
فرمانده سپاه در کرمان خبر داد

واکسن نورا طی چند ماه آینده 
به مرحله نهایی می رسد
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درکرمان کارت اجاره ای نداریم
اتاق بازرگانی ادعای استفاده 90درصدی تجار پسته از کارت های یکبار مصرف را کذب خواند

۲۵ بانک امانات تجهیزات پزشکی 
هالل احمر در کرمان فعال است

 کشاورزان با کمبود گازوئیل مواجه شدند

 خاموشی پمپ های آب
ایـن روزهـا باغ هـا، مـزارع و نخلسـتان های 
جنـوب کرمـان شـاهد تـاش کشـاورزان 

بـرای بـه ثمـر رسـاندن محصـوالت کشـاورزی اسـت، مشـکات اقتصـادی، دالل 
بازی، افـت قیمـت محصـوالت کشـاورزی و قیمـت بـاالی حمـل و نقـل و نهاده ها 
مشـکات این قشـر را نسـبت به گذشـته بیشـتر کرده اما نه تنها اقدامـی برای حل 
مشـکات صـورت نگرفتـه اسـت بلکـه هـر روز بر بـار مشـکات ایـن قشـر محروم 

افـزوده می شـود.
خشکسـالی و کمبود شـدید بارندگی در جنوب کرمـان این روزها بسـیاری از منابع 
آبـی جنـوب اسـتان را خشـک کـرده و برکه هـای، چشـمه ها و رودخانه ها خشـک 
شـده اسـت.رودخانه هلیل رود نیز پس از یک سـال در نهایـت روز گذشـته بود که 
بـرای سـاعاتی جاری شـد امـا این میـزان حـق آبـه نتوانسـت دردی از کشـاورزان 

دوا کنـد.

رضا فالح بیان کرد: با توجه به موج فزاینده همه گیری کرونا 
ستان و قرنطینه شدن  رستان های ا و تکمیل ظرفیت بیما

بسیاری از بیماران در منازل و ضرورت نیاز بیماران به اکسیژن، جمعیت هالل 
احمر استان کرمان در خدمت رسانی به متاثرین از کرونا با استفاده از ظرفیت 
کسیژن و  نات تجهیزات پزشکی در ۲۵ شهرستان و شهر، کپسول ا ما نک ا با
دستگاه های اکسیژن ساز به صورت امانی، در اختیار بیماران نیازمند کرونایی 

قرار می دهد.
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بازگشت دوباره 
نقدینگی به 

بورس با احیای 
اعتماد مردم 

  ساماندهی نیروی 
انسانی اولویت اصلی 

آموزش و پرورش 
کرمان است

میزان رعایت اصول 
بهداشتی محرم

 در استان کرمان 
۷0 درصد اعالم شد
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ادامه مطلب را در صفحه۲ بخوانید 

تومــان  ۵00 قیمــت              1400 شــهریور   1 دوشــنبه         1047 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

حفاظت گاه مردمی؛ خوب یا بد؟حفاظت گاه مردمی؛ خوب یا بد؟

میزان رعایت اصول بهداشتی محرم
 در استان کرمان ۷۰ درصد اعالم شد

  ساماندهی نیروی انسانی اولویت اصلی 
آموزش و پرورش کرمان است

 استاندار کرمان گفت: در دهه اول ماه 
محرم میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در استان به 70 درصد رسید و مردم در 
عزاداری ها بویژه در گلزار شهدای شهر 

کرمان مراعات کردند.
 علی زینی وند در نشست بررسی وضعیت 
کرونا استان کرمان افزود: با توجه به 
هماهنگی خوبی که در استان کرمان 
وجود دارد و ظرفیت های دانشگاه های 
علوم پزشکی استان، تالش کردیم هیچ 
مزاحمتی در حوزه کرونا برای کشور ایجاد 
نشود.او تصریح کرد: در زمان حاضر حدود 
۲ هزار نفر بستری کرونا در استان داریم که 
۵00 نفر از آنان در منزل هستند و هفته 
گذشته تنها در بیمارستان افضلی پور شهر 
کرمان 4۲0 بیمار بستری بودند و تمامی 
بخش های این بیمارستان به بیماران 

کرونایی اضافه شده است.
استاندار کرمان بیان کرد: حدود سه هزار 
مبتالی قطعی به کرونا در استان در حال 
مداوا و مدیریت هستند، اما تعداد فوتی ها 
نسبت به تعداد بستری ها کاهش یافته 
است.او ادامه داد: ظرفیت اکسیژن و کادر 
درمان را افزایش داده ایم و درباره بیماری 
کووید 1۹ به برخی استان های دیگر نیز 

کمک کرده ایم.
زینی وند با بیان اینکه شیب بیماری در 

استان کرمان نزولی شده است تصریح کرد: 
شمار بیماران سرپایی نیز کاهش یافته 
است و جزو استان هایی هستیم که از پیک 

)اوج همه گیری( کرونا عبور کردیم.
او تاکید کرد: کارهای سلبی و کنترلی 
برای مقابله با کرونا آستانه تحمل مردم را 
کم کرده است، هر چند ما محدودیت ها را 

اعمال و مردم نیز تحمل کرده اند.
امکان افزایش ظرفیت واکسن به 

۵0 هزار ُدز
استاندار کرمان در ادامه با بیان اینکه 
باید به سمت تهیه واکسن و افزایش 
واکسیناسیون شویم افزود: روزانه حدود 
۳0 هزار ُدز واکسن در استان تزریق 
می شود که امکان افزایش ظرفیت تا ۵0 
هزار ُدز وجود دارد.او با اشاره به موضوع 
بازگشایی مدارس اظهار داشت: آموزش 
و پرورش اصرار بر بازگشایی مدارس در 
مهرماه دارد اما رئیس جمهوری کمیته ای 
برای بررسی این مساله مشخص کرده و 
همه افراد درگیر در بازگشایی مدارس باید 

واکسیناسیون شوند.
زینی وند با بیان اینکه محدودیت های تردد 
همچنان ادامه دارد بیان کرد: کسب و کارها 
نیز به جز چند صنف فعالیت خود را آغاز 
می کنند و فرمانداران نیز باید مکان های 
تجمع و ییالقات را کنترل و مدیریت کنند.

بعد از ادعای محمد صالحی، رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران مبنی بر صادرات پسته 
از طریق کارت های یکبار مصرف، مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان این ادعا 

را کذب خواند. طبیب زاده گفته است که  ما هیچ موردی کارت اجاره ای و کارت مشکل 
داری در کرمان نداشتیم.با این حال صالحی معتقد است که اختالف ارز نیمایی و آزاد 

صادرکنندگان را مجبور به استفاده از شیوه غیر قانونی کرده است. او البته هیچ مرزی بین 
تجار کرمانی و غیر کرمانی نکشیده و صحبت او مربوط به کل کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: ساماندهی نیروی انسانی اولویت 

اصلی این نهاد در پروژه مهر است.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط 
عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، 
احمد اسکندری نسب افزود: بازگشایی 
فرهنگی  رویداد  مهمترین  مدارس 
- اجتماعی کشور است که تحت تاثیر 

ویروس کرونا قرار گرفته است.
او اظهار داشت: در زمینه بازگشایی مدارس 
در اول مهر سه حالت پیش بینی می شود 
اول اینکه آموزش حضوری باشد و همه 
زیرساخت های بهداشتی فراهم شود که 
با توجه به وجود 7۲0 مدرسه زیر 10 نفر 
جمعیت در استان کرمان از ظرفیت شبکه 
شاد در بستر فضای مجازی استفاده شود 
که توزیع بسته های یادگیری بین دانش 
آموزان تابع تصمیم های ستاد ملی مقابله 

با کرونا هستیم.
اسکندری نسب ادامه داد: توزیع کتاب 

های درسی تا ۲۵ شهریور ماه در مدارس 
انجام می شود و ارسال کتاب به شهرستان 

ها و مناطق انجام شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
بر ثبت سفارش کتب درسی در سایت 
تاکید کرد و گفت: ثبت نام دانش آموزان در 
سامانه به ویژه پایه های اول، هفتم و دهم 

باید مورد توجه قرار گیرد.
اسکندری نسب تصریح کرد: پیگیری 
روند سنجش سالمت جسمانی و آمادگی 
تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان باید 
انجام و اطلس دسترسی تک تک دانش 
آموزان به یادگیری تا ابتدای سال تحصیلی 
در قالب پروژه مهر تدوین و طراحی شود و 
نقل و انتقاالت فرهنگیان استان کرمان تا 

1۵ شهریور باید تعیین تکلیف شود.
او خاطرنشان کرد: فرهنگیانی که تاکنون 
در برابر بیماری کووید 1۹ واکسینه نشده 
اند،  ضرورت دارد هر چه سریعتر به سایت 

سالمت مراجعه کنند.

مـارا
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ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 14۰۰ حوزه ثبتی شهداد
بدینوسیله طبق ماده 12 قانون ثبت و مواد اصالحی 64 و 59 آئین 
نامه قانون ثبت اشخاصی که در سه ماهه اول سال 1400 نسبت 
به امالک واقع در بخش های 23 و 25 و 26 کرمان حوزه ثبتی 
بخش شهداد تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام و نام خانوادگی و 
سهم مورد تقاضا به ترتیب شماره پالک فرعی و اصلی و موقعیت 

محل ملک بشرح ذیل آگهی میگردد:
از بخش 23 کرمان

-پالک 5 فرعی از 2647- اصلی آقای ابوالفضل کدخدا دهنوئی 
ششدانگ یکباخانه واقع در شهداد خیابان طالقانی کوچه شماره 

12 بمساحت ششدانگ 248 مترمربع
-پالک 24 فرعی از 2644- اصلی آقای مسلم کدخدا نجف 
واقع در شهداد خیابان طالقانی  آبادی ششدانگ یکباب خانه 

کوچه 20 بمساحت ششدانگ 273 مترمربع
-پالک یکفرعی از 2001- اصلی آقای محمد یوسفی چهارفرسخی 
ششدانگ یکباخانه واقع در شهداد خیابان آیت هللا قوام کوچه باغ 

مسعودی بمساحت ششدانگ 360/30 مترمربع
از بخش 25 کرمان

-پالک 1972 فرعی از یک – اصلی آقای رضا کدخدا حسین 
آبادی ششدانگ یکباب مغازه واقع در اندوهجرد خیابان شهید 

باهنر کوچه 2 بمساحت ششدانگ 119/31 مترمربع
طهمورسی  مجید  آقای  اصلی  یک  از  فرعی   1973 -پالک 
ششدانگ یک قطعه باغ واقع در اندوهجرد بین جاده اندوهجرد 

به گودیز – دشتوئیه بمساحت ششدانگ 31570 مترمربع
طهمورسی  مجید  آقای  اصلی  یک  از  فرعی   1974 -پالک 

ششدانگ یک قطعه باغ در اندوهجرد بین جاده اندوهجرد به 
گودیز – دشتوئیه بمساحت ششدانگ 54198 مترمربع

ار بخش 26 کرمان
-پالک 1607 فرعی مجزی از 365 فرعی از 47- اصلی خانم 
اعظم غالمی شهربابک ششدانگ یکباخانه و باغ واقع در سیرچ 
بمساحت  ماهی  پرورش  جنب  سنگستان  آبگرم کوچه  جاده 

ششدانگ 1518 مترمربع.
لذا به استناد ماده 16 قانون ثبت چنانچه شخص یا اشخاصی 
)حقیقی یا حقوقی( نسبت به امالک تقاضای ثبت شده در این 
آگهی، اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین نشر آگهی 
حداکثر ظرف مدت نورد )90( روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهداد تسلیم نمایند و رسید دریافت نمایند. ضمنا 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون مربوط به اعتراضات پرونده های 
ثبتی مصوب سال 1373 معترض بایستی ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به اداره ثبت دادخواست الزم را 
نیز نیز به دادگاه صالحه تقدیم نماید و چنانچه بین تقاضا کننده 
و دیگری قبل از انتشار نوبت اول آگهی، دعوای دادگستری در 
جریان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت ظرف مدت مذکور گواهی 
دادگاه مشعر بر جریان دعوی از دادگاه اخذ و به این اداره ارائه 

نماید واال حق وی ساقط خواهد شد. شناسه آگهی 1165345
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد
شناسه آگهی : 1165345

استخـدام

09133952075

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار 
 در کارگاه کابینت و دکور سازی نیازمندیم .

بازگشت دوباره نقدینگی به بورس با احیای اعتماد مردم 
یـک کارشـناس بـازار سـرمایه بـا اشـاره بـه 
تـالش دولـت بـرای بهبـود معامـالت بـازار 
سـرمایه، گفـت: ایـن مسـاله کـه دولـت بـه 
دنبـال اعتمادسـازی در بیـن مـردم جهـت 
سـرمایه گذاری در بـورس اسـت، بـه عنـوان 
شـاخصی مهم در بین مردم بـرای ورود دوباره 
نقدینگی هـا بـه ایـن بـازار تلقـی می شـود.

»داود رزاقـی« )یکشـنبه( در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا بـه بهبـود رونـد 
معامـالت بـورس و عوامـل تاثیرگـذار بـر آن 
اشـاره کرد و افـزود: صحبت رییـس جمهوری 
در مراسـم تنفیـذ در خصـوص ایجـاد ثبات در 
معامـالت بـورس از جملـه مسـایل بـا اهمیت 
و تاثیرگـذاری تلقـی می شـود کـه نشـان از 

درجه اهمیـت این بـازار برای دولـت دارد. این 
اظهارات توانسـت بـار دیگـر اعتمادهـا را برای 
سـرمایه گذاری در بـورس بازگردانـد و شـاهد 
ورود نقدینگی هـای در اختیـار مـردم بـه ایـن 

بـازار باشـیم.
وی اظهـار داشـت: ایـن مسـاله کـه دولـت به 
دنبـال اعتمادسـازی در بیـن مـردم جهـت 
سـرمایه گذاری در بـورس اسـت بـه عنـوان 
مسـاله ای مهم در بین مردم بـرای ورود دوباره 

نقدینگـی هـا بـه ایـن بـازار تلقـی می شـود.
رزاقـی بـا بیـان اینکـه توجـه و تـالش دولـت 
جدیـد بـرای بهبـود و جبـران وقایـع رخ داده 
ر، امـری کامـال بدیهـی  در معامـالت بـازا
اسـت، خاطرنشـان کـرد: رفتارهـای هیجانـی 

سـهامداران در بـازار بـرای جلوگیـری از ضرر 
و زیـان هـای احتمالـی نشـان داد کـه اعتماد 
بـه سـرمایه گذاری دربـازار سـرمایه می توانـد 
بـه راحتـی دسـتخوش تـرس و ناامنی شـود و 
نقدینگی هایـی کـه می تواننـد جـذب توسـعه 
ظرفیـت صنایـع و شـرکت های فعـال در ایـن 
حـوزه شـوند و بـه سـمت سـایر بازارهـای 
غیرمولـد ماننـد رمـز ارزهـا، ارز و طـال ورود 

پیـدا کننـد.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه در ادامـه بـه 
راه هـای ایجـاد ثبـات و بازگشـت تعـادل بـه 
معامـالت بـورس اشـاره کـرد و گفت: بـا توجه 
بـه عمـق کـم بـازار سـرمایه در مقایسـه بـا 
سـایر کشـورها، اتخـاذ تصمیمـات عجوالنـه 

می توانـد زمینـه تصمیمـات عجوالنه از سـوی 
سـهامداران را فراهـم کـرده و ضربـات جبران 

ناپذیـری را بـه بـازار سـهام وارد کنـد.
ینکـه تجمیـع نظـر صاحبـان  وی بـا بیـان ا
نـد کمک کننـده بـه کاهـش  تجربـه می توا
و  نیـن  قوا برخـی  ز  ا ناشـی  آفت هـای 
دسـتورالعمل ها باشـد، افـزود: ایجـاد تعـادل 
بیـن بـازار پـول و سـرمایه بـا بررسـی اثـر 
تصمیمـات بـازار پـول بـر متغیرهـای کالن 
فزایـش فعالیـت صندوق هـای  قتصـادی، ا ا
تثبیـت و توسـعه بـازار سـرمایه، توسـعه و 
متنوع سـازی صندوق هـا، توسـعه ابزارهـای 
نوین تأمیـن مالـی مبتنی بـر سـرمایه و اوراق 
بدهی، تـداوم فعالیت هـای بازارگردانـی موثر، 
توسعه ابزارهای مشـتقه، افزایش شـفافیت در 
معامـالت، ابزارهای پوشـش ریسـک، افزایش 
شـناوری سـهام بـا توجـه بـه ظرفیـت بـازار 

سـرمایه و مدیریت آثار آن در شرایط نامتعارف 
بـازار، بـه روز رسـانی قوانیـن حاکـم بـر ایـن 
حـوزه متناسـب بـا کشـورهای توسـعه یافته، 
تالش در راسـتای ایجاد بـازار سـرمایه کارآمد 
و تسـریع و تسـهیل در صـدور مجـوز نهادهای 
مالـی از جملـه عواملی هسـتند کـه می توانند 
زمینه ایجـاد ثبـات در معامالت بـازار را فراهم 

. کننـد
رزاقی بـه عوامـل تاثیرگـذار در تغییـر جایگاه 
بـازار سـرمایه در میـان مسـووالن حاضـر در 
کشـور و نیـز آحاد مـردم جامعـه اشـاره کرد و 
گفـت: بایـد ایـن موضـوع مـورد توجـه فعاالن 
حاضـر در کشـور باشـد کـه بـازار سـرمایه در 
همه کشـورهای توسـعه یافته جهـان به عنوان 
اصلی تریـن رکـن اقتصـادی کشـور محسـوب 
می شـود و اکنـون این بـازار توانسـته اسـت به 
جایگاه اصلی خود در کشـور دسـت پیـدا کند.

 جناب آقای کاوه کریمی
 برادر بزرگوار و همکار گرامی 

مدیر عامل محرتم رشکت تولید نیروی برق کرمان

سـنگینی غم هجرت "مادر" فزون تر از آن اسـت که در واژگان تحمل تواند و 
مصیبتـی کـه داغ آن تا ابد بر دل ماندگار اسـت و تسـلی پذیر نه!

روح بلندش  قرین رضوان الهی و شـادی بی نهایت و عشـق بی پایانش در رگ 
هایتان جـاری و ابدی باد.

حسین جاوید

اختالف بر سر قرق منصورآباد ادامه دارد

یک کارشناس بازار سرمایه 
بـا اشـاره بـه تـالش دولـت 

برای بهبـود معامالت بازار سـرمایه، گفـت: این 
مسـاله که دولت به دنبال اعتمادسـازی در بین 
مردم جهت سـرمایه گذاری در بورس اسـت، به 
عنوان شـاخصی مهم در بیـن مردم بـرای ورود 
دوبـاره نقدینگی ها به ایـن بازار تلقی می شـود.

»داود رزاقـی« )یکشـنبه( در گفـت و گـو بـا 
خبرنگار اقتصادی ایرنا به بهبـود روند معامالت 
بـورس و عوامـل تاثیرگـذار بـر آن اشـاره کرد .

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 
ساماندهی نیروی انسانی اولویت اصلی این نهاد 

در پروژه مهر است.

 استاندار کرمان گفت: در دهه اول ماه محرم میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی در استان به 70 
درصد رسید و مردم در عزاداری ها بویژه در گلزار 

شهدای شهر کرمان مراعات کردند.
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 واکسن نورا طی چند ماه آینده 
به مرحله نهایی می رسد

 فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی بـا اشـاره به 
آخریـن وضعیـت واکسـن "نـورا" گفـت: تولیـد این واکسـن 
مراحل طبیعـی خود را طـی می کند و ان شـاالله ظـرف چند 

مـاه آینـده بـه مرحلـه نهایی می رسـد.
 سـردار سرلشـکر حسـین سـامی در حاشـیه افتتـاح ۶۴ 
تخت ویـژه بیمـاران کرونا در بیمارسـتان فاطمـه الزهرا)س(
کرمـان افـزود: واکسـن نـورا در مرحلـه اول تسـت بالینـی 
موفقیت آمیـز بـوده و ان شـاالله وارد فـاز دوم آزمایش هـای 

بالینـی شـده ایـم.
او اظهار داشـت: وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 
مراحل طی شـده توسـط متخصصان دانشـگاه علوم پزشـکی 
بقیه الله)عـج( و مراحـل تولید واکسـن را با یـک دقت خاص 
و ویژه زیـر نظـر دارند و تولیـد واکسـن مراحـل طبیعی خود 
را طـی می کند کـه انشـاالله  ظـرف چند مـاه آینده واکسـن 

بـه مرحلـه نهایی می رسـد.
فرمانده کل سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی ادامه داد: سپاه 
بـا مشـارکت وزارت بهداشـت،درمان و آمـوزش پزشـکی و 
دانشـگاه های علـوم پزشکی،واکسیناسـیون کرونـا را ادامـه 

می دهـد.
او اظهار داشـت: هـدف از سـفر بـه کرمـان، بازدیـد از نحـوه 
مشـارکت نیروهای سـپاه و بسـیج در مدیریت مهـار بیماری 
کرونا اسـت کـه بـه دلیـل شـیوع گسـترده ایـن بیمـاری در 
اسـتان کرمـان بـا ابتـای افـراد زیـادی بـه کرونـا روبـرو 
هسـتیم.او اظهار داشـت: خوشـبختانه با انجام واکسیناسیون 
آمار فوتی هـای ناشـی از بیماری کووید ۱۹ نسـبت بـه موارد 
ابتـا درصـد پایین تـری دارد اما هدف ما این اسـت بـا فرمان 
اخیـر رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در زمینـه ورود سـپاه و 
بسـیج به عرصه اجـرا و تحقـق طرح شـهید سـلیمانی با همه 

ظرفیـت و بضاعـت اجرا شـود.
فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی تصریح کـرد: 
امـروز همکاران مـا اقـدام ارزنـده ای در مرکز واکسیناسـیون 
بیمارسـتان فاطمـه الزهـرا)س( شـهر کرمـان انجـام داده و 
موفق شـدند حـدود ۶۴ تخت بـه تخت های بسـتری بیماران 

کرونایـی در ایـن بیمارسـتان اضافـه کنند.
او ادامـه داد: در حـال حاضـر ۱۳۴ تخـت معـادل ۷۰ درصـد 
از کل تخت هـای بیمارسـتان فاطمـه الزهـرا )س( کرمان به 

بیمـاران کرونایـی اختصاص داده شـده اسـت.
فزود:مرکـز واکسیناسـیون  ا ر سرلشـکر سـامی  سـردا
بیمارسـتان فاطمـه الزهـرا)س( در مسـائل مربـوط بـه طرح 
شـهید سـلیمانی و رجوع به منزل؛ ابتکاری اندیشـیده که در 
این طرح اکیپ های موتورسـواری شـکل گرفته کـه نیازهای 
بیمـاران کرونایـی بسـتری در منـازل را از قبیل دارو و سـایر 
ملزومـات را تهیه می کننـد و امـداد اجتماعی در ایـن پدیده 

اتفـاق می افتـد.

ز  مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان ا
فعالیت ۲۵ بانک امانات تجهیزات پزشکی 
در شعب سراسر این استان خبر داد و گفت: 
تاکنون هزار و ۵00 بیمار از خدمات این مراکز بهره مند 

شده اند.
به گزارش روابط عمومی این جمعیت، رضا فالح بیان کرد: 
با توجه به موج فزاینده همه گیری کرونا و تکمیل ظرفیت 
بیمارستان های استان و قرنطینه شدن بسیاری از بیماران 
در منازل و ضرورت نیاز بیماران به اکسیژن، جمعیت 
هالل احمر استان کرمان در خدمت رسانی به متاثرین از 
کرونا با استفاده از ظرفیت بانک امانات تجهیزات پزشکی 
در ۲۵ شهرستان و شهر، کپسول اکسیژن و دستگاه های 
اکسیژن ساز به صورت امانی، در اختیار بیماران نیازمند 

کرونایی قرار می دهد.
او افزود: اکنون بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت 
هالل احمر استان کرمان دارای 17 قلم به تعداد ۲4۳ 
عدد از اقالم پزشکی مربوط به بیماری های تنفسی و 
ریوی و ۲0 عدد تجهیزات کمکی از قبیل )ویلچر، واکر 
و عصا( و همچنین 1۵ عدد تخت و تشک مواج و ۲ عدد 

ساکشن است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره 
به ارزش ریالی اقالم موجود در بانک امانات تجهیزات 
پزشکی به مبلغ ۲ میلیارد تومان خاطرنشان کرد: این 
مراکز در تحقق اهداف بشردوستانه و به منظور یاری 
رساندن به بیماران نیازمند جامعه، ترویج فرهنگ وقف 
قفان توسط  ز ظرفیت های خیران و وا و بهره گیری ا
وطلبان جمعیت هالل احمر طراحی شده  سازمان دا

است.
مانات تجهیزات پزشکی  براساس این گزارش بانک ا
هالل احمر در شهرستان های کرمان، بردسیر، کهنوج، 
رفسنجان، بافت، بم، جیرفت و بخش ساردوئیه، زرند، 
شهربابک، ریگان، سیرجان، راور، ارزوئیه، انار، رابر، فهرج، 
کوهبنان، منوجان، نرماشیر، رودبارجنوب، قلعه گنج، 
عنبرآباد و شهرهای شهداد و ماهان راه اندازی شده است.

۲۵ بانک امانات تجهیزات 
پزشکی هالل احمر در کرمان 

فعال است

خبر

خبرخبرخبر

براساس آخرین گزارش استارت آپ بلینک 
از 1000 شهر در 100 کشور دنیا براساس 
کمیت، کیفیت و محیط کسب وکار استارت آپی، 
تهران در رتبه ۵1۲ قرار گرفته و در رتبه اول 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد.به 
گزارش ایسنا، در تازه ترین گزارش استارت آپ 
بلینک از رتبه بندی استارت آپ ها که توسط اتاق 
بازرگانی تهران منتشر شده، ایاالت متحده آمریکا 
نخستین کشور جهان از نظر امتیاز کسب وکار و 
کیفیت و کمیت استارت آپی است. انگلستان، 
کانادا، آلمان و سوئد در رتبه های بعدی قرار دارند 

و چین در جایگاه هفتم جهان است.
این گزارش نشان می دهد رتبه سنگاپور در 
سال ۲0۲1، نسبت به سال ۲0۲0، شش پله 
بهبود یافته است. سنگاپور در رتبه بندی جدید 
در جایگاه دهم جهان ایستاده است. رشد شش 
پله ای سنگاپور و حضور در بین 10 کشور نخست 
جهان در رتبه بندی اکوسیستم استارت آپی 
نشان می دهد قطار نوآوری در این کشور تا چه 
اندازه سریع و در ریل درست حرکت می کند.
امتیازهای سنگاپور در شاخص های کمیت و 
کیفیت مناسب ارزیابی شده اما امتیاز محیط 
کسب وکار در این کشور در مقایسه با دیگر 
10 کشور برتر، پایین است. در این رتبه بندی 
استرالیا با ۲ پله سقوط، به رتبه نهم رسیده 
است. در بین 10 رتبه نخست، رتبه های سوئد 
و چین هم با 4 و 7 پله صعود در سال ۲0۲1، 
بهبود یافته است.کشورها در این رتبه بندی 
براساس کمیت، کیفیت و محیط کسب وکار 
ارزیابی شده اند. در این گزارش 1000 شهر 
در 100 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. 
عالوه بر این، رتبه بندی شهرها در کشورهای 
پرتنش از نظر سیاسی و اقتصادی هم اعالم 
شده است. در این گزارش نوشته شده رتبه 
این شهرها حاصل تالش کارآفرینانی است که 
باوجود محدودیت های منابع مالی داخلی، وجود 
دولت های ناکارآمد و دشواری های ژئوپلیتیکی به 

کار خود ادامه داده اند.
در این فهرست رتبه تهران ۵1۲ اعالم شده 
است که نسبت به سال ۲0۲0، 174 پله سقوط 
را نشان می دهد. با این حال، در بین کشورهای 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تهران، باالترین 
رتبه و امتیاز را کسب کرده است. بغداد، رام اهلل و 
صنعا از دیگر شهرهای مورد بررسی در منطقه 

خاورمیانه است.

بعد از ادعای محمد صالحی، رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران 
مبنی بر صادرات پسته از طریق کارت های یکبار مصرف، مهدی 
طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان این ادعا را کذب خواند. طبیب 
زاده گفته است که  ما هیچ موردی کارت اجاره ای و کارت مشکل 

داری در کرمان نداشتیم.
با این حال صالحی معتقد است که اختالف ارز نیمایی و آزاد 
صادرکنندگان را مجبور به استفاده از شیوه غیر قانونی کرده است. او 
البته هیچ مرزی بین تجار کرمانی و غیر کرمانی نکشیده و صحبت او 

مربوط به کل کشور است.
  به گفته او اختالف ارز نیمایی و آزاد قریب به ۳ هزار و ۵00تومان 
است .اگر قیمت پسته را حتی 7 دالر هم در نظر بگیریم، برای هر کیلو 
پسته صادر کننده ای که به صورت قانونی عمل کند ۲۵هزار تومان 

ضرر خواهد کرد.«
رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران مدعی است که تعهدات ارزی 
منجر شده تا ۹0 درصد از صادرکنندگان از طریق کارت های یکبار 

مصرف صادرات را انجام دهند.
خط خوردن کرمان از دور تجارت غیر قانونی از این نظر حائز اهمیت 
است که این استان در صدر تجارت پسته است. حتی امسال نیز که 
قریب به ۵۵ درصد محصول استان به جهت سرمازدگی و خشکسالی 
از دست رقم برداشت پسته حدود ۵0 هزار تن بود. با احتساب پیش 
بینی انجمن پسته ایران مبنی بر برداشت 1۵0 هزار تنی پسته از کل 
ایران، کرمان همچنان یک سوم از میزان برداشت پسته را به خود 
اختصاص داده.بنابراین اگر بپذیریم که تمامی تجارت صورت گرفته از 
کرمان از شیوه قانونی بوده، رقم صادرات غیر قانونی به زیر 70 درصد 
می رسد. البته باید این نکته را هم اضافه کرد که این میزان برداشت 
صرفا مربوط به امسال است و سال گذشته از ۲۲0 هزار تن برداشت 
پسته، 100 هزار تن آن مربوط به کرمان بوده که سهم آن قریب به 

۵0 درصد است.
لذا با پذیرش ادعای طبیب زاده درصد تخلف به زیر ۵0 درصد 
هم می رسد که اختالف فاحشی با ۹0درصد دارد. همه این ها در 
شرایطی است که تمام تخلفات صورت گرفته مربوط به دیگر 

استان ها باشد.
 علی احمدی، مدیر بخش بازرگانی اتاق بازرگانی در رد ادعای صالحی 
به »کاغذ وطن« می گوید: »من اطالعی از دیگر استان ها ندارم اما 
از ابتدای سال ۹۹ که تعهد ارزی اجباری شد، 60درصد از گواهی 
مبداهای صادر شده مربوط به تجار کرمانی بوده و ما در کرمان به دلیل 

سختگیری هایی که کردیم کارت اجاره ای و یکبار مصرف نداریم.«
با این حال محسن رضایی، دبیر انجمن پسته ایران  به »کاغذ وطن« 
می گوید: »از سال ۹7 روند استفاده از کارت های اجاره ای شکل گرفته 

و تجار با برند خود و با کارت های خود صادراتی انجام نمی دهند.«

اتاق بازرگانی ادعای استفاده 90درصدی تجار پسته 
از کارت های یکبار مصرف را کذب خواند

 رئیس اتاق بازرگانی کرمان: 
درکرمان کارت اجاره ای نداریم

تهران در رتبه اول 
خاورمیانه از نظر محیط 
کسب وکار استارت آپی 

کاغذ اقتصادی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078004191 هیات دوم مورخه 1400/05/03 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی حسین نخعی فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 553 و کد ملی 2991138106 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه و باغچه و انبار 
/ به مساحت 3839/46 متر مربع تحت پالک 2336 فرعی از 20 اصلی بخش 6 واقع در قائم آباد 
خیابان قائم خیابان خیام ملک سوم سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقایان محمود و احمد 
ایالقی حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف: 483
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/05/18-تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/06/01

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400 
بر طبق دستور ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد اصالحی 59 و 64 آئین نامه قانون 
ثبت اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک بخش 16 کرمان حوزه ثبتی شهرستان 
زرند تقاضای ثبت نموده اند و همچنین امالکی که بر طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی از سهام مجهول می باشد با ذکر نام متقاضی و سهام مورد تقاضا 

و محل وقوع ملک بشرح زیر آگهی می گردد:
پالک 1631 فرعی مفروز و مجزی از پالک 521 فرعی از 18 اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران با 
نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
کرمان ششدانگ ساختمان مرکز بهداشت واقع در اراضی اپوروار کوهبنان بخش 16 کرمان  بمساحت 

1820.75 مترمربع
بنا به دستور ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک کسانیکه بر امالک تقاضای ثبت شده در بخش های قید 
شده در این آگهی واخواهی و اعتراضی دارند می توانند از اولین نوبت انتشار آگهی به مدت 90 روز اعتراض 
خود را کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند و عالوه بر آن ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست الزم به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم نمایند و در غیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی او می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تسلیم دادخواست 
را دریافت دارند و به این اداره تسلیم نمایند و اداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات 
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهند و چنانچه بین تقاضا کنندگان و اشخاصیکه قبل از نوبت اول این 
آگهی دعوی اقامه و در جریان رسیدگی می باشد میبایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی را به این اداره 
تسلیم واال حق او ساقط خواهد شد و تحدید حدود امالک درخواست ثبت شده بر طبق ماده 14 قانون 
ثبت اسناد و امالک به ترتیب بخش و شماره پالک آگهی خواهد شد و این آگهی در دو نوبت به شرح 

زیر منتشر خواهد شد.
آگهی نوبتی و تحدید حدود در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
به استناد ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی ، مبنی بر پذیرش ثبت و تنظیم اظهارنامه و تحدید حدود همزمان امالک مشمول و 
تطبیق آنها با دفتر توزیع اظهارنامه، پرونده ثبتی و محل و همچنین پس از حصول از اطمینان از انتشار 
آگهی موضوع ماده 3 قانون فوق مشخصات امالک و همچنین حدود آنها طی دو نوبت در تاریخ های ذکر 
شده آگهی و متذکر می گردد و چنانچه اشخاصی به ماهیت ملک معترضند ظرف مدت نود روز و اشخاصی 
که به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند ظرف مدت سی روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده 86 آیین 

نامه قانون ثبت اعتراض خود را کتبا به واحد ثبتی تسلیم نمایند.
الف( موقوفه مریم خانم به تولیت آقای حسین متصدی زاده زرندی به شناسنامه ملی 14000503240 در 
ششدانگ زمین وقفی بمساحت 283.35 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 40 فرعی از 2368 اصلی واقع 

در زرند خیابان عالمه )اراضی حسین آباد( بخش 13 کرمان.
ب( آقای حسن اسالمی علی آبادی به شناسنامه شماره یک صادره از زرند فرزند غالمحسین در ششدانگ 
اعیانی خانه به مساحت 309.62 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 65 فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند 
خیابان عالمه )اراضی حسین آباد( بخش 13 کرمان که عرصه آن بموجب سند اجاره شماره 99/752039 

مورخه 1399/8/12 متعلق به موقوفه مریم خانم با تولیت آقای حسین متصدی زاده می باشد.
 م الف125

تاریخ انتشار نوبت اول: روز شنبه 1400/5/2  
تاریخ انتشار نوبت دوم:روز دوشنبه 1400/6/1

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

به موجب ماده 1۲ قانون ثبت اسنادوامالک 
و مواد ۵۹ و 64 ایین نامه اصالحی قانون 
ثبت و همچنین تبصره 4 ماده ۲ قانون اصالح و حذف 
موادی از قانون ثبت بدینوسیله فهرست امالکی که در 
سه ماهه اول سال 1400  در حوزه ثبتی شهرستان 
کهنوج بخش 46 کرمان تقاضای ثبت شده اند به ترتیب 
شماره پالک و ذکر نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت و 

محل وقوع ملک به شرح ذیل اگهی میشوند .
فرعیات ذیل از پالک 1 _ اصلی واقع درگلستان زه، 

نخلستان ، پشته دول اباد و پونان قطعه یک 
مجید   فرزند   زاده  در  مهرداد  آقای   فرعی    ۲۵8۳
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر زمین به مساحت 

18۹78 متر مربع .
۲۵۹۲  فرعی  آقای امین سلیمانی سرخ قلعه  فرزند 
ناصر  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  460  متر 

مربع .
۲۵۹۵  فرعی  خانم کبری بهرامی نیکخو فرزند جان اله 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۹7.8۳  متر مربع .

۲۵۹6  فرعی   خانم  سمیه عیدی پورزه فرزند موسی   
ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر خانه به 

مساحت ۳۲۵.6۲   متر مربع .
۲۵۹۹  فرعی  خانم  فاطمه سلیمی زه  فرزند  رضا  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 64۲.6۲  متر مربع .
۲601  فرعی  آقای  محمود لورگی پور فرزند مراد  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 67۳.7۲   متر 

مربع .
۲60۲  فرعی  خانم  سکینه لورگی پور  فرزند  مراد  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۲4.۹4   متر 

مربع .
۲60۳ فرعی  خانم  ایران دولتی  فرزند  احمد  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۲۹4.۳۵  متر مربع .

۲604  فرعی  خانم  نبات پرنده  فرزند  خدایار ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 111۲.8۹  متر مربع.

۲60۵ فرعی  خانم  لیال جشان بامری   فرزند  طالب  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۳7  متر مربع .

فرعیات ذیل از پالک ۲ – اصلی واقع در حیدر آباد شهر 
کهنوج قطعه یک .

10۳۹۵  فرعی  خانم  مریم پیکار  فرزند  غالمرضا  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۳6.41   متر 

مربع .
10۳۹6 فرعی  خانم نرگس رمضانی زه   فرزند  حسین  
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به 

مساحت   ۲88.0۹   متر مربع .
10۳۹7  فرعی  خانم  لیال ناصری دهکهان  فرزند  عزیز 
اهلل  ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۳۳.۳1  متر 

مربع .
10411فرعی  خانم  هاجر پور کهنوجی  فرزند  موسی  
ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ۲۵0  متر مربع .

1041۵  فرعی  آقای  سعید مشرفی نژاد    فرزند  احمد  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۳8.۲6  متر مربع .
1041۹  فرعی  خانم  سمیه تهرودی  فرزند  رضا  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳80.۲0  متر مربع .

فرعیات ذیل از پالک ۲1 – اصلی واقع در علی آباد شهر 
کهنوج قطعه یک .

46۳  فرعی  خانم  کلثوم احمدی کهنوج  فرزند  رضا 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 7۳6 متر مربع

467  فرعی  آقای  رمضان راوند فرزند موسی   ششدانگ 
یک قطعه زمین جهت تجمیع با پالک ۳4 فرعی از 

۲1 - اصلی  به مساحت  46  متر مربع .
1۹۹  فرعی  خانم  معصومه خاکساری  فرزند  ولی  

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲1۵  متر مربع .
فرزند  محمودی  الله  خانم  اصلی  از ۳1–  فرعی   ۲6

عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر 
کارگاه تیرچه  به مساحت ۳00   متر مربع واقع در 

مهدی آباد بهداری قدیم شهر کهنوج قطعه یک.
و  زیری  واقع در  اصلی   – از پالک 8۳  فرعیات ذیل 

سهالور شهر کهنوج قطعه یک .
بختیار   فرزند   عیدی     علی  آقای   فرعی     ۹0۵
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4160۵  

متر مربع .
۹06  فرعی  آقای  محمد عیدی    فرزند  بختیار  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر نخیالت  

به مساحت ۳۹8.47   متر مربع .
۹07  فرعی  آقای  حسین محمودی    فرزند شکراهلل  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر نخیالت 

به مساحت 48۲۹1.8۹  متر مربع .
۲7 فرعی از 1۵6– اصلی خانم رقیه محمدی فرزند 
محمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت  416.۲۵   متر 

مربع واقع ریحان آباد  شهر فاریاب قطعه دو.
فرعیات ذیل از پالک 1۵7 – اصلی واقع در شهر فاریاب 

قطعه دو. 
1۵۲4 فرعی  آقای  سلیمان آسیابانی    فرزند علی   
به  درآن  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 

مساحت  760.۵0    متر مربع .
    1۵۲۵  فرعی  آقای  درویش شکوهی فرزند موسی   
ششدانگ ک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به 

مساحت  4۵6.6۳   متر مربع .
فرعیات ذیل از پالک 167 – اصلی واقع در کوه های 

کلمرز قطعه دو. 
 14 فرعی  آقای  مرید بلوچ سیرگانی    فرزند  محمد 
علی  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر باغ نخیالتی  

به مساحت  ۲۳6۲.0۲  متر مربع .
1۵ فرعی  آقای  مرید بلوچ سیرگانی    فرزند  محمد 
علی  ششدانگ یک قطعه زمین    به مساحت 7۲1 

متر مربع .

16 فرعی  آقای  مرید بلوچ سیرگانی    فرزند  محمد 
علی  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر نخل  به 

مساحت  1707.۳۳  متر مربع .
17 فرعی  آقای  مرید بلوچ سیرگانی    فرزند  محمد 
علی  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  1808  

متر مربع .
۳4 فرعی از 4۵7– اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی جیرفت  ششدانگ مرکز بهداشت  به مساحت  
۲07۵7.۳0   متر مربع واقع در سرخ قلعه شهر قلعه 

گنج قطعه چهار .
فرعیات ذیل از پالک 47۲ – اصلی واقع در چاه باغ  

شهر قلعه گنج قطعه چهار.
4۳7فرعی اقای امین طاهری فرزند عزیزششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۹8۲7۲.40متر مربع 
4۳8فرعی اقای امین طاهری فرزند عزیزششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲66۹6.7متر مربع 
فرعیات ذیل از پالک 4۹6 – اصلی واقع در گاو چاه 

حسین آباد  شهر قلعه گنج قطعه چهار .
فرزند  چمل   طاهری    احمد  آقای  فرعی      ۳80
ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   117.۵0 متر 

مربع 
فرزند  چمل   طاهری    احمد  آقای  فرعی      ۳81
ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   ۳0۳.80  متر 

مربع 
عاشور   فرزند   چمنی    موسی  آقای  ۳87فرعی    
ششدانگ دو باب مغازه متصل به هم مشتمل برطبقه 

فوقانی  به مساحت   101.۹4متر مربع 
۳۹4فرعی    آقای  حسین احمدی کهنعلی  فرزند  
مهیم  ششدانگ یک قطعه زمین محصوربابنای احداثی   

به مساحت   ۳7۵.0۵متر مربع 
فرعیات ذیل از پالک 4۹7 – اصلی واقع در نورک آباد  

شهر قلعه گنج قطعه چهار .

1480 فرعی    آقای مسلم امیری ریگ   فرزند  نواب  
ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   ۳۵4 متر مربع 

1487 فرعی    آقای امین اله زارع کهنعلی   فرزند  
به مساحت   باب خانه     اله  ششدانگ یک  حبیب 

 ۲۹۹.۵ متر مربع 
14۹1 فرعی    آقای محمد احمدی کهنعلی   فرزند  
مهیم   ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   668.۵۹ 

متر مربع 
14۹۵ فرعی دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
جیرفت  ششدانگ مرکز بهداشت به مساحت   1۳8.۲0 

متر مربع 
فرعیات ذیل از پالک ۵0۲ – اصلی واقع در حسن آباد 

شیوه ای و خیر آباد شهر قلعه گنج قطعه چهار .
۳۳۵ فرعی  1. آقای محمد جوزاک پور   فرزند  نادر۲. 
صابر چاه نصیری فرزند طاهر ۳. الیاس چاه نصیری 
فرزند ریاض گل 4. یاس چاه نصیری فرزند قنبر ۵. 
جالل علی بیگی پور دوستمحمد   ششدانگ زمین 

مزروعی بالمناصفه  به مساحت  6۲186.۵8 متر مربع
۳۳۹  فرعی  آقای علی فالحی شاه آباد    فرزند چمل   

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   760  متر مربع
۳40 فرعی  آقای امین طاهری  فرزند  عزیز  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت   ۹۲۹.04    متر مربع
۳41 فرعی  آقای امین طاهری  فرزند  عزیز  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت   ۳6۳.16    متر مربع
عزیز   فرزند   طاهری   صدیقه  خانم  فرعی    ۳4۲
ششدانگ یک باب خانه به مساحت   861.16   متر مربع

فرعیات ذیل از پالک ۵0۳ – اصلی واقع در چیل آباد 
و سرتک زر و شمس آباد و سورگ آباد شهر قلعه گنج 

قطعه چهار .
68۳ فرعی  آقای علیرضا کریمدادی چاه نصیر    فرزند  
محمد  ششدانگ یک باب خانه    به مساحت  1۳0۹ 

متر مربع

684 فرعی  آقای محمد کریمدادی چاه نصیر    فرزند  
مراد  ششدانگ یک قطعه باغ مرکباتی و نخیالتی   به 

مساحت  1۹۳67.۳1  متر مربع
68۵  فرعی  آقای محمد یونس آساگلمحمدی    فرزند  
به  باغ   و  مراد  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

مساحت   ۵7177.۲۹  متر مربع
686  فرعی  آقای محمد یونس آساگلمحمدی    فرزند  
مراد  ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت   ۵۹.7۹  

متر مربع
687  فرعی  خانم زهرا آساگلمحمدی    فرزند  مراد  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  4۹6.0۹  متر مربع
688  فرعی  آقای محمد یونس آساگلمحمدی    فرزند  
مراد  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   84۹.41  

متر مربع
101۵  فرعی از ۵07– اصلی آقای ایوب کرمی مقدم 
فرزند هنگک ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت  14۵004.۵6  متر مربع واقع در بندچاه رضا 

شهر قلعه گنج قطعه چهار.
۲ فرعی از 644– اصلی آقای محمد امین پاکباز کریمی 
فرزند مختار ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل 
بر باغ  به مساحت   47۳۵4.۵6 متر مربع واقع در بارگاه 

شهر منوجان قطعه ۵.
پیرایش   عباداهلل  آقای  اصلی  از 111۲–  فرعی   1۹4
به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مراد   فرزند 
مساحت    6۳06۳.1۳  متر مربع واقع در عباس آباد 

شهر منوجان قطعه ۵.
فرعیات ذیل از پالک 118۲ – اصلی واقع در شهرک 

شهید بهشتی شهر نودژ منوجان قطعه ۵
1018 فرعی  آقای فرشید بناوند فرزند  مالک  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت   ۲۹0  متر مربع .
فرزند   نودژ  محمودی  ابراهیم  آقای  فرعی    101۹
غالمرضا  ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۳78.1۵  

متر مربع .

10۲0 فرعی  آقای غالمحسین سراجی نودژ  فرزند  
عباس  ششدانگ یک قطعه زمین جهن الحاق به پالک 

1۳۹ فرعی  به مساحت   111.۵۲  متر مربع .
10۲1 فرعی  آقای محمود حاجب کندر فرزند  علی  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۵۹4.60  متر 

مربع .
آگهی اصالحی

امالکی که در آگهی های پیشین به اشتباه آگهی و برابر 
اختیارات تفویضی هیات های نظارت آگهی های آنها 
تجدید و مهلت اعتراض بر آنها از تاریخ انتشار به مدت 

یکماه میباشد
167 فرعی از 44 -  اصلی خانم سودابه امیری کهنوج  
مساحت   به  خانه    یکباب  ششدانگ  اکبر    فرزند 
۳۹6.07     متر مربع واقع در لنگ آباد شهرکهنوج 
قطعه یک که در آگهی پیشین مساحت ملک به اشتباه  

۳71.8۳ مترمربع قید شده بود.
لذا برابر ماده 16 قانون ثبت اشخاصیکه نسبت به امالک 
مندرج در این اگهی واخواهی دارند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی تا ۹0 روز اعتراض خود را مستقیما 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج تسلیم و 
رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه احاله گردد در 
صورتی که بین تقاضا کنندگان و دیگران قبل از انتشار 
این آگهی دعوی بوده میتوانند گواهی نامه دادگاه مبنی 
بر طرح دعوی به این اداره تسلیم و اال حق آنها ساقط 
میشود. ضمنا به استناد ماده 86 قانون ثبت معترضین 
باید ظرف مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره 
اقدام  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  نسبت 

نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول :   روز شنبه      0۲  /0۵  /1400 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز دوشنبه  01  /06  / 1400

اصغر نارویي
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
کهنوج

به موجب ماده 1۲ قانون ثبت اسنادوامالک 
و مواد ۵۹ و 64 ایین نامه اصالحی قانون 
ثبت و همچنین تبصره 4 ماده ۲ قانون اصالح و حذف 
موادی از قانون ثبت بدینوسیله فهرست امالکی که در 
سه ماهه اول سال 1400  در حوزه ثبتی شهرستان 
رودبارجنوب بخش 46 کرمان تقاضای ثبت شده اند به 
ترتیب شماره پالک و ذکر نام و نام خانوادگی متقاضی 

ثبت و محل وقوع ملک به شرح ذیل اگهی میشوند .
فرعیات ذیل از پالک1۹۲ اصلی واقع درهزار کهور قطعه 

سه رودبارجنوب 
4فرعی اقای حسین بندر زهی فرزند دادعباس ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4۲800متر مربع  

۵فرعی اقای محمد خانه گیرفرزند عیسی ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 1۵07۵4متر مربع  

6 فرعی اقای وحید خانه گیرفرزند عیسی ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 100۵6۳متر مربع  

7فرعی اقای سعید خانه گیر فرزند عیسی ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 100۳7۵متر مربع  

8فرعی اقای مجید خانه گیر فرزند عیسی ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 100614متر مربع  

فرعیات زیر از پالک۲0۳ اصلی واقع درقاسم اباد چاه 
حسن رودبارجنوب

۲فرعی خانم شمسی قنبری فرزند الیاس ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 8۳464متر مربع  

۳فرعی خانم قیصر مهیمی فرزند احمد ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 1۳۹808متر مربع  

فرعیات زیر از پالک440اصلی واقع در زهکلوت ،محمود 
اباد ،میانداران رودبارجنوب قطعه سه بخش 46کرمان 

17۲7فرعی خانم گل بی بی احمدی نژاد فرزند علی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 641متر مربع

 18۳4فرعی خانم میرم قنبری زاده چاه شاهی  فرزند 

چمل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 16۲0متر مربع 
محمود  فرزند  اصل  بامری  یداهلل  اقای  18۳۵فرعی 
مساحت  به  مزروعی   زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

66686متر مربع 
18۳6فرعی اقای قباد سابقی فرزند خان محمد ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 7۳۵.80متر مربع 
18۳7فرعی خانم زینب خواجه دهمیری فرزند احمد 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳86متر مربع 
محمد  فرزند  نژاد  سابقی  زینب  خانم  18۳8فرعی 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳4۵.47متر مربع 
عیسی  فرزند  محمدی  داریوش  اقای  18۳۹فرعی 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

۳۹۳46متر مربع 
فرزند  کلوت  زه  خادمی  مریم  خانم  1840فرعی 
غالمرضاششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵78متر 

مربع 
لذا برابر ماده 16 قانون ثبت اشخاصی که نسبت به امالک 
مندرج در این اگهی واخواهی دارند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی تا ۹0 روز اعتراض خود را مستقیما به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج تسلیم و رسید 
دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه احاله گردد در صورتی 
که بین تقاضا کنندگان و دیگران قبل از انتشار این آگهی 
دعوی بوده میتوانند گواهی نامه دادگاه مبنی بر طرح 
دعوی به این اداره تسلیم و اال حق آنها ساقط میشود. 
ضمنا به استناد ماده 86 قانون ثبت معترضین باید ظرف 
مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره نسبت به تقدیم 

دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول :   روز شنبه      0۲  /0۵  /1400 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز دوشنبه  01  /06  / 1400

علی رحمانی خالص –رئیس اداره ثبت اسناد وامالك 
شهرستان رودبار جنوب از طرف .ایوب عابدزاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078004187 هیات دوم مورخه 1400/05/03 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ندا میرمحمدی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
11289 و کد ملی 2994115638 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب کارگاه صنعتی با کاربری عرصه 
مسکونی و صنعتی و کارگاهی به مساحت 751/17 مترمربع که مقدار 62/59 مترمربع از عرصه آن 
متعلق به وقف میباشد تحت پالک 329 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 کرمان واقع در شرف آباد قائم 
27 بلوار امام حسین کوچه 7 خریداری از مالک رسمی آقای صفر باغخانی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 506
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/05/18-تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/06/01

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078004391-1400/05/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امید علی قاسم زاده جوزم فرزند علی بشماره شناسنامه 
35 کدملی 3149818117 صادره از شهربابک در قسمتی از خانه به مساحت 24/35 مترمربع که 
مقدار 8/8 مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است پالک 22097 فرعی از 1783 اصلی 
مفروز ومجزی شده از پالک فرعی از اصلی قطعه واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان بلوار آزادگان 
کوچه 21 جنوبی یک سمت چپ خریداری از مالک رسمی خانم فروغ مرتضوی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 504

تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/05/18-تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/06/01
محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060319012001150 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسن صالحی فرزند محمود بشماره شناسنامه 3369 
صادره از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت 43651.66 مترمربع پالک 977 اصلی واقع 
در اراضی نصرآباد طاقیه بخش 37 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا قطبی و 
سلیمان قطبی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1160
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/11-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060319012001153 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جمیله صالحی فرزند روح اله بشماره شناسنامه 3394 صادره از 
سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت 66110.31 مترمربع پالک 977 اصلی واقع در اراضی نصر 
آباد طاقیه بخش 37 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان قطبی و محمدرضا قطبی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف: 964
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/11- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960319012004763 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهسا صالحی فرزند محمود بشماره شناسنامه 0 صادره از سیرجان 
در یک قطعه باغ به مساحت 31016.66 مترمربع پالک 978 اصلی واقع در اراضی سلطان آباد 
بخش 37 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای مسعود قطبی و خانم ها زهرا و سارا قطبی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف: 962
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   140060319012001196 شماره  رای  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
بشماره  عوض  فرزند  لرستانی  عتیقی  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه 372 صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 384/85 مترمربع پالک 
آقای احمد علی طاهری محرز  از مالک رسمی  واقع در ده ترکان خریداری  5502 اصلی 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 1165
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/16

محمد آرمان پور – رئیس ثبت اسناد و  امالک

اگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9900242
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9900242 موضوع وصول مهریه علیه متعهد: ناصر محیاپورلری - 
متعهدله: نرگس اکستکه موضوع سند ازدواج 16743 مورخ 1389/09/18 مبلغ 3/285/466/373 
ریال یک دستگاه سواری 405 جی ال ایکس مدل 1385 رنگ نقره ایی شماره شاسی 13245528 
شماره موتور 12485145917 نوع سوخت: دوگانه به شماره انتظامی ایران 75-454ص39  توصیف اجمالی خودرو: 
اطاق بدنه : گلگیر جلو راست دارای ضربه میباشد - سوئیچ معیوب است و فاقد راديو پخش بعلت خراب بودن 
سوئیچ آزمایش مکانیکی مقدور نگردید و قیمت پیشنهادی در صورتیکه موتور و گیربکس سالم باشد تعیین گردید 
- داشبورد: سالم - صندلی و تودوزی : سالم - موتور و گیربکس و دیفرانسیل : نامعلوم ، الستیک : مستهلک 
نقایص ظاهری : ندارد خودرو تا تاریخ 1400/06/22 دارای بیمه معتبر )بیمه ایران ( بوده ضمنا اتومبیل فوق در مورخ 
1400/04/06 به پارکینگ آرامش منتقل شده است، متعلق به ناصر محیاپورلری به شماره ملی 3071899262 توقیف 
شده در پارکینگ آرامش که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 580/000/000 ریال ارزیابی شده، از ساعت 9 الی 12 
روز دوشنبه مورخ 1400/06/15 واقع در اداره ثبت اسناد سیرجان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
580/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی با پرداخت ده درصد نقدأ فروخته می شود و کلیه هزینه 
های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول خواهد شد خریدار مکلف است ما به 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد ضمنا اتومبیل فوق از تاریخ 1399/06/23 الی 1400/06/22 نزد بیمه ایران دارای 
بیمه میباشد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد. م الف 1194
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان - صالح آزادی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 140000045
و  روزدار  مانا  متعهد:  علیه  مهریه  وصول  موضوع   1400000 اجرائی کالسه 45  پرونده  موجب  به 
مجتبی روزدار و فریبا روزدار و زهرا روزدار و عشرت حیدری جامع بزرگی و میثم روزدار و مهران 
روزدار و فرشته روزدار و مصطفی روزدار )ورثه مرحوم حسن روزدار به شماره ملی 3131365511( 
- متعهدله: خجسته هاشمی نیا موضوع سند ازدواج 3945 مورخ 1379/06/25 مبلغ 3/150/314/309 ریال 
یک دستگاه سواری ساینا مدل 1396 رنگ سفید روغنی شماره شناسی 5721541 شماره موتور 8417317 
نوع سوخت بنزین به شماره انتظامی ایران 65-632د12 توصیف اجمالی خودرو: اطاق، بدنه : سالم – داشبورد: 
سالم - صندلی و تودوزی : سالم - موتور: سالم ، گیربکس : سالم ، دیفرانسیل : سالم ، الستیک : 70 
درصد نقایص ظاهری: ندارد خودرو تا تاریخ 1400/03/19 دارای بیمه معتبر )بیمه ایران ( بوده ضمنا اتومبیل 
فوق در مورخ 1400/04/26 به پارکینگ شهر منتقل شده است ، متعلق به مرحوم حسن روزدار به شماره ملی 
3131365511 توقیف شده در پارکینگ شهر که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/150/000/000 ریال ارزیابی 
شده، از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1400/06/21 واقع در اداره ثبت اسناد سیرجان از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/150/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی با پرداخت ده درصد 
نقدأ فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول 
خواهد شد خریدار مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد ضمنا اتومبیل فوق از تاریخ 
1399/03/17 الى 1400/03/19 نزد بیمه ایران دارای بیمه میباشد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف 1193
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان - صالح آزادی

اگهی حصر وراثت 
با  است  خواهشمند  احتراما 
مریم  دادخواست  به  توجه 
رئیسی مقدم به خواسته حصر 
وراثت ورثه مرحوم سهیال رئیسی مقدم به 
نوبت  یک  در  ملی 5360128941  شماره 
ای  ورثه  چنانچه  تا  چاپ گردد   روزنامه 
دیگر یا وصیت نامه در دست کسی باشد به 
این شورا مراجعه نمائیددر غیر این صورت 
گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .ورثه 

مرحوم:              
1-مریم رئیسی فرزند محمد به ش ملی 

3100067053
2-نرگس پادیرفرزند عیسی به ش ملی 

 5360579137
3-نسترن پادیرفرزند عیسی به ش ملی 

5360713186
4-میکائیل پادیرفرزند عیسی به ش ملی 

5360787694
رئیس شوراحل اختالف جازموریان .

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960319012004761 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آزاده صالحی فرزند رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از سیرجان 
در یک قطعه باغ به مساحت 39317.80 مترمربع پالک 978 اصلی واقع در اراضی سلطان آباد 
بخش 37 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای مسعود قطبی و خانم ها زهرا و سارا قطبی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف: 1139
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960319012004760 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
 3394 شناسنامه  بشماره  اله  روح  فرزند  صالحی  جمیله  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
صادره از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت 33555.16  مترمربع پالک 978 اصلی واقع 
در اراضی سلطان آباد بخش 37 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای مسعود قطبی و خانم 
ها زهرا و سارا قطبی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1023
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع  برابر رای شماره 140060319012001152 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جمیله صالحی فرزند روح اله بشماره شناسنامه 3394 صادره 
از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت 54475.31 مترمربع پالک 977 اصلی واقع در اراضی 
نصرآباد طاقیه بخش 37 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا قطبی و سلیمان قطبی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف: 1141
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی
اگهی نظر به اینکه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان کهنوج 
در نظر دارد در راستای نامه  شماره 9900991 صادره از شورای حل اختالف  
شماره 1 کهنوج و پرونده کالسه شماره 9900456 اجرای احکام مدنی شورای 
حل اختالف شهرستان کهنوج  فیما بین محکوم له اقای حسن میر شکاری فرزند محمد 
محكوم عليه اقای علی ساالری و فرزند حسین یکدستگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی 

812.77172 که ارزش آن برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ45.000.000
ریال می باشد به فروش برساند  لذا از کلیه کسایی که تمایل به شرکت در مزایده فوق را 
دارند دعوت بعمل می آید در تاریخ 1400.6.23 در ساعت10:30 دقیقه در این اجرای احکام 
حاضر شوند ضمنا برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین پیشنهاد و ده درصد قيمت پایه 

را نقدا به صندوق دادگاه تودیع نماید ضمنا كساني که تمایل 
به شرکت در مزایده را دارند می توانید یک هفته قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام از 

خودرو مورد نظر با زدید بعمل آورند .
شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان کهنوج

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060319078003579 هیات دوم مورخه 1400/04/13 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بانک سپه به شناسه ملی 10862064732 در ششدانگ 
یک باب ساختمان خانه به مساحت 643/38 متر مربع که مقدار 232/53 مترمربع از ششدانگ 
عرصه متعلق به وقف است تحت پالک 22125 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان واقع در خیابان 
جهاد نبش کوچه 30 خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا آگاه محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 481
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/05/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/06/01

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078004389 هیات دوم مورخه 1400/05/10 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور ژرفا قربانعلی حیدر فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 101 کدملی 2992516848 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/75 
مترمربع که مقدار 57/78 مترمربع از ششدانگ عرصه متعلق به وقف است تحت پالک 16670 فرعی 
از 3968 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 واقع در کرمان 
خیابان دستغیب کوچه 14 اولین کوچه سمت راست درب دوم سمت چپ خریداری از مالک رسمی 
خانم ایراندخت عیش آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف: 486
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/05/18-تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/06/01

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078004328 هیات دوم مورخه 1400/05/06 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی دستوری فرزند محمود بشماره شناسنامه 
674 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر فوقانی و تحتانی به مساحت 193/5 
مترمربع که موازی 69/93 مترمربع از ششدانگ عرصه متعلق به وقف است تحت پالک 22124 
فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان واقع در خیابان بهمنیار کوچه 24 غربی 1 خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد علی غفوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 521
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1400/05/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1400/06/01

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060319012001154 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جمیله صالحی فرزند روح اله بشماره شناسنامه 3394 صادره 
از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت 46339.03 مترمربع پالک 978 اصلی واقع در اراضی 
سلطان آباد طاقیه بخش 37 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای مسعود قطبی و خانم ها 
زهرا و سارا  قطبی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1159
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060319012001151 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک سیرجان  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
بشماره  محمدحسن  فرزند  صالحی  محمود  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه 25 صادره از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت 54784.72 مترمربع پالک 
977 اصلی واقع در اراضی نصر آباد طاقیه خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا قطبی و 
سلیمان قطبی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 963
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960319012004762 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود صالحی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 25 
صادره از سیرجان در یک قطعه باغ به مساحت 46446.67 مترمربع پالک 978 اصلی واقع در 
اراضی سلطان آباد بخش 37 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا قطبی و سلیمان 
قطبی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1140
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

گواهی انحصار وراثت
بشماره  خانمکانی  امیری  سحر  خانم 
شناسنامه 2980395331 باستناد شهادتنامه 
ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  و گواهی 
درخواستی بشماره 112/4/1400 تقدیم این دادگاه نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان مرحوم مرتضی 
ضیاالدینی دشتخاکی به شماره شناسنامه 305 در تاریخ 
1400/5/15 در محل استان خراسان جنوبی بیرجند بر 
الفوت وی  ورثه حین  و  نموده است  اثر تصادف فوت 

عبارتند از:
1. خانم سحر امیری خانمکانی فرزند حسن به شماره 
حوزه 3 کرمان  صدور  محل  شناسنامه 2980395331 

همسر متوفی.
به  علی  فرزند  دشتخاکی  ضیاالدینی  حسن  آقای   .2

شماره شناسنامه 1 محل صدور حوزه راور پدر متوفی.
3. خانم خدیجه امیری خانمکانی فرزند حسین شماره 

شناسنامه 2 حوزه 2 زرند مادر متوفی.
4 خانم فاطمه ضیاالدینی دشتخاکی فرزند مرتضی به 
شماره شناسنامه 3080671104 حوزه مرکزی زرند فرزند 

متوفی.

5. خانم فرنیا ضیاالدینی دشتخاکی فرزند مرتضی به 
مرکزی کرمان  شماره شناسنامه 2983463729 حوزه 

فرزند متوفی.
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر 
ارث بشماره پرونده 112 مورخه 1400/5/24 در وقت فوق 
العاده شعبه 4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد 
به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه 
پرونده کار و باستناد ،ماده 907_ 946 و 945 قانون آیین 
دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر 
به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد 
و دارایی ان شادروان پس از پرداخت و انجام حقوق و 
دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. از کل ماترک اموال منقول 
و قیمت اموال غیرمنقول متوفی یک هشتم سهم همسر 
و یک ششم سهم مادر متوفی و یک ششم سهم پدر 
متوفی و بقیه آن به تساوی بین دختران متوفی ارث 

تعلق می گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال 

دارای ارزش قانونی است.-م الف 20
یاسین کاربخش راوری-قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل 
اختالف کیانشهر و طغرالجرد

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

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002001058هیات  موضوع قانون تعیین 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه اماندادی قطب ابادی  
محصور  زمین  قطعه  دریک  ازکهنوج  شناسنامه3150470064صادره  فرزندجهانگیربشماره 
از32- اصلی مفروز  به مساحت 277.3مترمربع پالک245فرعی  ان   احداثی در  بنای  با 
کهنوج   شهر  ضرغامیه  در  واقع  یک  قطعه  اصلی   -32 از  3فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و 
خریداری ازمالک رسمی آقای سیروس ضرغام مالکی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع 
به  به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  نوبت  عموم مراتب دردو 
آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  صدورسند مالکیت متقاضی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
.بدیهی  نمایند  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  ،دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
مالکیت  سند  ت   مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  صورت  در  است 

صادرخواهدشد ./م الف:168
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/06/01- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/15

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

13آئیــن  مــاده  و  قانــون  مــاده3  موضــوع  آگهــی 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
برابــررای  رســمی  فاقدســند  ســاختمان  و  واراضــی 
قانــون  موضــوع  شــماره140060319002000891هیات  
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک کهنــوج  تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
غالمرضــا  فرزندمرحــوم  طــراده   میرانــی  عالمــه  خانــم 
ــه  ــک قطع ــوب دری ــنامه3صادره ازرودبارجن ــماره شناس بش
ــه مســاحت79000  ــرگاوداری  ب ــی مشــتمل ب ــن مزروع زمی
ــزی  ــروز و مج ــی مف ــی از478- اصل ــع پالک9فرع مترمرب

شــده از پــالک 478- اصلــی قطعــه 4 واقــع در قلعــه گنــج 
ــم  ــمی خان ــک رس ــداری ازمال ــی خری ــر حاج ــتای پی روس
عالمــه میرانــی محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظوراطــالع 
ــی  ــی م ــه 15روزآگه ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات عم
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند 
ــد  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــخ انتشــاراولین آگه از تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
ــراض ،دادخواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت  خــود را ب
ــراض  ــول اعت ــدم وص ــدت مذکوروع ــای م ــورت انقض در ص

طبــق مقــررا ت  ســند مالکیــت صادرخواهدشــد . 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول :1400/06/01- تاریــخ انتشــار نوبــت 

1400/06/15: دوم 
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اســناد امالک کهنوج 

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

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002001495هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
خواجه   ربابه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کهنوج   ثبت  حوزه  ثبتی 
بنای  با  محصور  زمین  قطعه  دریک  ازکهنوج  شناسنامه431صادره  فرزندمنصوربشماره 
مفروز  اصلی  از2-  پالک10441فرعی  318.34مترمربع  مساحت  به  ان   در  احداثی 
اباد  کهنوج   حیدر  در  واقع  یک  قطعه  اصلی   -2 از  322فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و 
است.لذا  محرزگردیده  خانی  شیر  حسین  آقای  رسمی  ازمالک  الزهراخریداری  راه  چهار 
صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
مقررا ت   طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  انقضای مدت  در صورت  است  .بدیهی  نمایند 

سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:162
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/06/01- تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/06/15

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون اگهی موضوع  ماده 3 قانون تعیین وتکلیف وضعیت 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13ایین نامه 
از پالک های ذیل واقع در شهرستان  قانون ثبت هر یک 
قلعه گنج قطعه چهار بخش 46کرمان همگی مفروز ومجزی شده از 
واخواهی  مقررمورد  موعد  ودر  منتشر  495-اصلی  از  17فرعی  پالک 
قرار نگرفته ونیاز به تحدیدی حدود دارند.لذا حسب درخواست کتبی 
ماده  تبصره  باستناد  آن  تحدید  1400/05/18آگهی  مورخه  مالکان  
از ساعت 8صبح روزشنبه  آن  13قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید 
مورخه 1400/06/26در محل شروع وبعمل خواهد آمد. لذا به مالکین  
و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقررمحل وقوع ملک 
حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشته باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس 
از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم 
وظرف مدت 30روزدادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و 
گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. وپس از گذشت 

مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
35فرعی اقای عبدالرضا داوند  فرزند عبدل ششدانگ یک باب خانه  به 

مساحت331.79 متر مربع واقع در حاجی اباد قلعه گنج. 
36فرعی اقای عبدالرضا داوند  فرزند عبدل ششدانگ یک باب مغازه  

به مساحت50.69متر مربع واقع در حاجی اباد قلعه گنج. 
تاریخ انتشار :دوشنبه 1400/06/01

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اســناد وامالک شهرستان کهنوج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 
دارای  56022.55مترمربــع  مســاحت  بــه 
واقــع  اصلــی   -447 از  فرعــی  پــالک31- 
درگنــج ابــاد شــهر قلعــه گنــج قطعــه چهاربخــش 46 
کرمــان مــورد تقاضــای اقــای امیــن مهدیــزاده فرزنــد 
ــد  ــه تحدی ــاز ب ــی 5369817464نی ــماره مل ــه ش ــری ب پی
ــک مــورخ  ــی مال ــذا حســب درخواســت کتب حــدود دارد .ل
1400/05/19آگهــی تحدیدحدوداختصاصــی پــالک فــوق  
ــه  ــح روزس ــاعت 8صب ــد آن از س ــات تحدی ــر وعملی منتش
ــل  ــه عم ــروع وب ــل ش ــه 1400/06/23در مح ــنبه مورخ ش
خواهــد آمــد، لــذا بــه مالــک ومالکیــن مجــاور رقبــه 
ــور اخطــار میشــود کــه در موعــد مقــرر در ایــن آگهــی  مذب
ــر حــدود  درمحــل وقــوع ملــک حاضــر و چنانچــه کســی ب
ــد از  ــد میتوان ــته باش ــی داش ــی آن واخواه ــوق ارتفاق وحق
ــت 30روز  ــدی لغای ــس تحدی ــم صــورت مجل ــخ تنظی تاری
ــوج  ــالک کهن ــت اســناد وام ــه اداره ثب ــود را ب ــی خ واخواه
تســلیم تــا بــه دادگاه صالحــه ارســال شــود ،در غیــر ایــن 
ــی  ــه ادعای ــور هرگون ــت مذک ــس از انقضــای مهل صــورت پ

مســموع نیســت / .
تاریخ انتشار :دوشنبه 1400/06/01

اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اســناد وامالک شهرستان 
کهنوج . م الف :165

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400 شهرستان کهنوج

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400 شهرستان شهرستان رودبار جنوب 

 

این روزها باغ ها، مزارع و نخلستان های جنوب 
کرمان شاهد تاش کشاورزان برای به ثمر رساندن 
محصوالت کشاورزی است، مشکات اقتصادی، 
دالل بازی، افت قیمت محصوالت کشاورزی و 
قیمت باالی حمل و نقل و نهاده ها مشکات این 
قشر را نسبت به گذشته بیشتر کرده اما نه تنها 
اقدامی برای حل مشکات صورت نگرفته است 
بلکه هر روز بر بار مشکات این قشر محروم افزوده 

می شود.
خشکسالی و کمبود شدید بارندگی در جنوب 
کرمان این روزها بسیاری از منابع آبی جنوب استان 
را خشک کرده و برکه های، چشمه ها و رودخانه ها 

خشک شده است.
رودخانه هلیل رود نیز پس از یک سال در نهایت 
روز گذشته بود که برای ساعاتی جاری شد اما این 
میزان حق آبه نتوانست دردی از کشاورزان دوا کند.
بسیاری از باغ های و نخلستان های جنوب کرمان 
در گرمای ۵۰ درجه ای این روزهای شهرستان های 
جنوبی کرمان در حال خشک شدن هستند و در 

این میان تنها منابع آب های زیر زمینی است که 
کشاورزی را زنده نگه داشته و هر سال این منابع 

محدود تر می شود.
اما طی روزهای اخیر کشاورزان با مشکل عدم وجود 
سوخت و گازوئیل برای روشن کردن پمپ ها مواجه 
شده اند و در حالی که گرمای شدید هوا در حال از 
بین بردن محصوالت است اما سوختی برای روشن 
کردن پمپ ها وجود ندارد و مزارع و باغ ها در حال 

خشک شدن هستند.
باغ های مرکبات و نخلستان ها در حال 

خشک شدن هستند
یکی از کشاورزان می گوید: درختان و نخل ها در 
حال خشک شدن هستند و هر چه به مسئوالن 
مراجعه و طرح مشکل می کنیم هیچ اقدامی انجام 

نمی دهند.
محمد افراسیابی ادامه داد: برای مجموع باغ من در 
یک ماه یک بشکه و نیم گازوئیل اختصاص دادند 
که خیلی زود تمام شد و دیگر نمی توانیم پمپ را 

روشن کنیم.
او گفت: در بازار آزاد گازوئیل وجود دارد اما بسیار 
گران است و نمی توانیم سوخت تهیه کنیم در 

نتیجه مزارع و باغ ها در حال خشک شدن هستند.

ابراهیم تاجیک نیز یکی دیگر از کشاورزان است 
که می گوید: با این وضعیت سوخت نمی توانیم 
گندم و حبوبات کشت کنیم و درختان نیز خسارت 

جدی دیده اند.
او با اشاره به کاهش شدید بارندگی گفت: تنها 
امکان ما برای آبیاری برداشت آب از چاه ها است 
و در جنوب کرمان همه چاه ها با گازوئیل روشن 

می شوند.
تاجیک افزود: میزان سوخت اختصاص یافته نسبت 
به سالهای گذشته به شدت کاهش یافته است و 
اگر این وضعیت ادامه یابد با چالش جدی مواجه 
می شویم و درختان چندین ساله مرکبات و نخل ها 

از بین می روند
او از خشک شدن علوفه و یونجه کشاورزان خبر داد 
و گفت: چرا شرکت نفت، مسئوالن جهاد کشاورزی 
جنوب استان و وزارتخانه به حال کشاورزان چاره 
نمی کنند؟ در بازار علوفه نیست و ما هم نمی توانیم 
علوفه تولید کنیم در این میان تکلیف دام ها چه 
می شود؟ کسی به این مشکات فکر می کند؟ یا فقط 

پشت میزها می نشینند و حقوق می گیرند.
مدیر امور آب شهرستان منوجان در این خصوص 
گفت: پیرو مراجعات مکرر کشاورزان مبنی بر کمبود 

میزان سوخت موتور پمپ های کشاورزی ذکر چند 
نکته جهت تنویر افکار عمومی و اطاع کشاورزان 

ضروری است.
با کمبود شدید منابع آب زیرزمینی مواجه 

هستیم
عباس عطاپور گفت: با توجه به اینکه میانگین 
بارش شهرستان منوجان طی چند دهه اخیر ۱۶۰ 
میلیمتر بوده اما طی چندین سال اخیر به پایین ترین 
میزان خود رسیده است مدیریت برداشت آب بسیار 
ضروری است چون خشکسالی منجر به افت شدید 
سطح آب زیرزمینی در منطقه شده است.او گفت: 
با توجه به موارد فوق طبق بخشنامه های صادره از 
وزارت نیرو به کلیه ادارات امور آب کشور با توجه به 
افت شدید آب های زیرزمینی و برای جلوگیری از 
کاهش بیشتر منابع آب که تبعات جبران ناپذیری از 
جمله نشست زمین را به دنبال دارد، اقدام به کاهش 
میزان آبدهی و اصاح پروانه چاه مطابق دستورالعمل 
شده که به تبع کاهش آبدهی، قدرت موتور هم 
کاهش می یابد که این امر بر میزان سوخت دریافتی 
مؤثر است و این اقدامات مطابق دستورالعمل 
ارسالی از وزارتخانه انجام شده است و در نهایت 
میزان سوخت تخصیصی برای هر کشاورز در نظر 

گرفته شده است.
لزوم استفاده بهینه از آب و آبیاری مکانیزه

مریم ساجقه کارشناس امور کشاورزی اداره کل 
هواشناسی استان کرمان نیز به تداوم خشکسالی 
در استان کرمان به خصوص در مناطق جنوبی 
استان اشاره کرد و گفت: خشکسالی در سال جاری 
آبی بی سابقه است و موجب بروز مشکاتی برای 
کشاورزان شده است.او تصریح کرد: در شرایط 
کنونی نمی توان پیش بینی کرد که سال آبی آینده 
روند بهبود خواهد یافت به همین دلیل مدیریت 
مصرف آب بسیار مهم است.ساجقه افزود: استفاده 
از روش های آبیاری مکانیزه، جلوگیری از تبخیر و 
یا جذب آب به زمین از جمله راهکارهای مصرف 
بهینه آب است که در این خصوص مسئوالن باید 
چاره اندیشی کنند.در شرایط کنونی به نظر می رسد 
مسئوالن به جای رفع مشکل کمبود آب، جلوگیری 
از آبیاری سنتی و تامین منابع پایدار آب و اصاح 
الگوی کشت بهترین راهکار را کاهش آبدهی 
چاه های آب دیده اند که بیشترین خسارت را به 

بخش کشاورزی استان وارد می کند.

مهر

گزارش

مدیر امور آب شهرستان منوجان گفت: با توجه به اینکه 
میانگین بارش شهرستان منوجان طی چند دهه اخیر 
1۶0 میلیمتر بوده اما طی چندین سال اخیر به پایین ترین 
میزان خود رسیده است مدیریت برداشت آب بسیار 
ضروری است چون خشکسالی منجر به افت شدید 
سطح آب زیرزمینی در منطقه شده است.

عباس عطاپورگفت: با توجه به موارد فوق طبق 
بخشنامه های صادره از وزارت نیرو به کلیه ادارات امور 
آب کشور با توجه به افت شدید آب های زیرزمینی و 
برای جلوگیری از کاهش بیشتر منابع آب که تبعات 
جبران ناپذیری از جمله نشست زمین را به دنبال دارد، 
اقدام به کاهش میزان آبدهی و اصالح پروانه چاه مطابق 
دستورالعمل شده که به تبع کاهش آبدهی، قدرت موتور 
هم کاهش می یابد که این امر بر میزان سوخت دریافتی 
مؤثر است و این اقدامات مطابق دستورالعمل ارسالی از 
وزارتخانه انجام شده است و در نهایت میزان سوخت 
تخصیصی برای هر کشاورز در نظر گرفته شده است.
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کشاورزان با کمبود گازوئیل مواجه شدند

 خاموشی پمپ های آب
اختالف بر سر قرق منصورآباد ادامه دارد

حفاظت گاه مردمی؛ خوب یا بد؟
 کمبود سوخت و خاموشی موتورپمپ های آب در مزارع و باغ ها، کشاورزان جنوب کرمان را در اوج خشکسالی 

و گرمای بی سابقه با چالش جدی مواجه کرده است.
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نام قرقبانان را با ماژیک قرمز نوشته اند و چسبانده اند بر 
روی تابلو شکار ممنوع منطقه منصور آباد. یک وجبی 
۱2شاخ بزرگی که با سیم به هم وصل شده اند. یکی از 
خبرگزاری ها نوشته این اعتراِض شکارچیان محلی به 
قوانین قرق در منطقه است. اعتراضی که در روزهای قبل 
به شکل آتش زدن آبشخورها نمایان شده بود و حاال به 

آویزان کردن شاخ های قوچ تغییر شکل داده.
 نام یکی از قرق بانانی که به عنوان مدیر مجموعه به تابلو 
چسبانده شده حامد ابوالقاسمی است. ابوالقاسمی، 
کارشناس حیات وحش و مدیر عامل گروه دوست داران 
طبیعت رفسنجان است. فردی که مدعی است بعد از 
راه اندازی قرق منصورآباد جمعیت میش و بز و کل و 
قوچ از ۱۰۰ راس به 2۱۰۰ راس رسیده است. او روز 
گذشته به روزنامه »پیام ما« گفته است:  »ما در سال 8۷ 
که کار را شروع کردیم تنها ۱۰۰ راس میش و بز و کل 
و قوچ داشتیم اما در دو سرشماری در زمستان پارسال 
تعدادشان 2۱۰۰ راس بوده و ما دو بار سرشماری انجام 

دادیم که خطا در کار نباشد.«
به گفته ابوالقاسمی در این سال ها که قرق به راه افتاده 
آنچنان بر تعداد میش و قوچ و کل و بز افزوده شده که 

بسیاری از آنها به خارج از محدوده رفته اند. محمد علی 
یکتانیک ، تیمارگر حیات وحش، کارشناس و فعال 
محیط زیست اما همین گفته را نشانی از صحت نداشتن 
این ادعا می داند. او می گوید: »جایی که این قرق ها 
هستند بسیار نزدیک به مناطق حفاظت شده است؛ 
یعنی عمدا بسیاری از قرق ها نزدیک به مناطق حفاظت 
شده ساخته می شوند. ما در خط اقلیمی خشک و نیمه 
خشک هستیم. ۱۹ آبشخور ساخته و به صورت تناژ در 
منطقه یونجه ریختند؛مثل این می ماند که شما  پشت 
پنجره خانه خود  گندم بریزد و کبوترهایی که در آنجا 
جمع می شود به عنوان کبوترهای محله خود قلمداد 
کنید. ادعایی که در مقابل قرق منصورآباد هم صورت 
گرفته مصداق همین مورد است. من تعجب می کنم که 
چرا دوستان توجه نمی کنند. چطور ممکن است ظرف 
مدت ۵ سال  صد راس قوچ و میش تبدیل به هزار راس 
شود. حتی اگر این صدراس همه زایمان کرده باشند و 
هیچ بره ای نه مریض شده و نه عقابی آن را شکار کند 
این امکان ندارد که جمعیت شان به یک باره به این 

تعداد برسد.«
شاکری: سرشماری روز اول اشتباه بوده

مرجان شکری، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست 
در گفت و گو با »کاغذ وطن«اما هر دو ادعا را رد می کند. 

به گفته شاکری فاصله نزدیکترین منطقه حفاظت 
شده تا قرق منصورآباد 28 کیلومتر است:» فاصله قرق 
منصورآباد تا منطقه حفاظت شده دهج زیاد است اما این 
ادعا که این صد رای قوچ و میش به 2هزارو ۱۰۰ راس 
رسیدند هم امکان پذیر نیست و من فکر می کنم که 

سرشماری روز اول این عده درست نبوده است.«
به گفته شاکری آنچه باعث افزایش جمعیت حیات 
وحش در این منطقه شده احساس امنیت حیوانات 
در منطقه بوده که ان ها را از سایر مناطق به منصورآباد 

کشانده است.
۹ قرق بان در این وسعت ۱2۶ هزار هکتاری روز و 
شب گشت می زنند. آنها قبا شکارچی بوده اند و حاال 
اعضای گروه دوستداران طبیعت رفسنجان اند؛ همان 
جمعیت مردم نهادی که هسته مرکزی اش شکارچیان 
و طبیعت دوستان بودند و تا سه سال قبل 2۰۰ عضو 
داشته.   قرق منصورآباد، نخستین حفاظتگاه مردمی 
است.۱۰  سال قبل گروهی از شکارچیان برای توقف 
شکار غیرمجاز در منصورآباد رفسنجان دست به کار 

راه اندازی اش شدند.
 گروه از تابستان 8۷ کارش را آغاز کرده و نخستین 
اعضای آن شکارچیانی بوده اند که اکثرا  تا قبل از آن در 
همین منطقه به »شکار غیر مجاز« مشغول بودند. به 

گفته خودشان آنچه انگیزه شکارچیان برای حفاظت 
از منطقه بوده،بروز عواقب شکار بی رویه در منطقه و 

کاهش جمعیت تا مرز ۱۰۰ راس بوده.
این منطقه  جزو مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان 
محیط زیست نیست اما مدافعان این قرق معتقدند که 
باعث حضور مردم محلی و قانون مندکردن شکار شده . 
ادعای که مخالفان قرق آن را نمی پذیرند و مضراتش را 

بیشتر از معایبش می دانند.
 یکتا نیک می گوید : » مضرات این قرق ها بسیار بیشتر از 
منافع شان است. تعرفه دولتی کل و قوچ قرق منصورآباد 
در سازمان محیط زیست بین ۳ هزار و ۵۰۰ دالر تا ۵ 
هزار دالر آمریکا که هیچ وقت بیش از ۴ هزار دالر هم 
پرداخت نشده. این درحالیست که طی مزایده همین 
۴ هزار دالر را  تا 2۹ هزار  یورو می فروشند. این افراد 
سالیانه  2۰ تا ۳۰ پروانه شکار می گیرند و یک درامد 
باد اورده و میلیاردی را از طبیعت اخذ می کنند و نهایتا 
چند قرق بان  و موتور سیکلت برای حفاظت از چندین 
هزار هکتار استخدام می کنند. سرجمع هزینه های 
ساالنه  این افراد در منطقه  ۵۰۰ میلیون هم نمی رسد. 
اما میلیارد ها  تومان از این بابت درآمد کسب می کنند 
و مردم محلی نظاره گر این موارد هستند و همین مورد 

جرقه یک آتش بزرگ است.«
 او معتقد است فروش پروانه شکار به افراد در نهایت منجر 
به سهم خواهی مردم محلی شده و منجر به شکار بیشتر 
می شود:» الزم نیست طرف شکارچی باشد، حتی مردم 
عادی وقتی این موارد را میبینند به سمت سهم خواهی 
از طبیعت می روند. این منطقه عما رها است و صرفا 
چند مامور برای  حفاظت از چندین هزار هکتار گذاشته 
است. این درحالی است که وقتی دو الی سه روستا 
تصمیم به شکار بگیرند نمی توان حتی با پهپاد نقطه زن 
جلوی آن ها را گرفت، چه رسد به امکانات منطقه که در 
حد چند موتور است.«  این ادعا البته از طرف مدیر کل 
حفاظت محیط زیست استان کرمان تایید نمی شود. او 
معتقد است که آمار خرید و فروش پروانه شکار صرفا در 
اختیار مدیر منطقه است. . ابوالقاسمی به عنوان مدیر 
مجموعه نیز از اعداد به مراتب باالتر از ۴ هزار دالر خبر 
می دهد:»پروانه هایی که به خارجی ها فروخته می شود، 
بابت قوچ کرمان برای مثال ۱2 هزار و ۵۰۰ دالر است 
که به شرکت مجری تور شکار فروخته می شود که از این 
میزان هم سه هزار دالر به خزانه دولت می رسد. « به 
گفته او ساالنه ۱۰ تا 2۰ پروانه صادرمی شود و بر اساس 
قانون از این تعداد پروانه هم سی درصد متعلق به افراد 
محلی است که سازمان محیط زیست طی قرعه کشی 

به محلی ها می دهد.

مرضیه قاضی زاده | کاغذ وطن 
گزارش 

 ابوالقاسمی، کارشناس حیات وحش و مدیر عامل گروه 
دوست داران طبیعت رفسنجان:
»ما در سال 8۷ که کار را شروع کردیم تنها 100 راس میش و بز و کل 
و قوچ داشتیم اما در دو سرشماری در زمستان پارسال تعدادشان 
۲100 راس بوده و ما دو بار سرشماری انجام دادیم که خطا در کار 
نباشد.«به گفته ابوالقاسمی در این سال ها که قرق به راه افتاده 
آنچنان بر تعداد میش و قوچ و کل و بز افزوده شده که بسیاری از 
آنها به خارج از محدوده رفته اند. 
محمد علی یکتانیک ، تیمارگر حیات وحش، کارشناس و فعال 
محیط زیست اما همین گفته را نشانی از صحت نداشتن این ادعا 
می داند. او می گوید: »جایی که این قرق ها هستند بسیار نزدیک به 
مناطق حفاظت شده است؛ یعنی عمدا بسیاری از قرق ها نزدیک 
به مناطق حفاظت شده ساخته می شوند. ما در خط اقلیمی خشک 
و نیمه خشک هستیم. 19 آبشخور ساخته و به صورت تناژ در 
منطقه یونجه ریختند؛مثل این می ماند که شما  پشت پنجره خانه 
خود  گندم بریزد و کبوترهایی که در آنجا جمع می شود به عنوان 
کبوترهای محله خود قلمداد کنید. ادعایی که در مقابل قرق 
منصورآباد هم صورت گرفته مصداق همین مورد است. من تعجب 
می کنم که چرا دوستان توجه نمی کنند. 



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

1047 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 شــهریور   1 دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

فیلمبرداری »پسرم رسول« به پایان رسید 
فیلمبرداری فیلم تلویزیونی »پسرم رسول«به 

تهیه کنندگی نازنین پیرکاری و کارگردانی 
نبی قلی زاده در شهر اندوهجرد استان کرمان 

به پایان رسید.
در خالصه داستان این فیلم که به جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
نیز ارسال خواهد شد، آمده است: »حال پدر نامساعد است. رسول 

می داند عمر پدر به این دنیا نیست.

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی 
MonoVisions ۲0۲۲ منتشر شد.

مهلت: ۲۵ اردیبهشت 1401
- رقابت عکاسی MonoVisions یک فراخوان بین المللی برای 

عکاسان با استفاده از رسانه های سیاه و سفید است. 
- موضوع رقابت امسال:- » انتزاع، معماری، مفهومی، زیبایی 

شناسی، مناظر، طبیعت و حیات وحش، مردم، پرتره، عکاسی 
خیابانی و سفر و …«

- شرایط آثار:- هر شرکت کننده می تواند تا دو پوستر ارسال 
کند.

روباه ترکمنی
از نظر ظاهری شبیه روباه معمولی است ولی جثه اش کوچکتر و دست و 

پایش بلندتر است. مشخصه اصلی این روباه دم نسبتاً کوتاهی است که برخالف سایر روباه 
انتهای آن به زمین نمی رسد. رنگ موهای انتهایی دم برخالف روباه معمولی و روباه شنی، 

قهوه ای تیره یا سیاه است. گوش ها نسبتاً نوک تیز ولی در پایین پهن و رنگ پشت آنها 
دارچینی روشن است. در فصل زمستان موها بسیار بلند و رنگ آنها به خاکستری متمایل به 
سفید تبدیل می شوند، به طوری که فقط نوک گوش ها قابل مشاهده است. پوشش تابستانی 

کوتاه و به رنگ نخودی متمایل به قرمز است. طول سر و تنه این جانور حدود ۵0 تا 60 
سانتیمتر و درازای دم آن ۲۵ تا ۳۵ 

سانتیمتر است. در ایران فقط در 
نواحی ترکمن صحرا زندگی می کند. 

این روباه اغلب شبگرد است. به 
صورت انفرادی زندگی می کند ولی 

نسبت به سایر روباه ها اجتماعی تر 
است. 

شب های ترمه و بادام

نویسنده: حمید امجد
ناشر: نیال

نوبت چاپ: 1
سال چاپ: 1400

خانواده ای جدا از همه ی مشکالت 
و تنش های دیگر میان اعضایش، 
با این گرفتاری مواجه شده اند که 

پدر خانواده هر شب می میرد و فردا 
دوباره زنده می شود.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

عکس نوشت

۴0 سال زیلوبافی 
در نابینایی مطلق

علی اکبـر زارعـی، زیلوبـاف روشـندل میبـدی 
اسـت کـه ۴۰ سـال در نابینایـی مطلـق کارگاه 
زیلوبافـی خود را به رغم همه مشـکات جسـمی 
و اقتصـادی سـرپا نگـه داشـته و هر صبـح چرخ 

تولیـدش را بـه حرکت در مـی آورد.

عکس: مهر

نرخ ۲۶ هزار و ۷۲۹ تومانی دالر
 در صرافی های بانکی

خبر

نرخ دالر در صرافی های بانکی روز )یکشنبه، ۳۱ مردادماه( با 8۰8 تومان افزایش در 
مقایسه با روز کاری شنبه )2۴ مردادماه( به 2۶ هزار و ۷2۹ تومان رسید. 

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ و ۳۰ 
دقیقه امروز در مقایسه با روز کاری گذشته)2۴ مردادماه(  با ۹۰۹ تومان افزایش به ۳۱ 
هزار و ۴۱۷ تومان رسید. دیروز قیمت خرید هر دالر 2۶ هزار و 2۰۰ تومان و نرخ خرید 
هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۷۹۵ تومان بود. عاوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی 
2۶ هزار و ۵۳۹ تومان و نرخ فروش آن 2۶ هزار و 8۰۴ تومان اعام شد. نرخ خرید یورو 

در این بازار ۳۱ هزار و 8۴ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۱ هزار و ۳۹۵ تومان اعام شد.
همچنین در سامانه نیما در معامات روز کاری )2۴ مردادماه(، حواله یورو به قیمت 

۳۰ هزار و 2۷۴ تومان فروخته و حواله دالر به قیمت 2۵ هزار و 8۷۴ تومان معامله شد.
به گزارش ایرنا، دالر از هشتم خردادماه وارد کانال 2۳ هزار تومان شد و در این فاصله به 

سوی کانال 2۴ هزار تومان خیز برداشت و بعد وارد کانال 2۵ هزار تومان شد

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:کارشناس رنگ
شرایط احراز 
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت، کارشناسی پلیمر،حداقل ۲ سال 
سابقه کار

مزایا:حقوق، بیمه،اضافه کار
متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به ایمیل یا واتس اپ زیر 

ارسال نمایند.لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

اطاعات تماس
واتساپ ۰۹۹۰۵۰۹۶۶۵۳
info@pouyan-group.com ایمیل

موقعیت شغلی: مدرس زبان انگلیسی
شرایط احراز 

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: دورکاری، آشنا به کامپیوتر و اینترنت

دارای اینترنت stable و webcam، با سابقه و بدون سابقه
مزایا:

آموزش از هر مکان و هر زمان
ساعات کاری دلخواه و انعطاف پذیر

همکاری با بزرگترین آموزشگاه تخصصی آناین زبان انگلیسی

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
اطالعات تماس  واتساپ 090311198۷۷

موقعیت شغلی: حسابدار
شرایط احراز 

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: 

تمام وقت،با نظم، تعهد بکار، قدرت یادگیری باال
در صورت نیاز آموزشات الزم داده می شود، ساعت کاری 

8 تا 1۴
مزایا:

حقوق اداره کار، بیمه تامین اجتماعی

 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را از طریق سیستم 
ارسال رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

استخدام موسسه ابتکار حساب استخدام سایت آموزش زبان المپ استخدام شرکت شکوفا صنعت پویا

Eghtesadnews از صفحه Tejaratnews از صفحه 

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

اینفوگرافیکاخبار معدن

توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
هلدینگ  سرمایه گذاری مس 
سرچشمه درباره اینکه طراحی و 
اجرای کارخانه های فلوتاسیون 
بر اساس چه نیاز سنجی صورت 
می گیرد و چه تاثیری بر تولید 
مس دارد گفت:اصوال با توجه به 
هدف افزایش تولید مس محتوی 
در شرکت ملی صنایع مس ایران 
پس از بررسی امکان سنجی فنی 
و اقتصادی طرح ها و برآورد اولیه 
و بررسی هایی از این دست، نطفه 
پروژه در ناحیه کارفرمایی شکل 
می گیرد که پروژه تولید کنسانتره 
مس از سرباره یکی از پروژه های 
بسیار خوب شرکت ملی صنایع 

مس ایران در تولید مس محتوی 
می باشد

مهندس حمید رضاسعیدی عزیز 
ای  عمده  فزود:بخش  ا کندی 
ز قیمت تمام شده تولید مس  ا
محتوی مرتبط با استخراج ماده 
توان  می  که  باشد  می  معدنی 
به این مهم در خصوص سرباره 
مس اشاره نمود که با توجه به 
کارخانه  ورودی  موضوع  این 
ماده  عما  سرباره  فلوتاسیون 
معدنی است که قیمت تمام شده 
آن نیز فاقد هزینه های مستقیم و 
غیر مستقیم استخراج ماده معدنی 
می باشد و از نگاهی دیگر می توان 
به این موضوع پرداخت که فلوته 
نمودن سرباره مس در زنجیره 
ارزش تولید مس کاتدی عامل 
محرک و مثبتی به لحاظ افزایش 
فزوده در حلقه زنجیره  ارزش ا
باشد.  می  کاتدی  مس  ارزش 
یعنی بصورت واضح تر اگر فرآیند 
ذوب را به تنهایی مورد بررسی 
ند بعنوان یک  قرار دهیم می توا
عامل فزاینده و مثبت و تکمیلی 
در بررسی اقتصادی فرآیند ذوب 

قلمداد گردد.

احداث  پروژه  کرد:  بیان  و  ا
کارخانه فلوتاسیون سرباره مس 
 EPC خاتون آباد دومین پروژه
کارخانه  احداث  ازشروع  پس 
می  فلوتاسیون مس سرچشمه 
باشد که توسط شرکت سرمایه 
نجام  گذاری مس سرچشمه به ا

خواهد رسید .
توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
هلدینگ  سرمایه گذاری مس 
سرچشمه تصریح کرد:طراحی پایه 
پروژه فلوتاسیون مس سرچشمه 
پس از انجام تست ها و طراحی 
مفهومی, توسط شرکت خارجی 
صورت پذیرفته و طراحی تفصیلی 
با اتخاذ و اجرای سیاست رسوب 
دانش فنی و بومی سازی در شرکت 
مهندسی نیپک که از شرکتهای 
داخلی و زیر مجموعه هلدینگ 
سرمایه گذاری مس سرچشمه 
است صورت گرفته است. بخشی از 
تجهیزات نیز در پروژه فلوتاسیون 
سرباره مس سرچشمه که در داخل 
کشور قابلیت ساخت آن مهیا بوده 
است توسط شرکت های متخصص 

داخلی ساخته شده است.
/اقتصاد آناین

زان
 می

بع:
من

هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه، بازوی پرتوان کشور 
در ساخت کارخانه های فلوتاسیون

حراج یک فیلم سینمایی 
با هدف خرید واکسن کرونا

 برای ایران
برای اولین بار در تاریخ سینما، حقوق معنوی فیلم سینمایی »اولین تولد« 
)۱st Born(ساخته علی عطشانی در قالب فناوری باک چین به حراج 
گذاشته می شود و ۵درصد از سود این مزایده به تهیه واکسن کرونا برای 
ایران اختصاص می یابد. این حراج از روز جمعه 2۹ مرداد )2۰ آگوست 
2۰2۱( در سایت ۱stbornnft.com به صورت NFT آغاز شده و به مدت 

هفت روز ادامه دارد. 

خبر

قیمت خودروهای داخلی در بازار
قیمت بازارنام خودرو

890,000,000تومانپژو 2008  

230,000,000تومان206  ، تیپ 2

360,000,000 تومان207 ، دنده ای

390,000,000 تومان207 صندوقدار 

217,000,000 تومانGLX ، 405 دوگانه سوز

LX ، 305,000,000 تومانپارس

270,000,000 تومانپارس ساده

323,000,000 توماندنا معمولی

470,000,000 توماندنا پالس ، اتوماتیک توربو

 LX 225,000,000 تومانرانا

275,000,000 تومانرانا پالس

E2 ،  90355,000,000 تومانتندر

280,000,000 تومانسمند EF7 ، LX دوگانه سوز

310,000,000تومانسمند سورن ، پالس


