبه مورخ 1400/2/30

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت pdf- تا ساعت19 روزیکشنبه مورخ 1400/3/9 
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جناب آقای مهندس 

 میعاد ایران نژاد
مدیر حوزه مدیر عامل و روابط عمومی 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
حوزه  مدیر  عنوان  به  جنابعالی   شایسته  انتصاب 

فوالد  و  آهن  توسعه  عمومی شرکت  روابط  و  مدیرعامل 
و  تجربه   با  است  امید  می گوییم.  تبریک  را  گهر  گل 
عمومی  روابط  جایگاه  رشد  موجب  دارید  که  تخصصی 
آورید. فراهم  را  گل گهر  فوالد  و  آهن  توسعه   شرکت 

روزنامه کاغذ وطن

چشم ساکنان شهرک طبیعت و عدالت به مصوبه استانداری
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قلعه گنج یکی از سه شهر قرمز 
کرونایی کشور است

معاون سیاسـی،امنیتی و اجتماعی اسـتاندار کرمان گفت:سه 
شـهر در کشـور هم اکنـون دارای وضعیـت قرمـز کرونایـی 
هسـتند که یکـی از آنهـا شهرسـتان قلعه گنج در جنـوب این 

اسـتان است.
محمد صادق بصیری در نشسـت سـتاد مدیریـت کرونا کرمان 
افزود: هشـت شهرسـتان این اسـتان از جمله بافـت، جیرفت، 
رفسـنجان، زرنـد، سـیرجان، کرمـان، کهنـوج و شـهربابک از 

نظر شـیوع ویـروس کرونـا در وضعیـت نارنجی قـرار دارند.
او بـا بیـان اینکـه ۱4 شهرسـتان دیگـر اسـتان کرمـان در 
وضعیـت زرد قـرار دارنـد به فصـل برگـزاری آزمون ها اشـاره 
کرد و اظهـار داشـت: برخـی از آزمون هـا قابلیت برگـزاری به 
صـورت حضـوری را دارنـد و می تواننـد بـا رعایت شـیوه نامه 

هـای بهداشـتی اجرا شـوند.
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان نیز گفت:واکسیناسیون 
علیـه ویـروس کرونـا در شهرسـتان هـا و بخـش هـا جمعیت 
بیشـتری را در بر گرفته و در شهرسـتان کرمـان درصد پایین 

تری از افـراد واجد شـرایط واکسـینه شـده اند.
حمیدرضـا رشـیدی نـژاد افـزود: بـرای قطـع زنجیـره انتقال 
کرونـا و کنتـرل آن بایـد افـراد را بـه تزریق واکسـن تشـویق 
کنیـم زیـرا برخـی از افـراد از تزریقات واکسـن واهمـه دارند.

او بـا بیـان اینکـه واکسیناسـیون بـه نفـع جمعیـت اسـتان 
کرمـان و در راسـتای کنترل بیمـاری کرونا اسـت ادامـه داد: 
در این خصـوص تبلیغات سـو زیادی انجام می شـود کـه نیاز 

بـه اطـالع رسـانی دارد تا مـردم دچار مشـکل نشـوند.
رشـیدی نـژاد اضافـه کـرد: اسـتان کرمـان در زمینـه ابتالی 
افراد بـه کرونا بـه صـورت روزانـه طی هفتـه گذشـته کاهش 
داشـته اما میزان اشـغال تخت هـای بسـتری تغییـر چندانی 
نداشـته و شـرایط همچنان ناپایدار اسـت و در مرز قرار داریم.

شرایط الزم برای اخذ آرا در 
شرایط کرونایی فراهم شود

استاندار کرمان گفت: فرمانداران شرایط الزم برای اخذ آرا در شرایط 
کرونایی را فراهم کنند تا مردم با خیال راحت رای خود را به صندوق ها 

بیندازند.
علی زینی وند در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا استان کرمان 
با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری نماز عید فطر و مراسم شب های 
قدر به دلیل رعایت مسائل بهداشــتی و با تبریک روز روابط عمومی 
اظهار داشــت:روابط عمومی ها نقش بسیار مهمی در توسعه استان 
دارند که جای قدردانی دارد و باید تجارب ایجاد شــده در این حوزه 

مستندسازی و در اختیار سایرین قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه انتخابات ۲۸ خرداد ماه امسال در شرایط کرونایی 
برگزار می شود گفت:تمهیدات الزم برای اخذ آرا اندیشیده شده و نقش 
روابط عمومی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات بسیار موثر است.

استاندار کرمان با بیان اینکه در حال حاضر بیماری کرونا در استان 
کنترل شده اما وضعیت موجود شکننده است افزود: ویروس کرونا 
قابل پیش بینی نیست و همچنان باید از برگزاری اجتماعات جلوگیری 

کرده و اعمال محدودیت های کرونایی را داشته باشیم.
او با اشــاره به اینکه حساســیت برگزاری امتحانات مــدارس باید 
شفاف سازی شود و والدین بدانند که جای نگرانی از این بابت نیست 
گفت: این اطمینان را به خانواده ها میدهیم که این امتحانات با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار شــود و اگر تخلفی در حوزه برگزاری 

امتحانات ببینیم برخورد خواهد شد.
زینی وند با بیان اینکه اگر فردی دارای تست مثبت کرونا باشد،محل 
آزمون آن دانش آموز تغییر پیدا خواهد کرد و جای هیچ نگرانی نیست 
ادامه داد: واکسیناسیون حجم زیادی از مردم در استان کرمان تا پایان 
پاییز انجام می شود و تا ریشه کنی بیماری باید رعایت پروتکل های 

بهداشتی با دقت انجام شود.
او با اشاره به اینکه واکسیناسیون کرونا با اولویت بندی اعالم شده از 
سوی وزارت بهداشتی در استان انجام می شود گفت: در حال حاضر 

واکسیناسیون افراد سالمند در حال انجام است.
استاندار کرمان با بیان اینکه انتخابات را در پیش داریم افزود: آمادگی 
کامل وجود دارد و نوید یک انتخابات پرشور در استان را می دهیم و 

امیدواریم یک انتخابات خوب در استان برگزار شود.
او با اشــاره به اینکه منع تردد شــبانه همچنان وجــود دارد و 
دوربین های سطح شــهر کرمان برای پایش کامل شهر باید هر 
چه ســریع تر مورد بهره برداری قرار گیرنــد گفت:فرمانداران در 
اختصاص بودجه نسبت به پایش شهرها با استفاده از دوربین های 

شهری توجه داشته باشند.

عضو ستاد کرونای استان کرمان گفت:از این هفته 
واکسیناسیون گروه سنی ۷5 تا ۷۹ سال فراخوان 
شده که جمعیتی در حدود ۳۰ هزار نفر را شامل 
می شود.سعید صحبتی با اشاره به آخرین وضعیت واکسیناسیون 
کرونا در استان کرمان اظهار داشت: مرحله نخست واکسیناسیون 
کرونا در استان کرمان، ۲۱ اسفندماه سال گذشته همزمان با 
سراسر کشور با واکسن اسپوتنیک روسی آغاز و در این فاز تمامی 
پرسنل بهداشتی و درمانی، جانبازان باالی ۷۰ درصد و جانبازان 
شیمیایی و سالمندان ساکن در آسایشگاه ها و خانه های سالمندان 
استان واکسینه شدند.او با بیان اینکه تمامی سالمندانی که در 
مراکز تجمعی مانند سرای سالمندان ساکن بودند واکسیناسیون 
آنها با کمترین عوارض، بدون هیچ مشکل جسمی و تلفاتی به طور 
کامل انجام شد افزود: بر خالف تصور عده ای که تصور می کردند 
تزریق واکسن کرونا ممکن است عوارض جدی به دنبال داشته 
باشد این دو فاز را خیلی راحت و بدون دردسر پشت سر گذاشتیم.

عضو ستاد مقابله با کرونای استان کرمان با اشاره به اینکه در فاز 
دوم واکسیناسیون کرونا در استان کرمان تمام افرادی که سن 
باالی ۸۰ سال داشتند فراخوان شدند ادامه داد: خوشبختانه 
استقبال خوبی در استان شد و درصد باالیی از سالمندان باالی ۸۰ 

سال استان با تکریم کامل واکسینه شدند.
او اظهار داشت: به میزان واکسنی که وارد کشور می شود از سن 
گروه هدف کم شده و گروه های بعدی برای تزریق واکسن فراخوان 

می شوند تا به کف سن در نظر گرفته شده برسیم 
صحبتی بیان کرد: پیش بینی می شود در خردادماه تمام کسانی که 
بیماری زمینه ای داشته، نامه از پزشک دارند و یا مبتال به دیابت و 

فشار خون هستند واکسن کرونا را دریافت کنند.
او با بیان اینکه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در استان 
کرمان با تزریق واکسن تولید مشترک ایران و کوبا )انستیتو پاستور 
ایران – انستیتو فینالی کوبا( در حال انجام است گفت: کارآزمایی 
فاز سوم کوبایی در هشت شهر کشور از جمله کرمان در حال انجام 
است و کسانی که فکر می کنند ممکن است به این زودی ها نوبت 
آنها نشود می توانند از طریق تماس با سامانه 5۷۹۰ ثبت نام کرده 

و واکسینه شوند.

مدیرکل امور عشایر استان کرمان گفت: 
کاهش ۷۰درصدی علوفه مرتعی ناشی از 
بحران خشکسالی در این استان حیات دامداران 
عشایری و روستایی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
رضا نیکزادی افزود: خشکسالی امسال طی 4۰ سال گذشته 
در استان کرمان بی سابقه بوده و مشکل تامین علوفه، عشایر 
را وادار کرده که دام های مولد و نارس خود را به بازار عرضه 

کنند.
او اضافه کرد: عشایر قطعا باید در این شرایط زمانی علوفه 
دستی را جایگزین علوفه مرتعی کنند که نظر به افزایش بی 
رویه علوفه این امر هزینه های سرسام آوری را برای جامعه 

مولد عشایر به همراه دارد.
نیکزادی گفت: طی ماه های پایانی سال گذشته و در سال 
جاری پیگیری هایی در استان از طریق سازمان جهاد 
کشاورزی و مجموعه سازمان امور عشایری ایران به منظور 
تامین نهاده صورت گرفته است که نهاده به مقدار الزم به 
قیمت مصوب در اختیار عشایر قرار بگیرد ولی به دلیل 
تقاضای زیاد عشایر و دامداران و برغم همکاری دو سازمان 
، نیاز به مساعدت بیشتر در این خصوص همچنان احساس 

می شود.
او همچنین گفت: اقداماتی در دستور کار اداره کل امور عشایر 
به منظور مقابله و کاهش اثرات خشکسالی وجود دارد که در 
این راستا قرار شده نهاده های دامی به اندازه کافی تامین و 
در اختیار عشایر قرار گیرند و نیز تسهیالت بانکی مدت دار و 
ارزان قیمت نیز که به واسطه آن می توانیم کمک شایانی به 

اقتصاد خانوارها نماییم نیز به عشایر پرداخت شود.
مدیرکل امور عشایری استان کرمان افزود: تنوع بخشی 
به اشتغال عشایر در حوزه های مختلف از جمله توسعه 
گردشگری، عشایر گردی، توسعه صنایع دستی، جمع آوری 
گیاهان دارویی، خرید دام عشایر توسط شرکت پشتیبانی 
امور دام و با مشارکت اتحادیه و تشکل های عشایری با هدف 
حمایت از دامداران، آبرسانی سیار به مناطقی که چشمه ها، 
قنوات و منابع آبی آن ها دچار افت آب و خشکیدن شده اند 
نیز از دیگر اقداماتی بوده که در دستور کار اداره کل عشایری 
به منظور مقابله و کاهش اثرات خشکسالی قرار گرفته است.

واکسیناسیون کرونای 
سالمندان باالی ۷5 سال 

در کرمان آغاز شد

کاهش ۷۰درصدی علوفه مرتعی در 
کرمان برای دامداران مشکل آفرین شد

خبر

خبر

خبر

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

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

آگهـیموضـوعمـاده3قانـونوماده13آئیـننامهقانونتعیینتکلیـفوضعیتثبتی
واراضـیوسـاختمانفاقدسـندرسـمیبرابـررایشـماره139960319002004401هیات
موضـوعقانـونتعییـنتکلیفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمی
مسـتقردرواحدثبتـیحـوزهثبـتملـککهنـوجتصرفـاتمالکانهبالمعـارضمتقاضی
آقـاییعقـوبسـاالرینودزفرزندعلـیبشـمارهشناسـنامه2328صـادرهازدریکقطعه
بـاغنخیالتـیبهمسـاحت6000مترمربـعپالک7فرعیاز1559-اصلیمفـروزومجزی
شـدهازپـالک4فرعـیاز1559-اصلـیقطعه5واقعدرآسـمینونمنوجـانخریداری
ازمالـکرسـمیآقـایعلـیسـاالرینودزمحرزگردیـدهاسـت.لذابـهمنظوراطـالععموم
مراتـبدردونوبـتبـهفاصلـه15روزآگهـیمیشـوددرصورتیکهاشـخاصنسـبتبه
صدورسـندمالکیـتمتقاضـیاعتراضیداشـتهباشـندمیتواننـدازتاریخانتشـاراولین
آگهـیبـهمـدتدومـاهاعتراضخـودرابهاینادارهتسـلیموپسازاخذرسـید،ظرف
مـدتیـکماهازتاریختسـلیماعتراض،دادخواسـتخـودرابهمراجـعقضاییتقدیم
نماینـد.بدیهـیاسـتدرصورتانقضـایمدتمذکوروعـدموصولاعتـراضطبقمقررا

تسـندمالکیـتصادرخواهدشـد./مالف:51
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره139960319002004079هیاتموضوعقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
حوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیدولتجمهوریاسالمی
ایرانبنمایندگیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیجیرفتبهشناسهملی
14000235860درششدانگیکقطعهزمینمحصوربابناییاحداثیدرانبهمساحت
4312مترمربعپالک1490فرعیاز497-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک13فرعیاز
497-اصلیقطعه4واقعدرنورکابادقلعهگنجخریداریازمالکرسمیآقایحسین
احمدیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهی
میشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشته
باشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهایناداره
تسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخود
رابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصول

اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:66
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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

آگهـیموضـوعمـاده3قانـونوماده13آئیـننامهقانونتعیینتکلیـفوضعیتثبتی
واراضـیوسـاختمانفاقدسـندرسـمیبرابـررایشـماره139960319002003840هیات
موضـوعقانـونتعییـنتکلیفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمی
مسـتقردرواحدثبتـیحـوزهثبـتملـککهنـوجتصرفـاتمالکانهبالمعـارضمتقاضی
آقایاسـدهللانوابیزادهرودباریفرزندعیسـیبشـمارهشناسـنامه331صادرهازکهنوج
دریـکبـابخانـهبـهمسـاحت299مترمربـعپالک53فرعـیاز495-اصلیمفـروزو
مجـزیشـدهازپـالک17فرعـیاز495-اصلـیقطعـه4واقـعدرقلعـهگنـجشـهرک
فرهنگیـانخریـداریازمالـکرسـمیآقـایحسـناحمـدیمحرزگردیدهاسـت.لذابه
منظوراطـالععمـوممراتـبدردونوبـتبـهفاصلـه15روزآگهـیمـیشـوددرصورتیکه
اشـخاصنسـبتبهصدورسـندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشـتهباشـندمیتواننداز
تاریـخانتشـاراولینآگهـیبـهمدتدومـاهاعتراضخـودرابهاینادارهتسـلیموپس
ازاخـذرسـید،ظـرفمـدتیکمـاهازتاریختسـلیماعتـراض،دادخواسـتخـودرابه
مراجـعقضایـیتقدیمنمایند.بدیهیاسـتدرصورتانقضایمـدتمذکوروعدموصول

اعتـراضطبـقمقـرراتسـندمالکیـتصادرخواهدشـد./مالف:39
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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

آگهـیموضـوعمـاده3قانـونوماده13آئیـننامهقانونتعیینتکلیـفوضعیتثبتی
واراضـیوسـاختمانفاقدسـندرسـمیبرابـررایشـماره139960319002004236هیات
موضـوعقانـونتعییـنتکلیفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمی
مسـتقردرواحدثبتـیحـوزهثبـتملـککهنـوجتصرفـاتمالکانهبالمعـارضمتقاضی
آقاییعقوبسـاالرینودزفرزندعلیبشـمارهشناسـنامه2328صـادرهازمنوجاندریک
قطعـهبـاغنخیالتـیبهمسـاحت700مترمربـعپالک6فرعـیاز1559-اصلـیمفروزو
مجـزیشـدهازپـالک4فرعـیاز1559-اصلـیقطعـه5واقـعدرآسـمینونمنوجـان
خریـداریازمالـکرسـمیآقایعلیسـاالرینودزمحرزگردیدهاسـت.لذابهمنظوراطالع
عموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشـوددرصورتیکهاشـخاصنسـبت
بهصدورسـندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشـتهباشـندمیتوانندازتاریخانتشـاراولین
آگهـیبـهمـدتدومـاهاعتراضخـودرابهاینادارهتسـلیموپسازاخذرسـید،ظرف
مـدتیـکماهازتاریختسـلیماعتراض،دادخواسـتخـودرابهمراجـعقضاییتقدیم
نماینـد.بدیهـیاسـتدرصورتانقضـایمدتمذکوروعـدموصولاعتـراضطبقمقررا

تسـندمالکیتصادرخواهدشـد./مالف:48
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـی
اراضـیوسـاختمانهایفاقـدسـندرسـمی

ــون ــهقان ــننام ــاده13آئی ــونوم ــاده3قان ــوعم ــیموض آگه
تعییــنتکلیــفوضعیــتثبتــیواراضــیوســاختمانفاقدســند
ــررایشــماره139960319002004239هیاتموضــوع رســمیبراب
ــیاراضــیوســاختمانهای ــتثبت ــفوضعی ــنتکلی ــونتعیی قان
ــک ــتمل ــوزهثب ــیح ــتقردرواحدثبت ــمیمس ــندرس ــدس فاق
ــوب ــاییعق ــهبالمعــارضمتقاضــیآق ــاتمالکان ــوجتصرف کهن
2328صــادره شناســنامه بشــماره نودزفرزندعلــی ســاالری
مســاحت بــه  نخیالتــی بــاغ قطعــه دریــک  ازمنوجــان
26500مترمربــعپالک8فرعــیاز1559-اصلــیمفــروزومجــزی
ــعدر ــه5واق ــیقطع ــیاز1559-اصل ــالک4فرع ــدهازپ ش

ــی ــایعل ــمیآق ــکرس ــداریازمال ــانخری ــمینونمنوج آس
ســاالرینودزمحرزگردیــدهاســت.لذابــهمنظوراطــالععمــوم
مراتــبدردونوبــتبــهفاصلــه15روزآگهــیمــیشــوددر
صورتــیکــهاشــخاصنســبتبــهصدورســندمالکیــتمتقاضــی
ــاراولین ــخانتش ــدازتاری ــیتوانن ــندم ــتهباش ــیداش اعتراض
آگهــیبــهمــدتدومــاهاعتــراضخــودرابــهایــناداره
تســلیموپــسازاخــذرســید،ظــرفمــدتیــکمــاهازتاریــخ
تســلیماعتــراض،دادخواســتخــودرابــهمراجــعقضایــی
مــدت انقضــای صــورت در اســت .بدیهــی نماینــد تقدیــم
ــت ــندمالکی ــرراتس ــقمق ــراضطب ــولاعت ــدموص مذکوروع

صادرخواهدشــد./مالــف:49
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره139960319002004242هیاتموضوعقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحد
ثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقاییعقوبساالری
نودزفرزندعلیبشمارهشناسنامه2328صادرهازمنوجاندریکقطعهباغبهمساحت
6000مترمربعپالک9فرعیاز1559-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک4فرعیاز1559-
اصلیقطعه5واقعدرآسمینونمنوجانخریداریازمالکرسمیآقایعلیساالری
نودزمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمی
شوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشند
میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیم
وپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصول

اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:50
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002000100هیاتموضوعقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
حوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانمالهاممرادیفرزنددادی
بشمارهشناسنامه.صادرهازکهنوجدریکقطعهزمینمحصورمشتملبراعیانینیمه
سازبهمساحت141.12مترمربعپالک10388فرعیاز2-اصلیمفروزومجزیشده
ازپالک208فرعیاز2-اصلیقطعهیکواقعدرحیدرابادکهنوجخریداریازمالک
رسمیآقایمحمدقنبریمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبه
فاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخود
رابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض
،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت

مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:34
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
نامه 13آئین ماده و قانون ماده3 موضوع رسمی-آگهی سند فاقد
برابررای رسمی فاقدسند ساختمان و واراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون
شماره139960319002004227هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانه
بالمعارضمتقاضیآقایحسینمحرمیپاکفرزندمهدیبشمارهشناسنامه40صادره
ازکهنوجدریکقطعهزمینمحصوربابنایاحداثیدرانبهمساحت268.40مترمربع
پالک244فرعیاز32-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک3فرعیاز32-اصلیقطعه
یکواقعدرکهنوجخیابانپرویناعتصامیخریداریازمالکرسمیآقایحسین
ضرغاممالکیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله
متقاضی مالکیت بهصدورسند نسبت اشخاص درصورتیکه 15روزآگهیمیشود
اعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخود
رابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض
،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت

مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:42
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002000411هیاتموضوعقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
حوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایمحمدزارعبیدکی
فرزنداحمدبشمارهشناسنامه3682صادرهازمهریزدرششدانگیکقطعهزمینبابنای
و مفروز اصلی از3- بهمساحت554.47مترمربعپالک2238فرعی ان در احداثی
مجزیشدهازپالک3-اصلیقطعهیکواقعدرکهنوجشیخابادخریداریازمالک
رسمیآقایبهادرافغانیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبه
فاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخود
رابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض
،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت

مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:60
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
رسمی-آگهی سند فاقد ساختمانهای و اراضی
تکلیف تعیین قانون نامه 13آئین ماده و قانون ماده3 موضوع
برابررای رسمی فاقدسند ساختمان و واراضی ثبتی وضعیت
تعیین قانون موضوع  شماره139960319002003099هیات
رسمی سند فاقد ساختمانهای و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف
مالکانه تصرفات  کهنوج ملک ثبت حوزه ثبتی مستقردرواحد
بنمایندگی ایران اسالمی جمهوری دولت متقاضی بالمعارض
به جیرفت درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه
شناسهملی14000235860درششدانگخانهبهداشتبهمساحت
179.40مترمربعپالک11فرعیاز468-اصلیمفروزومجزیشده
ازپالک468-اصلیقطعه4واقعدرگجگقلعهگنجخریداری
به است.لذا محرزگردیده وطنخواه محمد آقای رسمی ازمالک
می 15روزآگهی فاصله به نوبت دردو مراتب عموم منظوراطالع
شوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
به آگهی انتشاراولین تاریخ از توانند می باشند داشته اعتراضی
اخذ از پس و تسلیم اداره این به را خود اعتراض ماه دو مدت
،دادخواست اعتراض تسلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رسید،
صورت در است .بدیهی نمایند تقدیم قضایی مراجع به را خود
سند  ت مقررا طبق اعتراض وصول مذکوروعدم مدت انقضای

مالکیتصادرخواهدشد./مالف:65
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

تعیین قانون نامه 13آئین ماده و قانون ماده3 موضوع آگهی
رسمی فاقدسند ساختمان و واراضی ثبتی وضعیت تکلیف
قانون موضوع  شماره139960319002003328هیات برابررای
سند فاقد ساختمانهای و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین
تصرفات  کهنوج ملک ثبت حوزه ثبتی مستقردرواحد رسمی
مالکانهبالمعارضمتقاضیآقایامیدبازگیرفرزندحسنبشماره
به فوقانی طبقه بر مشتمل مغازه باب دریک  408 شناسنامه
مساحت28.37مترمربعپالک1488فرعیاز497-اصلیمفروز
واقع 4 اصلیقطعه -497 از 13فرعی ازپالک ومجزیشده
احمدی نورک آقای رسمی ازمالک خریداری   گنج قلعه در
نوبت دردو مراتب عموم منظوراطالع به است.لذا محرزگردیده
بهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبه
صدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز
تاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاین
تاریخ از ازاخذرسید،ظرفمدتیکماه ادارهتسلیموپس
تقدیم قضایی مراجع به را خود ،دادخواست اعتراض تسلیم
انقضایمدتمذکوروعدموصول نمایند.بدیهیاستدرصورت

اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.
/مالف:53

تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

افزایش ۳40درصدی میزان کشت های کم آب در استان کرمان

مصالحه 41 درصدی پرونده های شوراهای حل اختالف استان کرمان 

 

کشاورزی در کنار معدن، سهم عمده ای از تولیدات 
و اشتغال استان کرمان را شامل می شود، بطوری که 
طبق برآوردها بیش از یک میلیون نفر به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم در استان مشغول به فعالیت 

در بخش کشاورزی هستند.
محصوالت متنوع تولیدی کشاورزان کرمانی ضمن 
تامین نیازهای داخلی، به نقاط مختلف جهان صادر 
می شود که ضمن اینکه ارزآوری خوبی برای کشور 
دارد، شبکه ای از اشتغال را به صورت فراگیر و مستمر 

ایجاد کرده است.
طی سالهای اخیر به دالیلی نظیر کم بارشی، 
خشکسالی، افزایش هزینه های کشاورزی، حوادث 
طبیعی و آفات مختلف و غیره، بهره وری در کشاورزی 
کاهش پیدا کرده و کشاورزان و باغداران در استان 

کرمان ضرر و زیان زیادی را متحمل شده اند.
تغییر کشاورزی سنتی به مکانیزه، تغییر الگوی 
کشت و استفاده از روش های جدید نظیر کشت های 
گلخانه ای آبیاری نوین به عنوان مهمترین راهکارهای 
عالج کاهش محصوالت باغی و زراعی در سال های 
گذشته در دستور کار مسئوالن قرار گرفته است که 
با استقبال خوب کشاورزان و سرمایه گذاران روبرو 

شده است.
3۰۰ هکتار کشت گلخانه ای 

در کرمان موجود است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان 
گفت: کمبود منابع آبی و کاهش کیفیت آب در 
کرمان مانع افزایش سطح زیر کشت محصوالت 
کشاورزی در این استان شده و در راستای اجرای 
طرح توسعه سطح زیر کشت محصوالت گلخانه ای و 

کشت های جایگزین برنامه ریزی شده است.
عباس سعیدی با بیان اینکه سطح زیرکشت 
گلخانه های شمال استان حدود ۳۰۰ هکتار است، 
افزود: سرمایه گذاری های خوبی نیز در بخش احداث 
گلخانه ها در استان کرمان در حال انجام است که 
به سطح زیر کشت گلخانه های این استان اضافه 

خواهد شد.
او تصریح کرد: در حال حاضر نیز برای توسعه 
کشت های گلخانه ای تسهیالت بانکی در اختیار 

سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و فرصت سرمایه 
گذاری خوبی در این بخش فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان 
اظهار داشت: همچنین توسعه کشت های گلخانه ای 
نیز در استان کرمان تا سال ۹۲ قریب یکهزار و 5۱۰ 
هکتار با متوسط عملکرد ۱۰ هزار تن در سال بوده 
که در حال حاضر افزایش این سطح به ۲هزار و 
4۲۰هکتار با متوسط عملکرد ۳۳ هزار تن سبزی و 
صیفی و ۹ میلیون گل شاخه بریده در سال رسیده 

است.
افزایش ۳4۰درصدی سطح کشت های کم آب

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان تاکید 
کرد: سطح زیرکشت های کم آب و اقتصادی در 
استان کرمان تا سال ۹۲قریب به سه هزار و ۶۰۰ 
هکتار بوده که در دولت تدبیر و امید این سطح 
با افزایش ۳4۰درصدی به قریب ۱۶هزار هکتار 

رسیده است.
سعیدی ادامه داد: اکنون در بخش های گلخانه ها، 
کشت گیاهان دارویی و توسعه دامپروری استان 
زمینه سرمایه گذاری وجود دارد و سرمایه گذاران می 

توانند در این بخش فعالیت کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان تاکید 
کرد:همچنین کرمان در اجرای سیستم های آبیاری 
تحت فشار در بین استان های کشور رتبه دوم را به 

دست آورده است.
کشت گلخانه ای در جنوب کرمان

 ۲۰۰ درصد رشد دارد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز 
گفت: منطقه جنوب استان با تولید بیش از چهار 
میلیون و 5۰۰ هزار تن انواع محصوالت کشاورزی 
و دامی شامل ۸5 گونه محصول زراعی و باغی با 
کیفیت مطلوب از مهمترین نقاط کشاورزی کشور 

محسوب می شود.
سعید برخوری افزود:این منطقه با حدود ۲4۲ هزار 
هکتار و ۲۹ درصد سطح زیر کشت و حدود ۶۷ درصد 
از کل تولید محصوالت کشاورزی و دامی استان و 
حدود چهار درصد از تولید کشور را به خود اختصاص 
داده و به تنهایی در ۱۰ محصول کشاورز رتبه اول تا 

سوم تولید و سطح زیر کشت کشور را دارد.
او تصریح کرد: کم آبی و افت آب های سطحی و 
زیرسطحی در جنوب کرمان که به عنوان یکی 

از معضالت کشاورزی محسوب می شود اکنون 
با استفاده از راهکارهای علمی و کاربردی جهت 
استفاده بهینه از منابع آب و توسعه سامانه های 
آبیاری تحت فشار ۷5 هزار هکتار از اراضی جنوب 

کرمان به این سیستم مجهز شده اند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره 
به توسعه کشت های گلخانه ای بیان کرد: توسعه 
گلخانه های جنوب از یک هزار و ۲۸۰ هکتار در سال 
۹۲ به ۲ هزار و 5۰۰ هکتار رسیده است که در این 

بخش ۲۰۰ درصد شاهد رشد هستیم.
او ادامه داد: با توسعه و بهره برداری از کشت های 
گلخانه ای در منطقه جنوب کرمان، کارایی مصرف 
آب در این بخش از ۲.۱ به ۳.۷4 مترمکعب افزایش 

پیدا کرده است.
برخوری با اشاره به استقبال سرمایه گذاران از 
طرح های گلخانه ای اظهار داشت: مجتمع گلخانه ای 
موسسه ملل در شهرستان رودبار جنوب، مجتمع 
گلخانه ای تپه قوچان، در شهرستان جیرفت و 
مجتمع گلخانه ای شهر منوجان با مجموع اعتبار 
۱۲۸ میلیارد تومان در سال جاری به بهره برداری 

می رسند.
15۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شمال 

کرمان به آبیاری نوین مجهز هستند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: 
تا سال ۱۳۹۲ حدود ۸۹هزار هکتار از اراضی این 
استان به سیستم های آبیاری نوین مجهز شده بود 
که با اقدامات انجام گرفته اکنون این میزان با رشد 

۶۸درصدی به ۱5۰هزار هکتار رسیده است.
سعیدی افزود: اجرای بیش از پنج هزار هکتار 
آبیاری تیپ در مزارع برای نخستین مرتبه در 
استان کرمان، پروژه توسعه آبیاری میکروتیپ 
در مزارع، تغییر الگوی کشت و افزایش بهره وری 
در واحد سطح، تدوین و اجرای برنامه پنج ساله 
کاشت سطح زیرکشت محصوالت با نیاز آبی باال و 
جایگزینی با محصوالت کم آب و اقتصادی مانند 
زعفران، گل محمدی، زرشک و عناب از اقدامات 
انجام شده برای کاهش مصرف آب در بخش 

کشاورزی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره 
به روند مکانیزه کردن کشاورزی در استان تاکید 
کرد: اقدامات خوبی در زمینه مکانیزاسیون بخش 

کشاورزی در استان کرمان انجام شده به طوری که 
ضریب مکانیزاسیون با ورود بیش از سه هزار تراکتور 
و کمباین به این استان از ۹ دهم اسب بخار به ۱.۶۶ 

درصد افزایش پیدا کرده است.
او بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۷ هزار دنباله بند و 
ادوات کشاورزی وارد استان کرمان شده که ضریب 
مکانیزاسیون از 4۸ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافته 
که اقدام بسیار خوبی در زمینه افزایش بهره وری، 
کاهش هزینه ها و افزایش درآمد کشاورزان و باغداران 

است.
سعیدی با اشاره به اینکه 4۰ میلیارد تومان تسهیالت 
طی سه سال گذشته برای خرید تراکتور به کشاورزان 
استان کرمان پرداخت شده است گفت: یکی از 
مشکالت ما تحویل ندادن تراکتور بود که در این 
زمینه مذاکراتی انجام شده و مشکل در حال رفع 

است.
او افزود: در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی ۶۰ میلیارد 
تومان تسهیالت تصویب شده بود که با افزایش 
این مقدار، ۷5 میلیارد تومان معادل ۱۳5 درصد 

تسهیالت در سال ۹۹ پرداخت شده است.
ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در جنوب 

کرمان ۲ برابر شده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
گفت: جنوب استان با استفاده از راهکارهای علمی 
و کاربردی جهت استفاده بهینه از منابع آب و توسعه 
سامانه های آبیاری تحت فشار ۷5 هزار هکتار از 

اراضی جنوب کرمان به این سیستم مجهز شده اند.
او با اشاره به کشت گلخانه ای انواع محصوالت در 
جنوب کرمان بیان کرد: توسعه گلخانه های جنوب 
از یک هزار و ۲۸۰ هکتار در سال ۹۲ به ۲ هزار و 5۰۰ 
هکتار رسیده است که در این بخش ۲۰۰ درصد 

شاهد رشد هستیم .
برخوری ادامه داد: با طرح های اجرا شده در حوزه 
سیستم های آبیاری نوین و تحت فشار در اراضی 
کشاورزی جنوب استان کرمان، کارایی مصرف آب 

از ۲.۱ به ۳.۷4 مترمکعب افزایش پیدا کرده است.
او اظهار داشت:در طی هشت سال فعالیت دولت 
تدبیر و امید توسعه آبیاری تحت فشار از 4۶ هزار 
و ۲۲۶ هکتار به ۸5 هزار و 4۰۰ هکتار رشد دارد و 
ضریب مکانیزاسیون از ۰.۸5 اسب بخار به ۱.۶۷ اسب 

بخار افزایش داشته است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور 
شوراهای حل اختالف استان کرمان نسبت مصالحه 
در پرونده های قابل صلح و سازش شوراهای حل 
اختالف استان در سال گذشته را 4۱ درصد اعالم 
کرد.مهدی تقی زاده اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱۷ 
شورای حل اختالف در ۳۲ حوزه قضائی در استان 
کرمان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۲۲۸ 

شورا شهری و۸۹ شورا نیز روستایی است.

او افزود:شوراهای حل اختالف استان کرمان در سال 
گذشته ۹۱ هزار و ۸۶ فقره پرونده را به صورت حکمی 
رسیدگی کرده اند.تقی زاده بیان کرد:از مجموع ۱۸۸ 
هزار و ۶4 فقره پرونده وارده به شوراهای حل اختالف 
استان کرمان در سال گذشته، تعداد ۱۸۸ هزار و 
۹4۶ فقره مختومه شده که نسبت به سال قبل از 
آن رشد ۱۸ درصدی داشته است.او نسبت مصالحه 
در پرونده های قابل صلح و سازش شوراهای حل 

اختالف استان در سال گذشته را 4۱ درصد اعالم کرد 
و افزود: مجموع پرونده های مصالحه در شوراهای حل 
اختالف در سال گذشته، در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل۱۶ درصد افزایش داشته است.
تقی زاده از ایجاد سازش توسط شوراهای حل اختالف 
استان کرمان در 55 هزار و ۲۹5 فقره پرونده در سال 
گذشته خبر داد و گفت:همچنین طی سال گذشته 
در راستای اجرای طرح میانجی گری، ۱4 هزار و 

۱45 فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده و از 
مراجعات افراد به محاکم و دادسراها جلوگیری به 

عمل آمده است.
او افزود:از آرای صادره در شعب شوراهای حل 
اختالف استان در سال گذشته تنها ۷/5۸ درصد مورد 
اعتراض واقع شده و مابقی بدون اعتراض قطعی شده 
اند که بیانگر اتقان آرای صادر شده در شعب شوراهای 

حل اختالف است.

ایرنا 

گزارش

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
نیز گفت: منطقه جنوب استان با تولید بیش از 
چهار میلیون و 5۰۰ هزار تن انواع محصوالت 
کشاورزی و دامی شامل ۸5 گونه محصول 
زراعی و باغی با کیفیت مطلوب از مهمترین 
نقاط کشاورزی کشور محسوب می شود.

سعید برخوری افزود:این منطقه با حدود 
۲4۲ هزار هکتار و ۲۹ درصد سطح زیر کشت 
و حدود 6۷ درصد از کل تولید محصوالت 
کشاورزی و دامی استان و حدود چهار درصد 
از تولید کشور را به خود اختصاص داده و به 
تنهایی در 1۰ محصول کشاورز رتبه اول تا سوم 
تولید و سطح زیر کشت کشور را دارد.

رنا
: ای

س
عک

متولیان حوزه جهاد کشاورزی استان کرمان می گویند: رویکرد تحولی دولت از سال ۹۲تاکنون در این استان موجب شده 
تا در راستای مکانیزه شدن و جایگزین روش های نوین کشت شاهد اقدامات مطلوب و قابل قبولی باشیم.
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خبرخبر

شاخص کل در بازار بورس )شنبه، ۲5 
اردیبهشت ماه( پنج  هزار و 5۱۹ واحد 
رشد داشت که در نهایت این شاخص به 
 رقم یک میلیون و ۱۸۹ هزار واحد رسید.

به گزارش ایرنا، برپایه معامالت دیروز 
بیش از سه میلیارد و ۹4۲ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۸ 
 هزار و ۹4۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با دو هزار و 
۹۶۷ واحد کاهش به 4۱4 هزار و ۹۰۳ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۹۲4 
 واحد افت به ۲۶۹ هزار و ۱۶۰ واحد رسید.

 ۸۶۳ و  هزار  پنج  اول  بازار  شاخص 
چهار  دوم  بازار  شاخص  و  واحد 
داشتند. افزایش  واحد   ۸۷۱ و   هزار 
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد معدنی 
و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و ۷۰۱ 
واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( 
با یک هزار و 4۱۶ واحد، ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با یک هزار و ۱۰۰ واحد، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( 
با یک هزار و پنج واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با ۹4۱ واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا( با ۷۹۸ واحد، توسعه 
معادن و فلزات )ومعادن( با ۷۱4 واحد و 
پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۶۶۷ 
 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
)وامید( با یک هزار و 4۳۱ واحد، مخابرات 
ایران )اخابر( با 4۸۰ واحد، بانک تجارت 
)وتجارت( با ۳۶4 واحد، بانک صادرات 
ایران )وبصادر( با ۱۹۷ واحد،  گروه دارویی 
برکت )برکت( با ۱55 واحد، شرکت سرمایه 
گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( با ۱4۹ 
واحد و گروه بهمن )خبهمن( با ۱۳۸ واحد 
 تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

بر پایه این گزارش، دیروز نماد پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا(، ملی صنایع مس 
ایران )فملی(، گروه دارویی برکت )برکت(، 
)باما(،  کاما  )خودرو(،  خودرو  ایران 
پاالیش نفت تهران )شتران( و شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
 در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
فرابورس شاخص  وضعیت   آخرین 

نزدیک  نیز  فرابورس  شاخص  دیروز 
بر روی  و  افزایش داشت  ۶۱ واحد  به 
 کانال ۱۷ هزار و 55۳ واحد ثابت ماند.
و  میلیارد  یک  بازار  این  در  همچنین 
۲55 هزار برگه سهم به ارزش ۱5۹ هزار 
شد. دادوستد  ریال  میلیارد   ۲۷۹  و 
دیروز تنها نماد هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی 
تندگویان )شگویا(،   سرمایه گذاری مالی 
سپهر صادرات )وسپهر(، پلیمر آریا ساسول 
)آریا(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، 
نفت ایرانول )شرانل(، گروه توسعه مالی 
مهر آیندگان )ومهان(، سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم 
)بجهرم( و زغال سنگ پرورده طبس )کزغال( 
 تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان پیش بینی کرد: طی 
امسال، ۲۰ هزار تن محصول زردآلو از باغ های استان کرمان برداشت و 
روانه بازار مصرف شود.مهدی لطفعلی زاده، مدیر باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمان سطح زیر کشت زردآلو را ۳ هزار و ۲۶۰ هکتار 
اعالم کرد و گفت: از این میزان ۳۰۰ هکتار غیر بارور و ۲ هزار و ۹۶۰ 
هکتار بارور است.او افزود: توصیه های فنی در زمینه کاشت ارقام سازگار 
و پر محصول و استفاده از کندوی زنبور عسل همزمان با گرده افشانی 

در باغ های زردآلو در فصل بهار از برنامه های اصالحی در استان است.
 لطفعلی زاده تصریح کرد: کمترین سطح زیر کشت محصول زردآلو با 

سطحی معادل ۳۰ هکتار به شهرستان ارزوئیه اختصاص دارد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان پیش بینی کرد: طی 
امسال، ۲۰ هزار تن محصول زردآلو از باغ های استان کرمان برداشت و 
روانه بازار مصرف شود. لطفعلی زاده بیان داشت: از لحاظ سطح زیر کشت 
رتبه خاصی نداریم.او با اشاره به اینکه محصول زردآلوی برداشتی به 
مصرف داخل استان به صورت تازه خوری و مقادیری برای خشک کردن 
مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: مقادیری نیز به استان های همجوار 
ارسال می شود. لطفعلی زاده با بیان اینکه برداشت نسبت به پارسال 
کاهش داشته است، افزود: این محصول بر اثر خسارت سرمازدگی، 

تگرگ و باد طوفان ۱۷ درصد کاهش داشته است.
او تصریح کرد: برداشت محصول زردآلو در استان کرمان از اواسط خرداد 

ماه آغاز شده است و تا اوایل مرداد ماه ادامه دارد.

پیش بینی برداشت ۲۰ هزار تن 
زردآلو در استان کرمان 

تداوم روند صعودی 
 شاخص بورس

طی حکمی، مهدی اهرابی به  عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت 
ملی صنایع مس ایران منصوب شد. مهدی اهرابی ، استاد دانشگاه 
آزاد اسالمی و دانش  آموخته اقتصاد در گرایش اقتصادسنجی 
در مقطع دکترا است. از سوابق مدیریتی و اجرایی عضو جدید 
هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، می توان به مدیریت امور 
فروش، مدیریت امور حقوقی، مشاور معاونت هماهنگی و معاونت 

هماهنگی شرکت ملی صنایع مس ایران اشاره کرد.

انتصاب عضو جدید 
هیات مدیره شرکت ملی مس

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

هیـاتموضـوعقانـونتعیینتکلیفوضعیـتثبتیاراضیوسـاختمانهای
فاقدسـندرسمی

آگهـیموضـوعمـاده3قانـونومـاده13آئیـننامـهقانـونتعییـنتکلیفوضعیـتثبتی
واراضیوسـاختمانفاقدسندرسـمیبرابررایشـماره139960319002004205هیاتموضوع
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمیمستقردرواحد
ثبتـیحـوزهثبـتملککهنـوجتصرفاتمالکانهبالمعـارضمتقاضیخانـممعصومهزارعی
منوجـانفرزندنظـرمحمـدبشـمارهشناسـنامه10صـادرهازمنوجـاندریـکبـابخانـهبـه
مسـاحت238.93مترمربـعپالک83فرعـیاز835-اصلـیمفروزومجزیشـدهازپالک
یـکفرعـیاز835-اصلـیقطعـه5واقـعدرچاریـانمنوجـانخریداریازمالکرسـمی
آقـایفقیـرمحمـدزارعیمحرزگردیدهاسـت.لذابهمنظوراطـالععموممراتـبدردونوبتبه
فاصله15روزآگهیمیشـوددرصورتیکهاشـخاصنسـبتبهصدورسـندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشـتهباشـندمیتوانندازتاریخانتشـاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخود
رابـهایـنادارهتسـلیموپـسازاخذرسـید،ظرفمـدتیکماهازتاریختسـلیماعتراض
،دادخواسـتخـودرابـهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاسـتدرصـورتانقضایمدت

مذکوروعـدموصـولاعتـراضطبقمقرراتسـندمالکیتصادرخواهدشـد./مالف:59
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهنوج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی-آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002000198هیات
رسمی سند فاقد ساختمانهای و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایمحمد
خواجهحیدریفرزندمرحومعباسبشمارهشناسنامه178صادرهازجیرفتدریکقطعهزمین
مزروعیبهمساحت22168.60مترمربعپالک534فرعیاز158-اصلیمفروزومجزیشده
ازپالک19فرعیاز158-اصلیقطعه2واقعدرسرگریچفاریابخریداریازمالکینرسمی
آقایانخانبازوعبدالحسینوموسیهمگیمرسلپوروقدرتهللافالحمحرزگردیدهاست.لذابه
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاص
نسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولین
آگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیک
ماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر
صورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد

./مالف:44
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـونششـدانگیکبـابخانـهپـالک1فرعـیاز13083اصلـیبمسـاحت531/20مترمربعواقـعدراراضی
محمدآبـادیـزدانآبـادمـوردتقاضـایآقـایعباسایزدیبشـمارهشناسـنامه2صـادرهاززرندفرزنداسـحق
بـهاسـتنادرایشـماره11013/3384/و1398/4/29هیـاتحلاختالفثبتشهرسـتانزرنـدموضوعقانون
الحـاقمـوادیبـهقانـونسـاماندهیوحمایتازتولیدوعرضهمسـکنمصوبسـال1388درمالکیتنامبـردهقرارگرفتهو
نیـازبـهتحدیـدحـدودداردبدینوسـیلهآگهیتحدیدحدودآنباسـتنادبند2مـاده1وماده10آییننامهقانونفوقمنتشـرو
عملیاتتحدیدحدودازسـاعت8صبحروزسـهشـنبهمورخه1400/3/18درمحلشـروعوبعملخواهدامدلذابدینوسـیله
بـهمالـکیـامالکیـنامـالکمجـاوررقبـهمذکوراخطارمـیگـردددرموعدمقـرردراینآگهـیدرمحلوقوعملـکحاضرو
درصـورتعـدممراجعـهمجاوریـنعملیـاتتحدیـدیبـامعرفیمالـکانجـاموچنانچهکسیاکسـانیبرحـدودوحقوق
ارتفاقـیآناعتـراضداشـتهباشـندظـرفمـدت20روزپـسازتنظیـمصورتمجلـستحدیدیاعتـراضخودراکتبـابهاین
ادارهتسـلیمتـابـهدادگاهصالحـهارسـالگـرددضمنامعترضبایسـتیحداکثـرظرفمدتیکمـاهپسازتسـلیماعتراض
بـهادارهثبـتدادخواسـتالزمجهـتطـرحدعـویبهدادگسـتریارائهنمایندبدیهیاسـتپسازمهلتیادشـدههیچگونه

ادعایـیمسـموعنخواهدبـود.مالف61
تاریخانتشار:یکشنبهمورخه1400/2/26

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

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
اگهـیموضـوعمـاده3ومـاده13آئیـننامـهقانونتعییـنتکلیفوضعیتثبتـیواراضیوسـاختمانهایفاقد
سـندرسـمیبرابـررایشـماره140060319012000309هیـاتدوم)کـهدرآگهـیقبلـینـوعملـکخانهقیـدگردیدهاسـت(موضوع
قانـونتعییـنتکلیـفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمیمسـتقردرواحـدثبتیحوزهثبتملکسـیرجان
تصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایوحیددیانییزدیفرزنداحمدبشـمارهشناسـنامه14811صادرهازسـیرجاندریکباب
مغـازهبـهمسـاحت218/09متـرمربـعپـالک334اصلـیواقعدرخیابانابنسـینابخـش36کرمـانخریداریازمالکرسـمی
خانـمکاتریـنمحـبزنـدیمحـرزگردیدهاسـت.لـذابهمنظوراطـالععموممراتـبدردونوبتبهفاصلـه15روزآگهیمیشـوددر
صورتـیکـهاشـخاصنسـبتبـهصدورسـندمالکیـتمتقاضیاعتراضیداشـتهباشـندمیتواننـدازتاریخانتشـاراولیـناگهیبه
مـدتدومـاهاعتـراضخـودرابـهایـنادارهتسـلیموپسازاخذرسـیدظرفمدتیکماهازتاریختسـلیماعتراض،دادخواسـت
خـودرابـهمراجـعقضایـیتقدیـمنماینـد.بدیهیاسـتدرصورتانقضـایمدتمذکـوروعدموصـولاعتراضطبقمقرراتسـند

مالکیتصـادرخواهدشـد.م/الف1004
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/11-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/02/26

محمد آرمان افشار_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـماشـرفجواهریـانفرزنـدغالمرضـامالـکششـدانگپـالک22فرعـیاز5270اصلیواقع
دربخـش1کرمـانکـهسـندمالکیـتآنبشـماره959259صـادروتسـلیمگردیـدوطبقدسـتور
1397021001249111-1397/12/26ازشعبه10بازپرسیو1399/05/13302100255574627صادره
ازاجـرایاحـکامشـعبه5دادگاهعمومیوانقـالبو1399021003919265-1399/12/05اجرایاحکامشـعبه
1دادسـرایعمومـیو1399021003949265-1399/12/05اجـرایاحـکامشـعبه1دادگاهعمومـیوحقوقـی
بازداشـتمیباشـدوضمـنتسـلیمدوبـرگاستشـهادمحلـیتصدیـقامضاشـدهمدعیاسـتسـندمالکیت
پـالکمزبـوربعلـتنامعلـوممفقـودازبیـنرفتـهودرخواسـتسـندمالکیـتالمثنینمـودهلذاباسـتنادماده
120آییـننامـهقانـونثبـتمراتـبدریـکنوبـتدرتاریـخمنـدرجدرذیـلآگهـیمیشـودتـاچنانچهکسـی
مدعـیانجـاممعاملـهنسـبتبـهملـکفـوقالذکـریـاوجودسـندمالکیـتنزدخـودمیباشـدظرفمـدت10
روزپـسازانتشـارآگهـیبـهادارهثبـتشهرسـتانکرمـانمراجعـهواعتـراضخـودراضمـنارائهاصلسـند
مالکیـتیـاسـندمعاملـهتسـلیمنماینـدواالپـسازمـدتمذکـورنسـبتبـهصـدورسـندمالکیـتالمثنـی

اقـدامخواهدشـد.ش.م1400/1101/839/ص
تاریخانتشار:1400/02/26

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان – از طرف مصیب افشارمنش

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیوسـاختمانهـایفاقـدسـندرسـمی-اگهی
موضـوعمـاده3ومـاده13آئیـننامـهقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیواراضـیوسـاختمانهـای
فاقـدسـندرسـمیبرابـررایشـماره139960319008002570هیـاتدومموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـی
اراضـیوسـاختمانهـایفاقـدسـندرسـمیمسـتقردرواحـدثبتـیحـوزهثبـتملکزرنـدتصرفـاتمالکانـهبالمعارض
متقاضـیخانـمبتـولحسـنزادهسـبلوئیفرزنـدحسـنبـهشـمارهشناسـنامه1244صـادرهاززرنـددریـکبـابخانـه
بـهمسـاحت298.80مترمربـعازپـالک2389اصلـیواقـعدرزرنـدخیابـانابـوذرکوچـه16خریـداریازمالـکرسـمی
آقـایمهرعلـیفردسـیتـاجآبـادیمحـرزگردیـدهاسـت.لـذابـهمنظـوراطـالععمـوممراتـبدردونوبـتبـهفاصلـه
15روزآگهـیمـیشـوددرصورتـیکـهاشـخاصنسـبتبـهصـدورسـندمالکیـتمتقاضـیاعتراضـیداشـتهباشـندمـی
تواننـدازتاریـخانتشـاراولیـناگهـیبـهمـدتدومـاهاعتـراضخـودرابـهایـنادارهتسـلیموپـسازاخـذرسـید
ظـرفمـدتیـکمـاهازتاریـختسـلیماعتـراض،دادخواسـتخـودرابـهمراجـعقضایـیتقدیـمنماینـد.بدیهـیاسـت
درصـورتانقضـایمـدتمذکـوروعـدموصـولاعتـراضطبـقمقـرراتسـندمالکیـتصـادرخواهـدشـد.م/الـف22

تاریخانتشـارنوبتاول:1400/2/12-تاریخانتشـارنوبتدوم:1400/2/26
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 کهنوج

هیـاتموضـوعقانونتعیینتکلیـفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهای
فاقـدسـندرسـمی-آگهیموضـوعمـاده3قانـونومـاده13آئیـننامـه
قانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیواراضـیوسـاختمانفاقدسـندرسـمیبرابـررای
شـماره140060319002000283هیاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضی
وسـاختمانهایفاقـدسـندرسـمیمسـتقردرواحدثبتیحـوزهثبتملککهنـوجتصرفات
مالکانـهبالمعـارضمتقاضـیآقـایشـهریاراحمـدیفرزندخدارسـانبشـمارهشناسـنامه
461صـادرهازکهنـوجدریـکقطعـهزمیـنمحصـوربـابنـایاحداثـیدرانبـهمسـاحت
900.68مترمربـعپالک1489فرعـیاز497-اصلـیمفـروزومجزیشـدهازپـالک13فرعی
از497-اصلـیقطعـه4واقـعدرقلعـهگنـجنـورکابـادخریـداریازمالـکرسـمیآقـای
حسـیناحمـدیمحرزگردیـدهاسـت.لذابـهمنظوراطالععمـوممراتبدردونوبـتبهفاصله
15روزآگهـیمـیشـوددرصورتـیکـهاشـخاصنسـبتبـهصدورسـندمالکیـتمتقاضـی
اعتراضیداشـتهباشـندمیتوانندازتاریخانتشـاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخود
رابـهایـنادارهتسـلیموپـسازاخذرسـید،ظرفمـدتیکماهازتاریختسـلیماعتراض
،دادخواسـتخـودرابـهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاسـتدرصـورتانقضایمدت
مذکوروعـدموصـولاعتـراضطبـقمقـرراتسـندمالکیـتصادرخواهدشـد./مالف:41

تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـاتموضـوعقانونتعیینتکلیـفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهای
فاقدسـندرسمی

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002000097هیاتموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبت
ملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایاحمدخواجهحیدریفرزندمحمد
بشمارهشناسنامه16صادرهازجیرفتدریکقطعهزمینمحصوربابناییاحداثیدرانبه
پالک از شده مجزی و مفروز اصلی از2- پالک10390فرعی 306.64مترمربع مساحت
322فرعیاز2-اصلیقطعهیکواقعدرحیدرابادکهنوجخریداریازمالکرسمیآقای
حسینشیرخانیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله
15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهایناداره
تسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابه
مراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراض

طبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:46
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیفوضعیـتثبتـیاراضیوسـاختمانهای
نامـه مـاده13آئیـن و قانـون مـاده3 موضـوع رسـمی-آگهی فاقـدسـند
قانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیواراضـیوسـاختمانفاقدسـندرسـمیبرابـررای
شـماره140060319002000094هیاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیتثبتـیاراضیو
سـاختمانهایفاقـدسـندرسـمیمسـتقردرواحدثبتـیحـوزهثبتملـککهنـوجتصرفات
مالکانـهبالمعـارضمتقاضـیآقـایاحمدخواجـهحیدریفرزندمحمدبشـمارهشناسـنامه
16صـادرهازجیرفـتدریـکقطعـهزمیـنمحصـوربـابنایـیاحداثـیدرانبـهمسـاحت
211مترمربـعپالک10389فرعـیاز2-اصلـیمفـروزومجـزیشـدهازپـالک322فرعـیاز
2-اصلیقطعهیکواقعدرحیدرابادکهنوجخریداریازمالکرسـمیآقایحسـینشـیر
خانـیمحرزگردیـدهاسـت.لذابهمنظوراطالععمـوممراتبدردونوبتبهفاصلـه15روزآگهی
میشـوددرصورتیکهاشـخاصنسـبتبهصدورسـندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشـته
باشـندمـیتواننـدازتاریخانتشـاراولینآگهیبـهمدتدوماهاعتـراضخودرابـهایناداره
تسـلیموپـسازاخـذرسـید،ظرفمـدتیکمـاهازتاریختسـلیماعتراض،دادخواسـت
خـودرابـهمراجـعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاسـتدرصورتانقضایمـدتمذکوروعدم

وصـولاعتـراضطبـقمقـرراتسـندمالکیـتصادرخواهدشـد./مالف:45
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیفوضعیـتثبتـیاراضیوسـاختمانهای
فاقدسـندرسـمی

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو
ساختمانفاقدسندرسمیبرابررایشماره140060319002000323هیاتموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبت
ملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایحسیناحمدیفرزندرستمبشماره
شناسنامه1085صادرهازکهنوجدریکقطعهزمینمحصوربابناییاحداثیدرانبهمساحت
259مترمربعپالک465فرعیاز21-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک3فرعیاز21-
اصلیقطعهیکبخش46کرمانواقعدرعلیابادشهرکهنوجخریداریازمالکرسمیآقای
محمددانشمندوزیریمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله
15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهایناداره
تسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابه
مراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراض

طبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:80
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیفوضعیـتثبتـیاراضیوسـاختمانهای
فاقدسـندرسـمی

آگهـیموضـوعمـاده3قانـونومـاده13آئیـننامـهقانـونتعییـنتکلیفوضعیـتثبتی
واراضیوسـاختمانفاقدسـندرسمیبرابررایشـماره139960319002004414هیاتموضوع
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمیمستقردرواحد
ثبتـیحـوزهثبـتملـککهنـوجتصرفـاتمالکانـهبالمعـارضمتقاضـیخانـمکلثـوم
دیناربرفرزندعباسبشـمارهشناسـنامه1099صادرهازکهنوجدریکبابمغازهمشـتملبرسه
طبقـهفوقانـیبهمسـاحت69.40مترمربـعپالک4110فرعـیاز920-اصلیمفـروزومجزی
شـدهازپـالک920-اصلـیقطعـه5واقـعدرمنوجانقلعهخیابانامامخریـداریازمالک
رسـمیآقـایاحمـدرازبانمحرزگردیدهاسـت.لذابهمنظوراطالععموممراتـبدردونوبتبه
فاصله15روزآگهیمیشـوددرصورتیکهاشـخاصنسـبتبهصدورسـندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشـتهباشـندمیتوانندازتاریخانتشـاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخود
رابـهایـنادارهتسـلیموپـسازاخذرسـید،ظرفمـدتیکماهازتاریختسـلیماعتراض
،دادخواسـتخـودرابـهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاسـتدرصـورتانقضایمدت

مذکوروعـدموصـولاعتـراضطبقمقرراتسـندمالکیتصادرخواهدشـد./مالف:55
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

ساختمانهای و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
نامه 13آئین ماده و قانون ماده3 موضوع آگهی رسمی- سند فاقد
برابررای رسمی فاقدسند ساختمان و واراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون
اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع  شماره140060319002000320هیات
وساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفات
مالکانهبالمعارضمتقاضیآقایاصغریاحمدیفرزندعلیبشمارهشناسنامه224صادره
بهمساحت245مترمربع   بناییاحداثیدران با ازکهنوجدریکقطعهزمینمحصور
پالک466فرعیاز21-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک3فرعیاز21-اصلیقطعهیک
بخش46کرمانواقعدرعلیابادشهرکهنوجخریداریازمالکرسمیآقایمحمددانشمند
وزیریمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهی
میشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشند
میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیمو
پسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجع
قضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبق

مقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد./مالف:81
تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
آگهی رسمی- سند فاقد ساختمانهای و اراضی
تکلیف تعیین قانون نامه ماده13آئین و قانون ماده3 موضوع
برابررای رسمی فاقدسند ساختمان و واراضی ثبتی وضعیت
تکلیف تعیین قانون موضوع  شماره140060319002000201هیات
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحد
ثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
آقایمحمدخواجهحیدریفرزندمرحومعباسبشمارهشناسنامه
پمپ موتور مزروعی زمین قطعه دریک  ازجیرفت 178صادره
گازوئیلیبهمساحت228157مترمربعپالک533فرعیاز158-
اصلیمفروزومجزیشدهازپالک19فرعیاز158-اصلیقطعه2
واقعدرسرگریچفاریابخریداریازمالکینرسمیآقایانخانباز
وعبدالحسینوموسیهمگیمرسلپوروقدرتهللافالحمحرزگردیده
است.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهی
مالکیت صدورسند به نسبت اشخاص صورتیکه در شود می
متقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهی
بهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذ
رسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخود
رابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضای
مالکیت سند  مقررات طبق اعتراض وصول مذکوروعدم مدت
صادرخواهدشد./مالف:47-تاریخانتشارنوبتاول:1400/02/26-

تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

اراضیوسـاختمانهایفاقدسندرسمی
آگهـیموضـوعماده3قانـونومـاده13آئیننامـهقانونتعیین
تکلیـفوضعیـتثبتـیواراضـیوسـاختمانفاقدسـندرسـمی
برابررایشـماره140060319002000403هیاتموضوعقانونتعیین
تکلیـفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمی
مسـتقردرواحدثبتـیحـوزهثبتملـککهنوجتصرفـاتمالکانه
بالمعـارضمتقاضـیخانـمملـوکبامـریشـادفرزنددرگـوش
بشـمارهشناسـنامه1809صـادرهازایرانشـهردریـکقطعـهزمین
محصـوربـابنـایاحداثـیدرانبـهمسـاحت221.60مترمربـع
پالک887فرعـیاز22-اصلـیمفـروزومجـزیشـدهازپـالک

22-اصلـیقطعـهیـکبخـش46کرمـانواقـعدرکهنـوج
حسـینابـادوزیـریخریـداریازمالـکرسـمیآقـایحسـین
عمـوم منظوراطـالع بـه اسـت.لذا دانشـورمحرزگردیده وزیـری
مراتـبدردونوبـتبـهفاصلـه15روزآگهـیمـیشـوددرصورتی
کهاشـخاصنسـبتبـهصدورسـندمالکیتمتقاضـیاعتراضی
داشـتهباشـندمیتوانندازتاریخانتشـاراولینآگهیبهمدتدو
مـاهاعتـراضخـودرابـهایـنادارهتسـلیموپسازاخذرسـید،
ظـرفمـدتیـکمـاهازتاریـختسـلیماعتـراض،دادخواسـت
خـودرابـهمراجعقضاییتقدیـمنمایند.بدیهیاسـتدرصورت
انقضـایمـدتمذکوروعـدموصولاعتراضطبقمقرراتسـند
مالکیـتصادرخواهدشـد./مالـف:82-تاریخانتشـارنوبتاول

:1400/02/26-تاریـخانتشـارنوبـتدوم:1400/03/9
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهنوج
ثبتی تکلیفوضعیت تعیین قانون هیاتموضوع

اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
تعیین قانون نامه 13آئین ماده و قانون ماده3 موضوع آگهی
تکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانفاقدسندرسمیبرابررای
قانونتعیینتکلیف شماره140060319002000496هیاتموضوع
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحد
ثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
آقایاحمدکلمرزیفرزنددادخدابشمارهشناسنامه7488صادره
ازکهنوجدریکششدانگیکقطعهزمینجهتتجمیعباپالک
40فرعیاز3-اصلیبهمساحت17.70مترمربعپالک2239فرعی
از3-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک3-اصلیقطعهیک
بخش46کرمانواقعدرکهنوجچهارراهثبتاحوالخریداری
ازمالکرسمیآقایامیرسعیدیمالکیمحرزگردیدهاست.لذا
بهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمی
شوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبه
مدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذ
رسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست
.بدیهیاستدرصورت نمایند بهمراجعقضاییتقدیم را خود
اعتراضطبقمقرراتسند انقضایمدتمذکوروعدموصول
اول نوبت انتشار تاریخ  الف:77- ./م صادرخواهدشد مالکیت

:1400/02/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1400/03/9
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

 چشم ساکنان شهرک طبیعت و عدالت به مصوبه استانداری

 مرکز پژوهش های مجلس: بحران بانکی قریب الوقوع است

رنا
: ای

س
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مدیر امور آب و فاضالب جیرفت ،اجرای کامل  طرح 
آبرسانی به شهرک های عدالت و طبیعت را غیر از سهم 
بنیاد مسکن و فرمانداری جیرفت منوط به  پرداخت حق 
انشعاب  ساکنین  این شهرک ها دانست.رییس اداره بنیاد 
مسکن جیرفت : هیچ  نگرانی در پرداخت سهم مشخص 
شده بنیاد مسکن در اجرای این طرح وجود ندارد. اولین بار 
نیست که صدای ساکنان شهرک های عدالت و طبیعت 
جیرفت از رسانه ها به گوش می رسد از ده سال پیش با 
واگذاری زمین های این شهرک به صاحبان شان مشکالت 
شهرک هم آغاز شد .ساختمان ها ساخته شده ،مردم 
ساکن شده اند،اما شهرک نشینان هنوز بعد از گذشت 

سالها و شنیدن وعده های مسووالن  وقت ،گالن به دست 
به دنبال آب به شهر جیرفت می روند .آبادانی هنوز نیامده 
است.حاال این انتظار خیلی دور از دسترس نیست ، بعد از 
پیگیری های انجام شده و جلسه ای که در استانداری به 
همین دلیل  تشکیل شد و در نهایت در بهمن سال گذشته 
، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس  خبر خوش 
آغاز احداث  پروژه آبرسانی را به ساکنان شهرک ها داد. 
حاال دیگر کارگران مشغول کارند، اما روند اجرای طرح 
کند پیش می رود. تا جایی که ساکنان شهرک طبیعت که 
بعد از عدالت قرار دارند نگران از نرسیدن این کانال انتقال 
آب به این شهرک اند. مدیر امور آب و فاضالب جیرفت در 
گفتگو با  کاغذ وطن از روند اجرای این طرح گفت : شبکه 
آبرسانی  این شهرک ها و خط اصلی انتقال آب در شهرک 
عدالت در حال اجراست و تا کنون حدود 2 کیلومتر آن 

کامل شده است .اکبر مشایخی به جلسه مربوط به این 
موضوع در استانداری اشاره کرد و اظهار داشت :طبق 
صورتجلسه ای  مبلغ یک میلیارد، بنیاد مسکن و حدود 
یک میلیارد  و دویست میلیون هم فرمانداری جیرفت در 
جهت کمک به اجرای این طرح متقبل شده اند. مدیر امور 
آب و فاضالب جیرفت اظهار داشت لوله های خط اصلی 
انتقال آب خریداری شده و از نظر مالی برای خرید مابقی 
لوله ها  مشکل داریم. وی ابراز امیدواری کرد که اگر بنیاد 
مسکن و فرمانداری  مبلغ  مربوط به خود را پرداخت کنند 
و ساکنین شهرک هم حق انشعاب خود را بپردازند عملیات 
آبرسانی سرعت می گیرد.   مشایخی اجرای عملیات  خط 
اصلی انتقال آب شهرک عدالت  را پایان هفته جاری 
ذکر کرد و ادامه داد : در هفته آینده خط انتقال شهرک 
طبیعت را شروع می کنیم  و شهروندان ساکن در هر 

کدام از شهرک ها که زودتر اقدام به پرداخت حق انشعاب 
های خود کنند ،عملیات لوله گذاری برای آن  شهرک 
سریعتر انجام می گیرد . رئیس اداره بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی شهرستان جیرفت، در خصوص مبلغ تعهدی  
بنیاد مسکن جهت  اجرای طرح گفت : با توجه به شروع 
عملیات آبرسانی ، صورت وضعیتی از هزینه های مربوطه 
از اداره آب و فاضالب تهیه و مکاتبات الزم در این خصوص 
انجام گرفته است و به زودی  مبلغ مورد نظر اختصاص 

داده می شود .
امیرشکاری همچنین اجرای این طرح  را به پرداخت حق 
انشعاب از سوی مردم وابسته دانست و افزود ساکنان 
شهرک با پرداخت به موقع حق انشعاب اجرای طرح را 
تسریع می بخشند و هیچ نگرانی از پرداخت مبلغ تعهدی 

مربوط به بنیاد مسکن وجود ندارد .

5سال است  که بدهی بانک های کشور از دارایی هایش پیشی 
گرفته و بانک مرکزی این موضوع را مخفی کرده. آخرین گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که از سال 95 شمار 
باالیی از بانک های کشور به دلیل افزایش مطالبات سوخت 
شده، براساس ماده 141 بایستی منحل می شدند.گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس که بر پایه اطالعات سال 93 تا 96 است 
پرده از اطالعاتی برمی دارد که تاکنون بانک مرکزی اجازه انتشار 
آن را نداده است. این مرکز پژوهشی می گوید که از 5 سال پیش 
اکثریت بانک های کشور ورشکسته بودند. چهار مشاهده این 

گفته را تایید می کنند.
 اول،زیان های شناسایی شده بانک ها در سال ۹4

در این سال  بانك مرکزی با سخت گیری بیشتری صورت های 
مالی بانکها را مورد بررسی و تایید قرار داد. بخشی از این 
سختگیری به دلیل ابالغ ضوابط جدید گزارشگری مالی بود اما 
بخشی دیگر به واسطه احساس بانك مرکزی نسبت به وسعت 
یافتن ابعاد اعسار)شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی( 
بود.این شک باعث شد تا نماد بورسی تعداد قابل توجهی از 
بانك ها پس از گذشت چندین ماه از سال 1395 همچنان بسته 

باقی بماند و صورت های مالی آن بانك ها مورد تأیید بانك مرکزی 
قرار نگیرد. در نهایت صورت های مالی تایید شده توسط بانك 
مرکزی برای بسیاری از بانك ها حاکی از زیان های قابل توجهی 
در بانک های دولتی و خصوصی بود. سود خالص سال  94قبل 
از ثبت های اصالحی بانک مرکزی برای بانک  های دولتی 
2 هزار و 907 میلیارد ریال و برای بانک های خصوصی شده 
26هزار و 958 میلیارد ریال تعیین شده است. بعد از ثبت های 
اصالحی بانک مرکزی این سود به زیان 148 هزار و 304 میلیارد 
ریالی برای بانک های دولتی و 77 هزار و 34 میلیارد ریالی 
برای بانک های خصوصی شده تغییر کرد.در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس آمده است که این زیان تنها بخش کوچکی 
از اعسار در نظام بانکی را نشان می دهد و هنوز بانک مرکزی 
تکلیف بخش عظیمی از دارایی های موهومی مثل تسهیالت 

سوخت شده را مشخص نکرده است.
دوم؛ ناترازی سیستماتیک

دومین شاهد ناترازی سیستمیک که حاکی از ورشکستگی 
نظام  بانکی است مربوط به  افزایش مطالبات غیرجاری همچون 
مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوك الوصول در سبد 
دارایی های بانك است. بر مبنای مطالعات اقتصادی، اگر مجموع 
مطالبات غیرجاری به 20 درصد از کل دارایی ها برسد، آن بانک در 
آستانه ورشکستگی است. آخرین مطالبات غیرجاری اعالم شده 

توسط بانك مرکزی تا پایان شهریور 95 گویای  این مسئله است 
سهم مطالبات معوق از کل داراییها 10 درصد است. با این حال 
مرکز پژوهش های مجلس اساس آمار بانک مرکزی را زیر سوال 
می برد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است:»کل 
مطالبات بانکها در پایان سال 1395 ،1137 هزار میلیارد تومان 
است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل 
10 درصد، حجم مطالبات غیرجاری بیش از 113 هزار میلیارد 
تومان است. در همین تاریخ حجم  سرمایه کل بانك ها، 62/7 
هزار میلیارد تومان بوده است، لذا حجم دارایی های غیرجاری بر 
اساس ارقام رسمی حدود 1/8 برابر سرمایه کل نظام بانکی است. 
البته تخمین ها و گزارش های غیر رسمی، حکایت از آن دارد که 
حجم واقعی مطالبات غیرجاری در حال حاضر بیش از سه برابر 
این رقم است.«این مرکز معتقد است چنانچه فقط 30 درصد از 
این مطالبات غیرجاری سوخت شده باشد، بیش از 50 درصد 
سرمایه بانک ها از بین رفته و بر اساس ماده 141 قانون تجارت 

باید در مورد انحالل بانك تصمیم گیری شود.
سوم؛ افزایش نرخ بهره حقیقی

سومین شاهد ورشکستگی سیستم بانکی افزایش نرخ بهره 
حقیقی است. مرکز پژوهش های مجلس می گوید که چسبندگی 
نرخ بهره اسمی خود دلیلی بر افزایش نرخ بهره حقیقی و اعسار 
است. به بیان دیگر در شرایطی که سیستم بانکی قادر به خلق 
دارایی جدید نیست، تسهیالت بانکی کمیاب و به اصطالح 
سیستم منجمد می شود. در این شرایط رقابت برای دسترسی 
به اعتبارات تشدید می شود و و نرخ بهره حقیقی افزایش می یابد. 
داده های مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این امر است که نرخ 
بهره حقیقی از سال 90 روند صعودی داشته و از منفی 5 درصد 

به 11 درصد رسیده است.

چهارم؛ اظهارات مقام های پولی و بانکی
چهارمین عاملی که مرکز پژوهش های  مجلس برای 
ورشکستگی بانک ها به آن استناد کرده . اظهار نظرهای مقامات 
پولی و بانکی کشور است. رئیس کل بانك مرکزی در تاریخ 18 
فروردین ماه 96 با تاکید بر اینکه مردم فریب نرخ های باالی 
سود برخی بانك ها و مؤسسات اعتباری را نخورند، گفته است: 
»بانکها و موسساتي که سود باالتری  می دهند، نهادهای در حال 
ورشکستگی هستند که سود بیشتر می دهند تا زمان بخرند. سود 
باال هزینه خطری است که سپرده گذار پذیرفته است.«همچنین 
در اظهارنظر دیگری در تاریخ 26 فروردین همان سال اعطای 
مجوز فعالیت توسط بانك مرکزی به مؤسسات اعتباری را دارای 
معنای روشن و تعریف شده حقوقی دانست و گفته: »در هیچ 
کجاي دنیا، این مجوز به معنای تضمین فعالیتهای بانك و نتایج 
عملیات آن نیست.«مرکز پژوهشهای مجلس برای استناد به 
ورشکستگی بانک ها تنها به اطالعات سال های 93 تا 96 استناد 
کرده است اما در سال های اخیر نیز شواهد بیشتری از این موضوع 
یافت شده است . حال آنکه در 6 اسفند 99 تجارت نیوز گزارشی 
منتشر کرد که حاکی از زیان انباشته بانک پارسیان به میزان بیش 
از دو برابر یکی از بانک های کشور است. آخرین ترازنامه منتشر 
شده بانک پارسیان نشان می دهد این بانک نزدیک به چهار 
هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این رقم به اندازه سرمایه 
بانک کارآفرین یا بیش از دو برابر سرمایه ثبتی بانک شهر است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از بحران بانکی سیستماتیک 
می گوید . بحرانی که در نتیجه آن تعداد زیادی از بانکهاي یك 
کشور به طور همزمان دچار اعسار باشند. در چنین شرایطی 
اگرچه بانك ها به ظاهر سرپا بوده و طرف دارایی ترازنامه خود را 
به صورت صوری با ساختن دارایی های موهومی مناسب نشان 

می دهند، اما در واقع به سبب از بین رفتن حجم وسیعی از دارایی، 
به مرحله اعسار رسیده اند. مرکز پژوهش های مجلس می گوید 
که  تداوم این بحران و عدم برخورد عاقالنه  و مدبرانه با آن، گرچه 
ممکن است بانك ها را تا مدتی حتی طوالنی فعال نگاه دارد، اما 
مخاطرات و پیامدهای جنبی منفی و مخربی بر اقتصاد به جا 
می گذارد. از جمله این پیامدها، تشدید نابرابری،کاهش توان وام 
دهی بانکها،  افزایش نرخ بهره و افزایش خطر جهش تورمی است.

مرکز پژوهشهای مجلس برای کنترل این اعسار سه راه پیش 
روی سیاست گذاران گذاشته است.راه اول، ادامه وضع موجود 
که به معنای تداوم نرخ بهره حقیقی بسیار باال، عمیق تر شدن 
ناترازی بانک ها و رکود اقتصادی است.راه دوم، کاهش نرخ بهره 
از طریق سیاست پولی انبساطی و تزریق پایه پولی به بازار بین 
بانکی که موتور مولد ناترازی بانک ها را موقتاً متوقف خواهد کرد. 
در ادامه این گزارش البته این سیاست را چندان کارآمد ندانسته 
است، چرا که این سیاست نه تنها هیچ اصالحی در نظام بانکی 
شدیداً معیوب ما نخواهد بود، بلکه به دلیل وقوع تورم های بسیار 
باال، کلیه هزینه های سوء عملکرد مدیران و سهامداران بانک ها، 
حسابرسان و مقام ناظر بانکی را بر دوش مردم تحمیل می نماید.

راه سوم این مرکز اما انجام اصالحات بنیادی در نظام بانکی، 
انحالل و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکارسازی دارایی های 
موهومی بانک ها و تحمیل هزینه های آن به سهامداران و سپرده 
گذاران عمده، که به لحاظ اقتصاد سیاسی، دارای هزینه های 
قابل توجهی خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوین بسته خروج از 

ناترازی پنهان بانکی است.
این مرکز پزهشی معتقد است که مخفی کاری بیشتر این 
ورشکستگی در نهایت منجر به افزایش بیکاری شده و هزینه های 

اصالح ترازنامه های بانکی  را افزایش خواهد داد.

شهرک طبیعت منتظر اجرای عدالت 

سیستم بانکی بر لب پرتگاه

سمیه خدیشی
 گزارش

مرضیه قاضی زاده
 گزارش

مدیر امور آب و فاضالب جیرفت اظهار داشت لوله 
های خط اصلی انتقال آب خریداری شده و از نظر 
مالی برای خرید مابقی لوله ها  مشکل داریم. وی ابراز 
امیدواری کرد که اگر بنیاد مسکن و فرمانداری  مبلغ  
مربوط به خود را پرداخت کنند و ساکنین شهرک 
هم حق انشعاب خود را بپردازند عملیات آبرسانی 
سرعت می گیرد.   
مشایخی اجرای عملیات  خط اصلی انتقال آب 
شهرک عدالت  را پایان هفته جاری ذکر کرد و ادامه 
داد : در هفته آینده خط انتقال شهرک طبیعت را 
شروع می کنیم  و شهروندان ساکن در هر کدام از 
شهرک ها که زودتر اقدام به پرداخت حق انشعاب 
های خود کنند ،عملیات لوله گذاری برای آن  
شهرک سریعتر انجام می گیرد . 

میدکو و گهرزمین در میان 
مثبت های بورس
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 معضل مهم رمز ارزها در اقتصاد ایران

خلف وعده در پرداخت سود سهام عدالت

اتاق بازرگانی ایران در نشستی، به بررسی وضعیت رمز ارزها در اقتصاد ایران و مشکالتی که در 
ماه های گذشته در مسیر این ارزها وجود داشته را بررسی کرد.به گزارش ایسنا، هرچند از عمر 
رمز ارزها در اقتصاد جهان  سال هایی نسبتا طوالنی گذشته در ایران اما بحث در رابطه با آنها تنها 
در چند ماه گذشته با جدیت بیشتری دنبال شده و در کنار محدودیت هایی که در ابتدا برای ورود 
به ابزار این ارزها وجود داشت، در هفته های اخیر نیز تعدادی از فعاالن اقتصادی از نبود قوانین 
الزم برای اداره این ارزها و حمایت از خریداران ارزهای دیجیتال صحبت کردند.هر چند در ایران 
قوانینی برای مدیریت ماینرها و استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال نهایی شده اما برای خرید و 
فروش و صرافی هایی که در این حوزه فعالیت می کنند قوانین دقیقی وجود ندارد و همین امر، باعث 
شده نگرانی هایی درباره احتمال کالهبرداری و از بین رفتن سرمایه مردم به وجود بیاید و همین 
امر می تواند خطرساز باشد.به دنبال این تحلیل ها، اتاق بازرگانی ایران، در نشستی به بررسی ابعاد 
مختلف رمز ارزها در اقتصاد ایران پرداخته و نبود قوانین و دستورالعمل های اجرایی، اصلی ترین 
نگرانی و معضل در این حوزه به شمار می آید.فرزین فردیس، مشاور کمیسیون کسب وکارهای 
دانش بنیان اتاق ایران گزارشی درباره رمزارز، تهدید یا فرصت ارائه داد. او از ارزش کل بازار رمز 
ارزها گفت که حدود 2530 میلیارد دالر بوده است. ارزش کل بازار بیت کوین هم 1071 میلیارد 
دالر بوده که تقریبًا 10 درصد کل طالی دنیا بوده است. از طرفی تعداد رمز ارزهای پذیرش شده و 
لیست شده در صرافی های دنیا 4701 بوده در حالی که در سال 2013 تنها 66 درصد بوده است.

فردیس گفت: بازیگران و ذی نفعان یک سیستم مالی پولی دولت، مردم و کسب وکارهاست و در 
میان بازیگران مردم خیلی جلوتر از بقیه بوده است.به گفته فردیس 80 درصد مردم عالقمند به 
نگهداری آن هستند؛ 86 درصد به خرید و تبادل در آینده فکر می کنند و 79 درصد به شروع فعالیت 
در این حوزه عالقمند هستند. 62 درصد مردمی که رمز ارز خریده اند در شش ماه اخیر وارد بازار 
شده باشند. حجم مبادله روزانه رمز ارزها در پایان اسفند بین 5 تا 10 هفته تخمین زده می شود.او 
درباره بازیگران و ذی نفعان و وضعیت کسب وکارها گفت: اینکه برای خریدوفروش رمزارز چه پلت 
فرم هایی را ترجیح می دهید؟ یا برای نگهداری رمزارز خریداری شده خود بیشتر از چه گزینه ای 
استفاده می کنید. اآلن البته احساس عدم امنیت هم می کنند؛ بهتر است که بدانیم 64 درصد مردم 
هنوز نمی دانند چگونه حمایت می شوند؟ باید به فعالیت بازیگران کالسیک اجازه حضور داده شود 
و آیین نامه این حوزه به سرعت تدوین شفاف و در این حوزه شفافیت های الزم انجام شود.عضو اتاق 
تهران تأکید کرد: اآلن بزرگ ترین دغدغه مردم و کسب وکارها در حوزه رمزارزها بالتکلیفی مسائل 
قانونی، نوسانات شدید ارزش، عدم امنیت و کالهبرداری، عدم پشتوانه شفاف و مالحظات شرعی 
از مشکالت این حوزه است و باید، ساختار فنی-حقوقی با نظارت بانک مرکزی اصالح شود.او تأکید 
کرد: باید دارایی های دیجیتال در کشور به رسمیت شناخته شود؛ آگاهی و آموزش های زیربنایی 

ایجاد شود تا حس آرامش در فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمز ارزها به وجود بیاید.

قرار بود که مرحله دوم سود سهام عدالت تا پایان عید فطر به حساب سهامداران واریز شود اما 
عملی نشد.

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان می گوید که خبر جدیدی در این زمینه ندارد 
اما این موضوع می تواند به سال مالی شرکت های سرمایه پذیر مرتبط باشد.

حمید شهسواری گفت که برخی شرکت ها سال مالی متفاوتی دارند اما به محض واریز سود،شرکت 
سپرده گذاری اوراق بهادار سود را به حساب افراد واریز می کند.

او اضافه کرد:کارهای مالی نوسان دارد،شاید تا تیر یا شهریور ماه هم طول بکشد اما ممکن است 
زودتر هم انجام شود.

مرحله اول سود سهام عدالت چند روز مانده به نوروز در اسفند سال گذشته پرداخت شد،مبلغ 
واریزی 50 درصد از کل مبلغ سود بود.

محمد علی دهقان دهنوی،رئیس سازمان بورس در مورد واریز مرحله دوم سود سهام عدالت گفته 
بود:»سازمان بورس تمام تالش الزم را انجام خواهد داد که قبل از ماه مبارک رمضان سود سهام 

عدالت را به حساب سهامداران واریز شود.«
برخی رسانه ها مسئله سود را به بحث انتخابات ربط می دهند و می گویند که قرار است مابقی 50 
درصد سود سهام عدالت تا انتخابات ریاست جمهوری به حساب سهامداران سهام عدالت واریز کنند.

افزایـش قیمـت تجهیـزات رایانـه ای بـا افزایـش تقاضای 
tejaratnews اسـتخراج رمـز ارز هـا - از صفحـه

رکود مهم نرخ سود 
Eghtesadnews_com از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 

خودرو

قیمت بازارقیمت نمایندگی )تومان(نوع خودرو

لکسوس H NX300 هفت کلید 
2017---3.380.000.000

2.000.000.000---کیا اسپورتیج 2018

1.710.000.000---کیا اپتیما 2017

1.120.000.000----  هیوندای النترا 2018

780.000.000---کیا سراتو 2000 )آپشنال(  

ام وی ام X22   ، دنده ای اسپرت 
345.000.000----اکسلنت

132.000.000----تیبا 2)رینگ فوالدی ( 1400

143.000.000----ساینا 1400

267.000.000-----دنا  معمولی )رینگ فوالدی(1400

223.000.000---رانا پالس 

197.000.000پژو 206تیپ 2 )ساده( 1400

GLX 405 187.000.000----پژو

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

اطالعیه های مجامع

طال

بیشترین حجم عرضه بورس

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

کمترین قیمت روز/ طال
تومان

بیشترین قیمت روز/ 
تومان

968.300102.340طال 18 عیار/ 750

1.291.0001.364.600طال 24 عیار/ 

4.180.0004.444.000مثقال طال

955.3411.00.978طالی دست دوم

4.215.0004.440.000ابشده ی نقدی

کگل
4.99٪14٬510690گل گهر

چادرملو
4.99٪22٬0801٬050چادرملو

فملی-ملی صنایع 
0.85٪13٬100110مس ایران

فارس-صنایع 
3.05٪9٬130270پتروشیمی خلیج فارس

فوالد-فوالد مبارکه 
0.16٪12٬75020اصفهان

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در کیان بازار
•افزودننمادجدید1400/02/2214:00تاریخ1400/02/26 

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاک بازار
1400/02/2210:00تاریخ1400/02/26 

•تصمیمگیریدرخصوصتصویبتغییراتدرامیدنامهصندوق-
سایربخشهایامیدنامه

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در سپیدما
1400/02/2211:00تاریخ1400/02/26

•تصمیمگیریدرخصوصتصویبتغییراتدرامیدنامهصندوق-
سایربخشهایامیدنامه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق ثاژن
انتخابحسابرسوبازرسقانونی1400/02/2211:00العاده)اصالحیه(

گوهر فام 
بازار

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در 
1400/02/2209:00تاریخ1400/02/26

•تصمیمگیریدرخصوصتصویبتغییراتدرامیدنامهصندوق-
سایربخشهایامیدنامه

•سایرموارد

کمترین قیمت روز سکه
/ تومان

بیشترین قیمت 
روز/ تومان

10.000.00010.315.000امامی

9.778.00010.182.000سکه بهار آزادی

5.600.0005.850.000نیم سکه

3.565.0003.825.000ربع سکه

2.112.0002.262.000سکه گرمی

خبهمن 
2.87٪ --1٬28838گروه بهمن

وسیستا-سر. استان 
4.88٪ -36 -702سیستان و بلوچستان

وسکرد
4.89٪ -32 -623سر. استان کردستان

کمند
0.16٪10٬05616کمند

ورنا
4.95٪ -270 -5٬190سر. رنا

بیشترین قیمتکمترین قیمتارز

25.44126.653یورو

21.60822.341دالر

3.4903.580یوان

2.6602.730لیر ترکیه

6.0406.236درهم امارات

کویر
4.95٪ -940 -18٬040فوالد سپید فراب کویر

پتایر
4.99٪-182 -3٬467ایران تایر

ثبهساز
4.99٪-113 -2٬153بهساز کاشانه تهران

خاذین
5٪-237 -4٬504سایپا آذین

وسفارس
2.91٪-30 -1٬000سر. استان فارس

بورس ارز دیچیتال

         در توییتر چه می گویند؟

کتاب فقر احمق می کند
معرفی کتاب

هزینه هـا همـواره مسـاله ی بزرگـی در زندگی انسـان 
بـوده اسـت. احتمـاال از همـان اولیـن زمان هایـی که 
تمـدن شـکل گرفـت انسـان ها تـالش کرده انـد برای 
مدیریـت هزینه هـای خـود راه حل هایـی پیـدا کنند. 
اما برای انسـان مدرن این مسـاله نمود بارزتـری دارد. 
شـکل زندگـی تغییـر کـرده اسـت و تجمـالت زیادی 
وارد زندگـی انسـان شـده اند کـه مدیریـت هزینه ها را 
سـخت کرده اند. هزینه هایی کـه از آن حـرف می زنیم 
هـم می تواند هزینه هایی مـادی و هـم چیزهایی مانند 
زمان باشـد که در زندگی انسـان امروز، کـه گوناگونی 
دغدغه هایـش به شـدت افزایـش یافته به شـدت موثر 
اسـت. فقر احمق می کنـد کتاب جـذاب و کاربردی ای 
اسـت که  مسـئله ی »کمبود« یا »کمیابی« را بررسـی 

کـرده و نـگاه جدیدی بـه خواننـده می دهد. 

 امروز »کگل«، »کچاد« و »فملی« نمادهای بزرگ بازار بودند 
که بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند. در معامالت امروز 
بورس تهران شاخص کل با رشد 5 هزار و 5۱۹ واحدی به رقم یک 
میلیون و ۱۸۹ هزار و 5۲۰ واحد رسید تا برای چهارمین روز پیاپی 

رشد کند و هفته را صعودی آغاز کند.

با وجود گذشت تقریبا یک ماه از صحبت های رئیس سازمان بورس در 
خصوص واریز بخش دوم سود 

سهام عدالت اما تاکنون مبلغی در این زمینه به حساب 
سهامداران واریز نشده است.

محمدحسین بصیری درباره نحوه شکل گیری و زیرمجموعه های هلدینگ 
گسترش صنایع و معادن ماهان گفت: گروه مالی گردشگری بیش از ۱۰ 
سال پیش هدایت بانک گردشگری را با چهار شعبه، مجموعه فوالد بناب 
را با چند هزار میلیارد بدهی و فوالد بافت را که جزو طرح های هشت گانه 

زیان ده دولت بود بصورت قانونی در اختیار گرفت. 

خبرخبرخبر


