 ۱۵۴بستری
جدید و  ۱۳فوتی
در شبانه روز
گذشته

مـارا
دنبال
کنید

خانه اولیها برای مسکن ثبت نام کنند

مسکن به شرط
قرمز نبودن بند«ج»

گزارش
به
روابط عمومی
علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی
شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر
جمعه  ۱۹شهریورماه با بیان اینکه طی
 ۲۴ســاعت گذشــته ۱۵۴،بیمار جدید
کرونا در بیمارستانهای استان بستری
شدهاند ،گفت ۹۲ «:نفر از آنها از حوزه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان (شامل راور،
رابر،بافت ،بردسیر ،کوهبنان ،کرمان،
شهربابک ،زرند ،ارزوئیه) ۱۹ ،نفر از حوزه
دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۱ ،نفر
از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و ۳۱نفر
از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
هستند».
صفحه  1را
بخوانيد

ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان
ســال چهــارم

شــنبه  20شــهریور 1400

شــماره پیاپــی 1063

قیمــت  500تومــان

استان کرمان نیازمند نیروی کار ماهر است

فقر مهارتی در بین
جویندگان کار

مجلس کاهش
قیمت سیمان و
مصالح ساختمانی
را دنبال میکند

در شرایطی که بنگاههای اقتصادی و کارخانجات استان کرمان نیازمند نیروی
کار ماهر هستند ،فقر مهارتی در بین جویندگان کار استان موج میزند.
2

 ۱۰هکتار منابع طبیعی
و  ۶۰نخل عنبرآباد
در آتش سوخت

صفحه3را
بخوانيد

عکس:ایرنا
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دستگیریعامل
جعل و فروش مدارک
تحصیلیدرکرمان

رشد ۲برابری اعتبارات
محیطزیستکرمان
نسبت به سال گذشته

رئیسپلیسآگاهیاستانکرمانازدستگیرییکنفربهجرمجعل
و فروش مدارک تحصیلی تقلبی در کرمان خبر داد.وی اظهارکرد:
ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان در
پی دریافت خبری مبنی بر اقدام یک نفر در خصوص تهیه و فروش
مدارک تحصیلی جعلی ،موضوع را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اداره برنامه و بودجه ادارهکل حفاظت محیط زیست استان
کرمان از رشد  ۲برابری ابالغ نهایی اعتبارات دارایی و سرمایهای
این اداره کل طی ســال جاری خبرداد و گفت :این اعتبار که از
محل استانی و سه درصد نفت و گاز تامین میشود با افزایش ۱۰۰
درصدی نسبت به بودجه سال گذشته مواجه است.
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کرمان  ۱۰درصد از بذر هیبریدی کشور را تامین میکند

عکس:ایرنا

تواناییهای امدادی  ۱۴۰امدادگر هالل احمر کرمان سنجیده شد
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان
گفــت ۱۴۰ :نیــروی امــدادی وداوطلــب ایــن
جمعیــت بــا اجــرای “رزمایــش حفاظــت از مقــر”
در محــل پایــگاه امــدادی پشــتیبانی جنوبشــرق
تواناییهــای امــدادی خــود را محــک زدنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال
احمــر اســتان کرمــان رضــا فــاح افــزود :رزمایــش
حفاظــت از مقــر بــا مشــارکت  ۱۴۰نفــر از نیروهــای
امــدادی ،حراســت وداوطلــب جمعیت هــال احمر
ایــن اســتان و بــا محوریــت پایــگاه بســیج شــهدای

هــال احمــر برگــزار شــد.
او اظهــارداشــت :ایــن مانــور بــا هــدف حفــظ
آمادگــی نیروهــای مســتقردر محیــط بــه منظــور
دفــاع از مقــر و نیروهــای امــدادی و عکــس العمــل
ســریعدر مواجــه بــا حــوادث مختلــف ،حفــظ
انســجام و یکپارچگــی بخصــوصدر هنــگام بــروز
حادثــه و بهبــود بخشــیدن بــه هماهنگــی درون
ســازمانی و بــرون ســازمانی برگــزار شــده اســت.
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمر اســتان کرمــان با
اشــاره بــه حضــور و نظــارت فرمانــده بســیج ادارات

اســتان کرمــان و فرمانــده گــردان بیــت المقــدس
در ایــن رزمایــش خاطرنشــان کــرد :تخلیــه اصولــی
افــراد ،ارائــه کمــک هــای اولیــه و تامیــن ســرپناه
اضطــراری بــرای بحــران هــا ،فرهنــگ ســازی و
ایجــاد انگیــزه بیــنداوطلبــان و ســایر اقشــار جامعه
ازدیگــر اهــداف برگــزاری ایــن رزمایش بوده اســت.
او تصریــح کــرد:در ایــن رزمایــش تیــم حفاظــت
فیزیکــی – نگهبانــی ،تیــم اطفــای حریــق و تیــم
امــداد و نجــاتدر بخــش هــای مختلــف ایفــای
نقــش کردنــد.

بـازار ارزدر هفتـهای که گذشـتدو نیمـه متفاوت را سـپری کـرد.در نیمـه ابتدایـی هفته،
دامنه نوسـان در بازار محدود بود و نمـودار بهای معاملات ،جهت صعودی یا نزولی را نشـان
نمـیداد ،امـادر نیمـهدوم هفته ،بـاردیگر قیمـت ارز روند صعـودی به خـود گرفت.
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کرمان  ۱۰درصد از
بذر هیبریدی کشور
را تامین میکند

رئیس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن
وکشاورزی استان کرمان با اشاره به ضرورت
تولیدب ذرهیبریدیدرکشورگفت:برنامهریزی
و هدفگذاری برای تولید و تامین ۱۰درصد از
بذر هیبریدی مورد نیاز کشور در این استان تا
سال آینده انجام شده است.
1

 ۱۵۴بستری جدید و  ۱۳فوتی
در شبانه روز گذشته

بــه گــزارش روابــط عمومــی علــوم پزشــکی
کرمان،دکتــر مهــدی شفیعی،ســخنگوی ایــن
دانشــگاه عصــر جمعــه  ۱۹شــهریورماه بــا بیــان
اینکــه طــی  ۲۴ســــاعت گذشــــته ۱۵۴ ،بیمــار
جدیــد کرونــا در
بیمارســتا نهای اســتان بســتری شــد هاند،
گفــت ۹۲ «:نفــر از آنهــا از حــوزه دانشــگاه علــوم
پزشــکی کرمــان (شــامل راور ،رابر،بافت ،بردســیر،
کوهبنــان ،کرمــان ،شــهربابک ،زرنــد ،ارزوئیــه)،
 ۱۹نفــر از حــوزه دانشــکده علــوم پزشــکی
ســیرجان ۱۱ ،نفــر از حــوزه دانشــگاه علــوم
پزشــکی بــم و  ۳۱نفــر از حــوزه دانشــگاه علــوم
پزشــکی جیرفــت هســتند».
او بــا بیــان اینکــه یــک نفــر از حــوزه دانشــگاه
علــوم پزشــکی رفســنجان ،بســتری جدیــد
گــزارش شــده اســت ،افــزود«:در حــال حاضــر،
 ۸۱۱بیمــار کرونــا در بیمارســتانهای اســتان
بســتری هســتند».
شــفیعی ادامــه داد ۴۸۱ «:نفــر از بیمــاران
بســتری در حــوزه علــوم پزشــکی کرمــان۲۳ ،
نفــر حــوزه علــوم پزشــکی رفســنجان  ۱۲۱ ،نفــر
حــوزه جنــوب ۵۶ ،نفــر در حــوزه دانشــگاه علــوم

نوب

به سـمت کشـاورزی مدرن تصریحکرد ۹۴ :درصد آب
اسـتان کرمان در حوزه کشـاورزی مصرف میشـود و
از نظر ما تناسـبی با تولید و سـهم این بخـش در تولید
ناخالص داخلی اسـتان ندارد.
رئیـس اتـاق بازرگانی،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی
اسـتان کرمان ادامه داد :کشـاورزی در مجمـوع  ۲۸تا
 ۳۰درصـد ،تولیـد ناخالـص داخلی ایـن اسـتان را در
اختیـار دارد.
طبیـبزاده در بخش دیگری از سـخنانش بـا تاکید بر
لزوم حرکت به سـمت کشـاورزی مدرن و با بهرهوری
باال و تولیـد محصوالت بـا ارزش باال در شـرایط فعلی،
تصریحکرد:اتـاق بازرگانـی ایـن رویکـرد را دارد کـه
کشـاورزی به سـمت بهرهوری هدایـت کند.
او ادامـه داد :حرکـت در راسـتای الگـوی کشـت و
آمایش سـرزمینی موجب میشـود که انباشت برخی
محصـوالت در فصلهایـی از سـال مواجـه نشـویم و
سـعی داریم توسـعه را به سـمت محصوالت بـا ارزش
افـزوده بـاال هدایـت کنیم.
باقـی مانـده سـموم  ۳۰درصـد ارزش صـادرات
محصـوالت کشـاورزی را کاهـش میدهـد
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی اتـاق بازرگانـی تهران
نیـز گفـت :بایـد بسـتر صـادرات کشـاورزی را بـا
مکانیزهسـازی ،برداشـتن چالشهـای موجـود ایجاد
ش از۴۰سـال روی
کنیم و در این راسـتا یک طـرح بی 
میـز مسـئوالن باقی مانـده حتـی سـازمان بازرسـی

بـه اجـرای آن ورود کـرد و وزیرسـابق دسـتور داد که
سـند سـموم باید درمحصوالت صادراتی مـورد توجه
قـرار گیرد.
محمود نجفـی ادامـه داد :باقیماندن سـموم به عنوان
یکـی از معضلات جـدی در کشـاورزی کشـور و بـر
بازارهای هـدف صادراتی مـا اثرگذار اسـت با کمترین
هزینـه تغییـرات میتـوان ایـن مشـکل صـادرات را
رفع کـرد.
او با طـرح این سـوال کـه چـرا باید صـادرات پسـته و
کشـمش ما دنبالـه رو دیگـر کشـورها باشـد؟ عنوان
کـرد :وزارت جهـاد کشـاورزی و حفـظ نباتات شـاید
نمیخواهـد مشـکل را حـل کنـد کـه در ایـن زمینه
اسـتدعا دارم کمیسـیون کشـاورزی از وزارت جهـاد
کشـاورزی این مهم را درخواسـت کند و این سرفصل
در اولویت وزیـر که از بدنه کمیسـیون کشـاورزی باال
آمـده ،قـرار گیرد.
او با تاکید براینکه باقی مانده سـموم  ۳۰تـا  ۴۰درصد
ارزش کاالی صادراتی مـا را پایین مـیآورد گفت:بازار
عـراق و افغانسـتان بـه خاطـر همین مسـائل و سـایر
مشـکالت کشـاورزی ما،برایمان مهم اسـت.
رئیـس کمیسـیون کشـاورزی اتـاق بازرگانی اسـتان
افزود:تغییـر حکومـت در افغانسـتان صادرات مـارا به
لرزه میانـدازد که در ایـن خصوص علت خارج شـدن
از بازارهـای رده یـک و دوم دنیا باقیماندن سـموم در
محصوالت کشـاورزی اسـت
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رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن وکشـاورزی
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه ضـرور ت تولیـد
بذرهیبریـدی در کشـو رگفت :برنامهریـزی و
هدفگـذاری بـرای تولیـد و تامیـن  ۱۰درصـد از بذر
هیبریـدی مـورد نیـاز کشـور در ایـن اسـتان تا سـال
آینـده انجـام شـده اسـت.
سـیدمهدی طبیـبزاده در گردهمایـی روسـای
کمیسـیو نهای کشـاورزی اتا قهـای بازرگانـی
اسـتانهای کشـور بـه میزبانـی کرمـان افـزود :تولید
بذرهیبریدی در اسـتان کرمان با وجود اینکه وابسـته
بـه واردات هسـتیم ،آغـاز شـده اسـت.
او تصریح کـرد :طرح ردیابی سـموم در اسـتان کرمان
بـا همـکاری دانشـگاهها و سـازمان جهاد کشـاورزی
کرمان طراحی شـده کـه در این زمینه بـا اجرای طرح
میتوانیـم این سـموم را ردیابـی کنیم.
رئیـس اتـاق بازرگانی،صنایع،معـادن و کشـاورزی
اسـتان کرمان بیان داشـت :کرمان با  ۲۰درصد باغات
کشـور قطـب مهمـی از کشـاورزی کشـور محسـوب
میشـود به طـوری کـه پسـته ایـن اسـتان در سـال
گذشته بیشـترین صادرات محصوالت کشـاورزی را با
بیش از یک میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر داشـته اسـت.
او با اشـاره به فرصتهـای تنوع اقلیمی اسـتان کرمان
و فرصتهـای کشـاورزی ایـن سـرزمین افـزود :روند
توسعه محصوالت کشـاورزی در کرمان به خوبی طی
شـده در حالی که بیشترین سـطح گلخانههای مدرن
کشـور در این اسـتان قرار دارد.
طبیبزاده با اشـاره بـه اینکه نبایـد آب گـران را صادر
کنیـم گفـت :توسـعه گلخانههـای مـدرن را در ایـن
حوزه در اسـتان کرمان در دسـتور کار قرار داده ایم لذا
کشـاورزی باید بـه ازای مصـرف آب محـدود ،بازدهی
مناسـبت تری داشـته باشد.
او ادامه داد :ارزش اسـتخراج هر مترمکعب آب از محل
طرح انتقـال آب از خلیج فـارس به اسـتان کرمان ۷۰
هـزار تومان تخمیـن زده میشـود لـذا اتـاق بازرگانی
کرمـان بـه دنبـال توسـعه و ترویـج بهـرهوری حـوزه
کشاورزی با اسـتفاده از آموزش و مهارتآموزی است.
او با تاکید بـر محدودیت منابع آبی و ضـرورت حرکت

سرپرست فرمانداری عنبرآباد در جنوب استان
کرمان وسعت منابع طبیعی که طی روزهای اخیر
در آتش سوخت را  ۱۰هکتار بیان و اعالم کرد که در
حادثه حریق دیگر  ۶۰نفر نخل در این شهرستان از
بین رفت.جواد ایزدی سرپرست فرمانداری عنبرآباد
با بیان اینکه خسارت این  ۲مورد آتش سوزی برای
منابع طبیعی و کشاورزان منطقه بیش از  ۱۰میلیارد
ریال بوده است گفت که کار پاکسازی منطقه
بندربارده تا روز جمعه ادامه داشت.
به نقل از روابط عمومی فرمانداری عنبرآباد،
سرپرست فرمانداری عنبرآباد افزود :نخستین
آتش سوزی در ارتفاعات سخت گذر بُندربارده
بخش جبالبارز جنوبی به وقوع پیوست که پس از
اعزام  ۳۰نیروی امدادی به صورت پیاده پس از ۱۵
ساعت مهار شد.

دو نیمه متفاوت بازار ارز
در هفتهای که گذشت
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پزشــکی بــم  ۱۳۰نفــر از حــوزه دانشــکده علــوم
پزشــکی ســیرجان بســتری هســتند و خدمــات
بیمارســتانی بــه آنهــا ارائــه میشــود».
او اظهارکــرد«:از ابتــدای اپیدمــی تاکنــون ۳۷
هــزار و  ۷۰۰نفــر در اســــتان ،بــه دلیــل ابتــا بــه
کرونــا بســتری شــدهاند».
مدیــر گــروه مبــارزه بــا بیماریهــای واگیــردار
دانشــــگاه علــوم پزشــکی
کرمــان ســپس اظهــار کرد«:متاســفانه در ۲۴
ســاعت گذشــــته ۱۳ ،مــورد فوتــی بــه دلیــل
ابتــا بــه ویــروس کرونــا گــزارش شــده کــه  ۷نفر
مربــوط بــه حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان
 ۳ ،نفــر از حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت،
 ۲نفــر از حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم و یک
نفــر از حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان
اســت» .بــه گفتــه شــفیعی،از ابتــدای اپیدمــی
کرونــا در اســتان تاکنــون ۴۴۶۵ ،نفــر بــه دلیــل
ابتــا بــه کوویــد ـ  ۱۹جــان خــود را از دســت
دادهانــد.او همچنیــن تعــداد ُدز واکســنهای
تزریــق شــده اســتان کرمــان در نوبــت اول را
 ۸۲۵هــزار  ۵۳۵و نوبــت دوم  ۴۴۴هــزار و ُ ۷۹۹دز
عنــوان کــرد.

عکس:ایرنا

رئیس
نایب
کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی گفت :مجلس شورای اسالمی
مصرانه موضوع کاهش قیمت سیمان و
مصالح ساختمانی از جمله آهن و فوالد را
دنبال می کند.
عباس مقتدایی در گفتوگو با ایسنا با
بیان این مطلب اظهار داشت :این اصرار
ما ،با برگزاری جلسات متعددی با وزرای
جدید درحال پیگیری است ،مخصوصا
نایب رییس مجلس ،به نمایندگی از
مجلس شورای اسالمی این موضوع را
با جدیت دنبال می کند .نماینده مردم
اصفهان در مجلس افزود :مجلس نمی
پذیرد قیمتهایی که در چند هفته گذشته
به شدت و آسانسوری باال رفته است،
همچنان در همان حالت بماند و تالش می
کنیم قیمتهایی که با رکود دولت دوازدهم
نوسان شدید پیدا کرد ،در دولت جدید با
تشکیل شوراهای مربوطه مرتفع شود.

@kaghazevatan

آغاز طرح الکترونیکی
توزیع سیلندر گاز مایع
در کهنوج

فرمانـدار کهنـوج گفت :بـا هدف اجـرای تامیـن رفاه
شـهروندان طرح الکترونیکی توزیع سیلندر گاز مایع
در کهنـوج اجـرا میشـود .وحـدت عیـدی فرمانـدار
شهرسـتان کهنوج گفـت :طـرح الکترونیکـی توزیع
گاز مایـعدر ایـن شهرسـتان آغـاز شـده که هـدف از
اجرای این طرح تأمین رفاه شهروندان اسـت.او افزود:
جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و استفاده غیرمجاز
از گاز مایع و نیز سـاماندهی توزیـع فرآوردههای نفتی
با استفاده از کارت بانکی سرپرسـت خانواردر مناطق
تحـت پوشـش شـرکت ملـی پخـش فراوردههـای
نفتی ازدیگراهـداف این طرح میباشـد.او بیـان کرد:
متولدیـن سـال  ۱۳۶۰به بـاال بـا مراجعه به شـرکت
نفت کهنوج جهت ثبت نام سـیلندر گاز و نفـت اقدام
نمایند.فرمانـدار کهنـوج گفـت :متولدین سـالهای
قبـل از  ۱۳۶۰نیز جهت ثبـت نام سـیلندر گاز و نفت
به کافی نتهای سـطح شـهر یـا بـه آدرس اینترنتی
 newtejaratasan.niopdc.irمراجعـه و نـام نویسـی
کنند.او افزود :نیروهـای نظامی و انتظامی جهت ثبت
نام ودریافت سهمیه به شـرکت نفت مراجعه نمایند.
عیـدی تصریـح کرد :سـهمیه بنـدی سـیلندر هدف
طرح نبـوده و نخواهـد بود.

آگهیتجدیدمناقصهعمومی

تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدائی ها
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پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

 ۱۰هکتار منابع طبیعی و  ۶۰نخل
عنبرآباد در آتش سوخت

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان از
خبر
آزادی ۱۸مددجوی جرایم غیرعمد و مالی
در قالب طرح “نذر حریت” در کرمان خبرداد.
سیدحجت اهلل موسوی قوام گفت:امروز با  ۲۰میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان زمینه آزادی  ۱۸مددجوی جرایم غیرعمد و
مالی فراهم شد.
او افزود :در سال گذشته استان کرمان در پنج مرحله زمینه
آزادی ۱۴۰مددجوی جرایم غیرعمد در قالب مکتب حاج
قاسم سلیمانی را فراهم کرد و از این جهت استان برتر کشور
بوده است.موسویقوام از فراهم شدن زمینه آزادی ۱۰۶
مددجوی واجد شرایط از زندانهای استان کرمان از ابتدای
سا لجاری تاکنون خبرداد و اظها رکرد :با حمایتهای
خیران و مجموعههای همکار ستاد دیه و با هزینه  ۶میلیارد و
۱۶۱میلیون تومان زمینه آزادی این افراد به وجود آمده است.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان ادامه داد :در مجموع
 ۹۵نفر از محل کمکهای خیران به مبلغ ۴میلیارد تومان
آزاد شدهاند و  ۱۰۰میلیارد تومان نیز تخفیف بدهی شاکیان
را داشتهایم و از این رو شاکیان نیز به عنوان خیران ستاد دیه
به شمار میروند.
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ ساختمان بصورت مغازه دارای پالک  ۱۰۰۲فرعی از  - ۶۹۱اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک

قطعه پنج

 ۱۰فرعی از  -۶۹۱اصلی به مساحت  ۷۳.۸متر مربع واقع در دهنو منوجان

بخش  ۴۶کرمان

باستناد رای شماره ۱۴۰۰٬۵٬۲۳- ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۵۷۵هیات مستقر در ثبت کهنوج در مالکیت

آقای مجتبی ساالری منوجان فرزند غالمرضا قرار گرفته و اگهی موضوع ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  ۱۳ایین نامه قانون ثبت منتشر

و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیازبه تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست
کتبی مالک مورخه۱۴۰۰٫۶٫۱۸

اگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده  ۱۳قانون مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن از

ساعت  ۸صبح روز دو شنبه مورخه ۱۴۰۰٫۷٫۱۲در محل شروع و بعمل خواهد آمد .لذا به مالکین

و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر و در صورت
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر

حدود و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد طبق ماده  ۲۰قانون ثبت و ماده  ۸۶اصالحی

پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خودرا کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت  ۳۰روز
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره

ارائه نماید .پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

اصغرنارویی .رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج

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

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

فقر مهارتی در بین جویندگان کار

در شرایطی که بنگاههای اقتصادی و کارخانجات استان کرمان نیازمند نیروی کار ماهر هستند
فقر مهارتی در بین جویندگان کار استان موج میزند.
رضا اسماعیلی مدیرکل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز با
اشاره به اینکه یکی از مشکالت امروز
جامعه ما نبود بازار کار و اشتغال است
اظهار داشت :این در حالی است که
اکثر اتباع خارجه ای که در استان
کرمان حضور دارند شاغل بوده و هیچ
کدام از آنها بیکار نیستند.
او با بیان اینکه کسانی که قصد ورود
به بازار کار دارند باید حتم ًا یکی از
مهارت ها را فرا بگیرند ادامه داد:
لزوم کسب مهارت مختص به طیف
و حرف ه ای خاص نشده و یک طیف
بزرگ را شامل می شود که از آموزش
یک مهارت ساده به صورت استاد
ت های فنی ،علمی و
شاگردی تا مهار 
 ...را در برمی گیرد.

تسنیم

گزارش

بحـران بیـکاری و اشـتغال یکـی از مهمتریـن
مسـائل هر جامعهای به شـمار میرود و از آنجا
که رشـد و توسـعه اقتصـادی جوامع بـانیروی
انسـانی کارآمـد آن ارتبـاط تنگاتنگـیدارد از
این رو کسـب مهـارت و تربیت نیروی انسـانی
جزو سـرمایه های ارزشمند یک کشـور بشمار
مـی رود و می تواند بـه عنوان پشـتوانه حرکت
هـا ی بـزر گ اجتماعـی قـرار گیـر د.
در دنیـا فـرد دارای مهارتـی کـه شـغل پیـدا
نکـرده ،بیـکار تلقی مـی شـود و مفهومش این
اسـت که ،این فـرددارای مهارت و شایسـتگی
متناسـب بـا یـک شـغل یـا مجموعـه ای از
مشـاغل در قالب یک حرفه هسـت اما در حال
حاضـر شـرایط بـازار کار بـرای اشـتغال وی
فراهـم نیسـت و اگـر ایـن تعریـف را بـا افـراد
بیکار و جویای کاردر کشـور خودمـان تطبیق
دهیم مشـاهده می کنیـم کهدرصد زیـادی از
این افراد توانایی و شایسـتگی هـای الزم برای
مشـاغل مـورد نیـاز جامعـه را ندارند.
نگاهی گذرا به جمعیت جویای کار کشـورمان
نشـان مـیدهـد کـه معضـل بیـکاریدر بین
فـارغ التحصیلان دانشـگاهی بیـش از افـراد
کـم سـواد و بـی سـواد بـه چشـم مـی خـورد
بـه طـوری کـه بخـش قابـل توجهـی از ایـن
افـراد بعـد از پایـان دوره تحصیلـی خـود نمی
تواننـد جـذب بـازار کار شـوند و ایـن نشـان از
آندارد کـهدانـش آمـوزان ودانشـجویان مـا
در زمـان تحصیـل متناسـب بـا نیـاز بـازار کار
تربیـت نمـی شـوند و این مسـئله قطعاً ریشـه
در ضعف نظـام آموزش عالـی و تدویـن برنامه
هـایدرسـیدارد.
امروز معضـل بیکاری یکی از مشـکالت جامعه
ایرانی اسـت و بسـیاری از افراد جویـای کار به

دلیل فقر مهارت از شـانس کمتـری برای ورود
بـه بـازار کار برخـوردار بـوده و البته بسـیارند
کسـانی که افسـوس می خورنـد "ای کاشدر
دوران مدرسـه ودانشـگاه ،مهارتی کاربردی را
آموختـه بودند".
اگـر بـه حـدود  30سـال قبـل برگردیـم می
بینیـم که بیشـتر کسـانی کـه وارد بـازار کار
مـی شـدند بـا کسـب مهـارت بـوده و ایـن
کسـب مهـارت بـه صـورت آکا دمیـک و از
طریـق مراکز و دانشـکده هـای فنـی و حرفه
ای و یا به صـورت تجربی و اسـتاد شـاگردی
بـوده اسـت و واقعیـت ایـن اسـت کـه لـزوم
کسـب مهـارت مختص بـه طیـف و حرفه ای
خـاص نمـی شـود و همـه کسـانی کـه قصد
ورود بـه بـازار کار دارنـد حتمـا بایـد از قبل
یکـی از مهـارت هـا را فـرا گرفتـه باشـند.
امـروز فقـر مهـارت باعـث شـده کـه بخـش
عظیمـی از جوانـان اسـتان پهنـاور کرمـان بـا
وجـود ظرفیت هـای عظیم معدنـی و صنعتی،
به دلیل نداشـتن مهارت های کاربـردی بیکار
باشـند و ایـن در حالی کـه همـه اتبـاع بیگانه
سـاکن در اسـتان کرمان که در سـن اشـتغال
قـرار دارند شـاغل هسـتند.
کرمان نیازمند نیروی کار ماهر در
حوزههای مختلف است
محمدرضـا جهانگیـری مدیـرکل آمـوزش
فنـی و حرفـهای اسـتان کرمان بـا بیـان اینکه
در تمامـی شهرسـتان هـای اسـتان کرمـان
مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای دایـر اسـت
اظهارداشـت:در شـرایط کرونایی هم فعالیت
آموزشـی مـا فقـط شهرسـتان هایـی کـه در
وضعیت قرمز باشـند به صـورت موقت تعطیل
بـوده و فعالیـت آموزشـیدر بقیه مراکـز مادر
مناطـق زرد و نارنجـی ادامـه دارد.
او با اشـاره بـه اینکـه اسـتان کرمـاندر حوز ه
هـای مختلـف نیازمند نیـروی کار ماهر اسـت

گفـت:در حـال حاضر بنـگاه هـای اقتصادی و
کارآفرینان مادر اسـتان کرمان بـه نیروی کار
بـا مهـارت زیـادی نیازمند هسـتند.
مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان
کرمـان بـا عنـوان اینکـه بیـش از  300حرفـه
در صنعـت سـاختمان وجـود دارد کـه اسـتان
کرمان نیـاز زیـادی در ایـن حـوزه دارد افزود:
در اسـتان کرمـان از صنعت سـاختمان گرفته
تا کارخانجات و بنـگاه های اقتصـادی کوچک
و متوسـط به شـدت نیازمند نیـروی کاردارای
مهـارت هسـتند ،نیرویـی کـه حداقـل یـک
مهـارت راداشـته باشـد.

مدیرکل آموزش فنی و حرف ه ای استان
کرمان با عنوان اینکه بیش از  300حرفه
در صنعت ساختمان وجود دارد که استان
کرمان نیاز زیادی در این حوزه دارد افزود:
در استان کرمان از صنعت ساختمان گرفته
تا کارخانجات و بنگا ه های اقتصادی کوچک
و متوسط به شدت نیازمند نیروی کار دارای
مهارت هستند ،نیرویی که حداقل یک
مهارت را داشته باشد.
محمدرضا جهانگیری با بیان اینکه از طرف
این مراکز تقاضا برای نیروی کار به شدت
وجود دارد اما در استان کرمان نیروی کار
دارای مهارت مرتبط با نیاز این کارخانجات
و بنگاه های اقتصادی به اندازه کافی وجود
نیست ادامه داد :در استان کرمان ،در
همه بخش ها از جمله خدمات ،صنعت و
ساختمان به نیروی کار با مهارت نیاز است.

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان از
دســتگیری یــک نفــر بــه جــرم جعــل و فــروش
مــدارک تحصیلــی تقلبــیدر کرمــان خبــرداد.
ســرهنگ یداللــه حســن پــور بــا اعــام ایــن خبر
اظهارکــرد :مامــوران اداره مبــارزه بــا جعــل و
کالهبــرداری پلیــس آگاهــی اســتاندر پــی
دریافــت خبــری مبنــی بــر اقــدام یــک نفــردر
خصــوص تهیــه و فــروش مــدارک تحصیلــی
جعلــی ،موضــوع رادردســتور کار قــراردادنــد و
بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی خیلــی زود ایــن

متهــم را شناســایی و وی رادر یکی از نقاط شــهر
کرمــاندســتگیر کردنــد.
او افــزود :ایــن فــرد کــه یــک مــرد میانســال
بــود بــا تنظیــم مــدارک جعلــی و فــروش آن هــا
بــه مشــتریان خــوددر مرکــز اســتان و برخــی
شهرســتانها بابــت فــروش هــر مــدرک حداقــل
 ۳۰تــا  ۵۰میلیــون ریــالدریافــت میکــرد که از
مخفیگاهــش نیز هفــت فقــره مــدرک تحصیلی
دیپلــم و فــوقدیپلــم ،نرخنامــه فــروش مــدارک
دیپلــم تــادکتــری و یــک تعــداد لــوازم خــاص

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

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

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت

برابر رای شماره  140060319078003899مورخه  1400/04/22هیات دوم موضوع قانون تعیین

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار

بشماره شناسنامه  ۱۱۲۸۹کد ملی  ۲۹۹۴۱۱۵۶۳۸صادره از کرمان در ششدانگ یک باب کارگاه

ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی مراد نژاد فرزند قاسم

امالک واقع در بخش  ۱۳کرمان شهرستان زرند

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ندا میرمحمدی فرزند حسین

صنعتی با کاربری عرصه مسکونی و صنعتی و کارگاهی به مساحت  751/17مترمربع که مقدار

 62/59متر مربع از عرصه آن متعلق به وقف میباشد تحت پالک  ۳۲۹فرعی از  ۲۷۸۵اصلی
بخش  3کرمان واقع در شرف آباد قائم  ۲۷بلوار امام حسین کوچه  ۷خریداری از مالک رسمی

سند رسمی

ساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
بشماره شناسنامه  1صادره از کرمان در ششدانگ یک باب گاراژ قسمتی از خانه به مساحت 25

مترمربع تحت پالک  612فرعی از  4220اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  44فرعی از 4220

اصلی بخش  2کرمان واقع در خیابان سرباز کوچه  43شرقی  3آخرین منزل سمت راست

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور

ششدانگ خانه به مساحت  ۳۴۸.۳۵مترمربع از پالک  ۱فرعی از  ۲۳۷۸اصلی واقع در زرند _

آقای صفر باغخانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو

قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق

اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته

و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 574

تاریخ انتشار نوبت اول  -1400/06/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/20 :

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

 .۲متقاضی آقای حسین ناظوری زرندی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه  ۷۷صادره از زرند در

ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 572

زرند _ بلوار تختی کوچه شماره  ۱۰خریداری از مالک رسمی خانم ربابه صالحی.

تاریخ انتشار نوبت اول  -1400/06/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/20 :

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

برابر رای شماره  140060319078003521هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

برابر رای شماره  139960319078010668مورخه  1399/10/22هیات دوم موضوع قانون تعیین

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد زعیم زاده ابلی فرزند محمود بشماره شناسنامه

ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد منصوری فرزند خدا

سند رسمی

رئیس اداره برنامه و بودجه ادارهکل حفاظت محیط زیست استان
کرمان از رشــد  ۲برابری ابالغ نهایی اعتبارات دارایی و سرمایهای
این اداره کل طی ســال جاری خبرداد و گفت :ایــن اعتبار که از
محل استانی و سه درصد نفت و گاز تامین میشود با افزایش ۱۰۰
درصدی نسبت به بودجه سال گذشته مواجه است.
مسعود رئیسی با اشاره به بررســی و پیگیری در شورای برنامه
ریزی کرمان به منظور جذب اعتبار برای اداره کل حفاظت محیط
زیست این استان افزود :نمایندهها یک ردیف اعتباری دارند که
برای اولین بار با پیگیریهای مستمر توانستیم اعتبارات این اداره
کل را به اندازه سه برابر سال گذشــته و هفت برابر سه سالهای
اخیر افزایش دهیم.
او تاکیدکرد :استاندار و نمایندگان کرمان در مجلس شورای اسالمی
و ســازمان مدیریت و برنامهریزی به افزایش اعتبــارات اداره کل
حفاظت محیط زیست این استان توجه ویژه داشتند.
او با بیان اینکه بیتوجهی به کمبود ســرانه اعتباری در سالهای
گذشــته مشــکالتی را برای اداره کل حفاظت محیط زیســت
استان کرمان پیش آورده اســت گفت:سالهای گذشته در سرانه
عملیاتهای حفاظتی با مشــکالتی مانند تامین هزینه سوخت
خودروها ،تامین لباسها و تجهیزات مواجه بودیم.
رئیس اداره برنامه و بودجه اداره کل حفاظت محیط زیست استان
کرمان گفت:این اداره کل در اعتبارات ملی گشایش و از نظر سرانهها
افزایش چشم گیری داشته است.
او با اشــاره به اینکه هرچند اداره کل حفاظت محیط زیست هنوز
در بخش جذب اعتبارات به ایده آل نرسیده است خاطرنشان کرد:
اما همین توجه و دغدغه مســئوالن در قبال این اداره کل موجب
دلگرمی و امید است.
رئیسی گفت :رسانهها نقش مهمی در رفع مشکالت محیط زیست
دارند و با مطالبه گری رسانه ها توجه ها به این سمت و سوی رفت.

در اجرای ماده  ۱۶۴قانون کار و آیین نامه انتخابات اعضای هیات حل اختالف  ،اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

شهرستان زرند ازتمام کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کارمستقردرشهرستان زرند دعوت به عمل می آید.

شرایط ثبت نام:

زرند در ششدانگ خانه به مساحت  ۳۲۸.۴۰مترمربع از پالک  ۱فرعی از  ۲۳۷۸اصلی واقع در

 .۴متقاضی آقای علی افشار زرندی فرزند اکبر بشماره شناسنامه  ۲۷۲صادره از زرند در

ششدانگ خانه به مساحت  ۲۴۵.۸۸مترمربع از پالک ۲۳۸۲اصلی واقع در زرند خیابان پوریای

بدری :دولت برای ثبات قیمتها
تدبیریکند

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،تاکید کرد:
کنترل روند رشد روزانه قیمت کاالها و حرکت به سمت واقعی
کردن قیمت ها یکی از اولویت هایی است که باید از سوی دولت
دنبال شود .صدیف بدری در گفت وگو با ایسنا ،درباره اولویت هایی
که باید در دولت سیزدهم دنبال شود ،بیان کرد :از نظر بنده یکی
از اولویت های اصلی دولت باید پرداختن به مسائل اقتصادی باشد؛
در وضعیت موجود اولین کار ایست روند افزایش قیمت ها و ایجاد
ثبات در بازار است و نباید اجازه داد قیمت ها هر روز و هر ساعت
تغییر کند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید تدبیری برای ثبات قیمت ها
صورت گیرد ،اظهار کرد :در میان مدت نیز ما باید به سمت واقعی
کردن قیمت ها حرکت کنیم ،بسیاری از قیمت های امروز کاالها
واقعی نیست .در چرخه توزیع کاال متاسفانه بیشتر سوداگران
تعیین کننده قیمت ها هستند و در این حوزه با مشکل روبه رو
هستیم.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :حل
این مسائل باید در اولویت اول دولت باشد تا معیشت مردم که به یک
چالش جدی برای مردم تبدیل شده است ،بهبود یابد.
بدری در پایان تاکید کرد :از سوی دیگر دولت باید برنامه های خود
را در حوزه های مختلف نظیر توسعه زیربنایی کشور ،توسعه های
صنعتی ،جذب سرمایه گذار در حوزه پتروشیمی ،نفت و گاز و حوزه
مسکن همگام با یکدیگر پیش ببرد.

صعود آرام قیمت سکه و طال؛
متاثر از رشد نرخ دالر
طی یک هفته گذشته قیمت تمامی قطعات سکه و طال متاثر از
کاهش  ۳۵دالری اونس جهانی و رشد  ۵۴۰تومانی نرخ دالر سیر
صعودی آرامی را در پیش گرفت.
به گزارش روز جمعه ایرنا ،قیمت سکه طرح جدید در روز نخست
هفته سوم شهریور ماه  ۱۱میلیون و  ۹۶۰هزار تومان معامله میشد
و از روز یکشنبه وارد کانال  ۱۲میلیون تومان شد و تا پایان هفته در
این محدوده قیمتی حرکت رفت و برگشتی آرامی داشت و پایان
هفته در این محدوده قیمتی دفتر معامالت خود را بست.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران روز جمعه در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر
بازار سکه و طالی داخلی ،گفت :اونس جهانی در روز پنجشنبه
در مقایسه با روز نخست  ۳۵کاهش قیمت داشت« .محمد
کشتیآرای» ادامه داد :برخالف کاهش  ۳۵دالری قیمت اونس
جهانی طال ،بهای دالر در بازار آزاد در پایان هفته  ۲۷هزار و ۷۵۰
تومان بود که در مقایسه با اول هفته  ۵۴۰تومان گران شد بنابراین
دوعامل مذکور موجب شد برخی قطعات سکه و طال طی هفته
گذشته رشد قیمت داشته باشند.
رشد بیش از  ۱۰۰هزار تومانی سکه طرح قدیم و جدید
وی گفت :روز (پنجشنبه ۱۸ ،شهریور ماه) سکه طرح قدیم ۱۱
میلیون و  ۶۵۰هزار تومان بود که نسبت به اول هفته  ۱۵۰هزار
تومان افزایش قیمت داشت .همچنین سکه طرح جدید  ۱۲میلیون
و  ۱۶۰هزار تومان قیمت خورد که در مقایسه با اول هفته  ۱۱۰هزار
تومان گران شد.
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ زمین وباغچه سردسیری پالک 9فرعی از  -26اصلی

-1تابعیت جمهوری اسالمی ایران

اصلی به مساحت 70متر مربع واقع درگروه  2شهر فاریاب قطعه

مستقردر ثبت کهنوج در مالکیت اقای فرج هللا حیدری فرزند بیت هللا قرار گرفته

منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد اعمال
1400/06/13مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره ماده 5قانون

تحدیدحدودان با ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر وعملیات تحدیدی ان از

تبصره ذیل ماده 15قانون ثبت میسر نمیباشدلذا حسب درخواست شماره 7425مورخ

مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزدوشنبه مورخ 1400/07/12شروع

به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه 1400/06/09آگهی

دالر بتوانـد از یکـی از ایـندو مرز گـذر کنـد ،آینده
صعودی یـا نزولی بـازار مشـخص خواهد شـد و حال
در پایـان کار معاملات بـازار ارزدر ایـن هفتـه بهای
دالر در محـدوده مـرز  ۲۷هـزار  ۸۰۰هـزار تومـان
معاملـه شـد و حتـیدر لحظاتی تـا  ۲۸هـزار و ۹۰۰
تومـان نیـز افزایـش یافت.
بررسـی رونـد تحـوالت بـازار ارز در هفتـهای کـه
گذشـت ،حاکی از آن اسـت که حتی میتـوان تمایل
بـازار رادر روزهـای ابتدایـی هفته ،به سـمت کاهش
قیمتهـا ارزیابـی کـرد .تمایلـی کـه البتـه چنـدان
جدی نبـود و بـا مقاومـت برخـی از معاملهگـراندر
مرز  ۲۷هـزار تومان بـرای سـه روز متوقـف میماند.
البتـهدر معاملات روزدوشـنبه حتی برای سـاعاتی

بهـایدالردر کانال  ۲۶هـزار تومان نیز معامله شـد.
به باور کارشناسـان اقتصادی ،معاملهگـران و فعاالن
اقتصـادیدر ابتـدای هفته ترجیـح میدادنـد ،تادر
خریـد یـا فـروش ارز احتیـاط کننـد چـرا کـه آنها
برای کاهش بیشـتر قیمتهادر انتظار روشـن شدن
سیاسـتهای اقتصـادیدولـت و همچنیـن تعییـن
رئیـس کل جدید بانـک مرکـزی بودند.
بنابرایـن در چهـار روز ابتدایـی هفتـه ،بـه صـورت
عمده ایـن اخبار ضـد و نقیـضدر رابطه بـا مذاکرات
هسـتهای و احیای برجام بود که نوسـانات محدودی
را در بـازار ارز ایجـاد میکـرد.
این رونـد احتیاط و آرامـشدر بازار ارز تداومداشـت
تـا آنکـه سـرانجام از عصـر روز سهشـنبه بـازار پـس

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

دردولت برای پیگیری منتقل خواهم کرد.
رستم قاسمی همچنین از سایت مسکن ملی شهر
طبس بازدید کرد و در نشستی در سالن جلسات
شهدای فرودگاه طبس ،مشکالت طرح مسکن ملی
شهرستان طبس را مورد بررسی قرار داد.
آیتالله سیدابراهیم رئیسی ـ رییسجمهوری
ـ (جمعه ۱۹شهریورماه  )۱۴۰۰در سومین سفر
استانی خود ودر سفری از پیش اعالم نشده از طریق
شهرستان طبس وارد استان خراسان جنوبی شد.
تعدادی از اعضای هیاتدولت و وزیران از جمله وزیر
کشور ،وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،رییس سازمان برنامه و بودجه ،رییس دفتر
رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور ،آیت الله
رئیسی رادر این سفر همراهی میکنند.
گفتنی است ،طرح جهش تولید و تامین مسکن که
روز ششم شهریورماه  ۱۴۰۰به تایید شورای نگهبان
رسید هماکنون به قانون تبدیل و ابالغ شده و تمامی
سطوح دولتی و بخش خصوصی برای اجرایی شدن
این قانون تالش خواهند کرد.
از جمله مهمترین ویژگیهای این طرح میتوان از
پرداخت تسهیالت  ۱۰تا ۱۲درصد برای تولید مسکن،
الزام دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن
زمینهای در محدوده حریم شهرها به وزارت راه و
شهرسازی و تکلیف وزارت صمت برای تامین مصالح
مورد نیاز احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی
اشاره کرد .این در حالی است که پیش از این سود وام
طرح جهش تولید و تامین مسکن  ۱۸درصد تعیین
شده بود که پس از انجام کارهای کارشناسی به  ۱۰تا
۱۲درصد کاهش یافته است.
ازده روز آرامـش رونـد صعـودی بـه خـود گرفت.در
نتیجـه ایـن رونـد افزایشـی که شـیب نسـبتا زیادی
همدارد قیمـت هادر بـازار آزاد با سـرعت به سـمت
 ۲۸هـزار تومـان بـرایدالر و  ۳۳هـزار تومـان برای
یـورو حرکت کـرد .ایـندرحالی اسـت کـه قیمتها
در صرافیهـای بانکـی و همینطـوردر سـامانه نیما،
همچنان همان رونـد ثابت گذشـته رو تـداومدادند.
بـا این وجـود معاملات ایـن هفتـه در محـدوده ۲۷
هـزار و  ۸۰۰تومـان بـرایدالر بـه پایـان رسـید و بر
اسـاس پیشبینـی تحلیلگـران فنـی ،بعـد از گـذر
قیمت از این مـرز احتمـال افزایش تقاضا به بـازار ارز
اسـت و همین مسـئله برخـی معاملهگران کاهشـی
را امیـدوار کـرده اسـت که بـا آغـاز بـه کار معامالت
ارزدر هفتـه آینـده و ورود بـا تدبیـر بازارسـاز ،ایـن
موج افزایشـی شکسـته شـود .بـه اعتقـاد ایـن گروه
از فعـاالن اقتصـادی ،ایـن مـوج افزایشـی میتوانـد
کوتاهمـدت بـوده و بـه زودی مدیریـت شـود.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3قانون

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

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

ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره-140060319014002086

فاقد سند رسمی

و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/04/27-140060319014001758هیات

مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای

افشین اعمی ساالری فرزند علی بشماره شناسنامه 3020275008صادره ازجیرفت در

فاقد سند رسمی

و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/04/05-140060319014001415هیات

مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال

پالک -فرعی از -581اصلی قطعه دوواقع دراراضی حسین اباد جیرفت بخش 45کرمان

موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین

ملک حاضر ودر صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک

45کرمان خریداری از مالک رسمی اقای محمود نادری محرزگردیده است.لذا به منظور

ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده  -86اصالحی پس از

طبق ماده 20قانون ثبت وماده  86اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی

ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید

ذیصالح قضایی تقدیم نماید وگواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید

عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق

تاریخ انتشار -1400/06/20:روز  :شنبه

جواد فاریابی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف307:

 .۵متقاضی خانم گوهر اثناء عشری کهنوجی فرزند اسدهللا بشماره شناسنامه  ۴صادره از زرند در

 .۳داشتن حداقل مدرککارشناســی و چهارسال سابقه

هیات مدیره هم می توانند معرفی شوند)،

مترمربع از پالک شماره  ۷۵۶۶اصلی واقع در زرند بلوار جمهوری کوچه  ۱۴خریداری از مالک

تحت شمول قانونکار

درخواستکتبی مبنی برشرکت درانتخابات و عضویت در

تاریخ انتشار نوبت اول -۱۴۰۰/۶/۲۰:تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۷/۴:

.۴کارگاه شمول قانونکارجمهوری اسالمی ایران

هیات حل اختالف،

آقای مسعود گیالنی وخانم سارا مالئی زاده دلفارد به ستناد رای هیات

محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره140060319014000003و 140060319014000002مورخ

آگهی تحدید حدود اختصاصی

332مترمربع واقع دراراضی رهجردجیرفت بخش 45کرمان مورد تقاضای

انجام وچنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد

اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت

اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم وظرف مدت 30روز دادخواست به مراجع

به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .

است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد /.م الف299:

تاریخ انتشار  :شنبه 1400/06/20

اصغرنارویی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج  .م الف 185:

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

فاقد سند رسمی

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی

خواهدشد /.م الف313:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/06/20:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/07/3:

مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه

اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای
تاریخ انتشار نوبت اول –1400/06/20:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/07/3:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

فاقد سند رسمی

1400/06/04هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

افسانه دولتی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 175صادره ازجیرفت

خریداری از مالک رسمی ابراهیم سیدیان محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم

وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور مزبور اخطار میگردد که در

و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و

رفیعی سربیژن فرزند کرامت بشماره شناسنامه 13622صادره ازجیرفت در ششدانگ یک

ساعت 8صبح روزدوشنبه مورخه 1400/07/19در محل شروع وبه عمل خواهد آمد ،لذا

و مجزی شده از پالک 1فرعی از -549اصلی قطعه دوواقع دراراضی کلرودجیرفت بخش

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180متر مربع پالک -فرعی از -549اصلی مفروز

به مالک ومالکین مجاورین رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر درمحل وقوع

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

باب خانه به مساحت 164متر مربع -پالک فرعی از -581اصلی مفروز و مجزی شده از

چون ششدانگ یک یکباب خانه پالک 3418فرعی از  -579اصلی بمساحت

رسمی آقای مجتبی حکمت .م الف ۱۶۲

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یک باب مغازه مشتمل برطبقه فوقانی

دارای

واگهی نوبتی قانون ثبت منتشر ودر موعد مقر ر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز

 .۲داشتن حداقل  ۳۰سال تمام

ششدانگ محوطه حیاط (جهت الحاق به پالک  ۵۵۲فرعی از  )۷۵۶۶اصلی به مساحت ۶۲.۵۰

بـازار ارزدر هفتهای که گذشـتدو نیمـه متفاوت را
سـپری کـرد.در نیمـه ابتدایی هفتـه،دامنه نوسـان
در بازار محـدود بود و نمـودار بهـای معامالت ،جهت
صعـودی یـا نزولـی را نشـان نمـیداد ،امـا در نیمـه
دوم هفتـه ،بـاردیگـر قیمـت ارز رونـد صعـودی بـه
خـو د گرفت.
بـه گـزارش روز جمعـه ایرنـا ،پیـش از آغـاز بـه کار
معاملات هفتـه ای کـه گذشـت ،تحلیلگـران فنـی
پیشبینـی کـرده بودند ،بـا توجـه به محدود شـدن
دامنه نوسـانات بهایدالردر سـطح  ۲۷هـزار تومان
تـا  ۲۷هـزار و  ۳۰۰تومـان ،سـطوح تعییـن کننـده
ادامـه بـازار کـف  ۲۶هـزار  ۸۰۰تومـان و سـقف ۲۷
هـزار و  ۸۰۰تومـان باشـد و اگـر در معاملات ارز،

حل اختالف ثبت جیرفت بشماره5959مورخ  1383/03/16درمالکیت نامبرده قرارگرفته

وآگهی موضوع ماده بند 6ماده یک قانون اصالحی مواد 1و2و3قانون اصالحی  -ثبت

با این حال تعداد زیادی از متقاضیان به رغم آنکه
متقاضی دریافت تسهیالت خرید مسکن برای خرید
آپارتمان هستند از نحوهدسترسی و سقف تسهیالت
مورد استفاده و سایر جزییات مسیری که در نهایت
منجر به خرید مسکن با استفاده از این تسهیالت می
شود اطالع ندارند.
هم اکنون همه متقاضیان خرید مسکن اعم از خانه
اولی ها و غیر خانه اولی ها ،مصرفی و سرمایه گذار،
می توانند به سریعترین روش دریافت تسهیالت
بانکی خرید مسکن از طریق بانک مسکن دسترسی
داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازیدر جمع مردم طبس با اشاره به
برنامه دولت برای ساخت ساالنه یک میلیون واحد
مسکونی گفت :مردم دغدغه تامین مسکن خود را
نداشته باشند و تمام افرادی که فرم «ج» آنها قرمز
نشده نسبت به ثبت نامدر سامانه اقدام کنند.
به گزارش ایسنا ،رستم قاسمی ،وزیر راه و شهرسازی
که رئیس جمهور رادر سفر به استان خراسان جنوبی
همراهی میکند در محل امامزاده حسین بن موسی
الکاظم (ع) شهر طبسدر پاسخ بهدغدغه ودرخواست
آنان برای ساخت و تامین مسکن اظهار داشت :تمام
افراد که مسکن اولی هستند و بند «ج» آنها قرمز
نشده ،نسبت به ثبتنامدر سامانه اقدام کنند.
وی افزود:در حوزه مسکن برنامه ما این است که سالی
یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود و تالش ما
این است که مصالح از جمله سیمان و میلگرد از طریق
داللی نباشد و از طریق خرید مستقیم از کارخانه باشد
تا واحدها با کمترین قیمت بهدست مردم برسد.
قاسمی با بیان اینکه ساخت برخی واحدها را خود مردم

دو نیمه متفاوت بازار ارز در هفتهای که گذشت

دوبخش  46کرمان باستناد رای شماره 1399/6/10 -139960319002001549هیات

معرفی نامه ازشرکت یا اداره (مدیرعامل یا یکی ازاعضاء

ولی خریداری از مالکین رسمی خانمها مهناز و اشرف موسوی استرآبادی.

آثار تورمی و اقتصادی یکدهه اخیر باعث شده است
دهکهای یک ودو جامعه  ۱۰۱سال تا صاحب خانه
شدن فاصله پیدا کنند.فاصله  ۱۰۰سالهدهک اول تا
خانهدار شدن بیانگر آن است که اشتغال سیاستگذار
عمومی به مقوله بنگاهداری ،شرکتداری و مسائل
جناحی ،حزبی ،صنفی و گروهی وضعیت بغرنجی برای
مردم پدید آوردهاست .فعاالن بازار معامالت خرید و
فروش مسکن یک توصیه مهم خطاب به متقاضیان
خرید مسکن به خصوص خانه اولی ها ارائه کردند.
براساس تحقیقات میدانی صورت گرفته ،واسطه ها و
فعاالن بازار معامالت خرید و فروش واحدهای مسکونی
به خانه اولی ها و سایر متقاضیان مصرفی خرید مسکن
توصیه کردند از امکان جدید فراهم شده از سوی بانک
مسکن استفاده کرده و در مهلت زمانی تعیین شده برای
استفاده از این امکان وارد عمل شوند.
هم اکنون عمده متقاضیان مصرفی مسکن در حالی
برای خرید واحدهای مسکونی متقاضی دریافت
تسهیالت بانکی خرید آپارتمان هستند که یک سوال
رایج و مهمدر میان آن ها وجوددارد که پاسخ به آن
می تواند مسیر دسترسی به تسهیالت را برای آن ها
تسریع کند.
این پرسش به خصوص در میان خانه اولی ها نسبت
به سایر متقاضیان رایج تر است و اطالع این گروه
از متقاضیان از پاسخ به آن می تواند روند و مسیر
دسترسی آن ها به تسهیالت و در نهایت خرید
واحدهای مسکونی را تسریع و تسهیل کند.

بمساحت 44200مترمربع بخش34کرمان واقع دراراضی گراغان جبالبارز

وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

کارفرمای حقوقی:

ایرنا

گزارش

پالک -1499فرعی از -157اصلی مفروز ومجزی شده از پالک-157

جیرفت مورد تقاضای خانم مریم دلیری به استناد رای هیات محترم

چرا هنوز مالیات
خانههای خالی اجرا
نشده است؟

هم اکنون عمده متقاضیان مصرفی مسکن در
حالی برای خرید واحدهای مسکونی متقاضی
دریافت تسهیالت بانکی خرید آپارتمان هستند
که یک سوال رایج و مهم در میان آن ها وجود
دارد که پاسخ به آن می تواند مسیر دسترسی به
تسهیالت را برای آن ها تسریع کند.
این پرسش به خصوص در میان خانه اولی ها
نسبت به سایر متقاضیان رایج تر است و اطالع
این گروه از متقاضیان از پاسخ به آن می تواند
روند و مسیر دسترسی آن ها به تسهیالت و در
نهایت خرید واحدهای مسکونی را تسریع و
تسهیل کند.
با این حال تعداد زیادی از متقاضیان به رغم آنکه
متقاضی دریافت تسهیالت خرید مسکن برای
خرید آپارتمان هستند از نحوه دسترسی و سقف
تسهیالت مورد استفاده و سایر جزییات مسیری
که در نهایت منجر به خرید مسکن با استفاده از
این تسهیالت می شود اطالع ندارند.

و برخی را بنیاد مسکن بر عهده میگیرد تا کارها به
سرعت پیش برود گفت :با این قانون جدید جهش و
رونق مسکن که توسط مجلس شورای اسالمی مصوب
شده به ما اجازه خوبیداده و زمین ،وام و کمکهای
ب خانه شوند.
خوبی به مردم ارائه خواهد شد تا صاح 
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبتهای
خود با اشاره به اینکه در شهر طبس  ۲قطعه جدید
برای الحاق به شهر تعیین شده و به دنبال الحاق
قطعات دیگری هم هستیم گفت :برخی مردم اذعان
دارند که برخی شرکتها در وسط شهر طبس
زمینهای خوبی را گرفتند ما این موضوع را پیگیری
میکنیم و علت را بررسی خواهیم کرد.
قاسمی تاکید کرد :در شهر طبس مشکل زمین
نداریم .طرحهای خوبی به شهر الحاق خواهد شد تا
به همه مردم زمین برسد و این کار هم سریع انجام
خواهد شد .وی افزود :نگاه ما این است که مردم
راحت زندگی کنند و نگرانیدر خصوص مسکن خود
نداشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی پس از دیدار رییس جمهوری
با مردم طبس در محل امامزاده حسین بن موسی
الکاظم(ع) ،دقایقی در جمع مردم قرار گرفت و به
مشکالت آنان گوش داد .تسریع در روند واگذاری
زمین برای طر حهای سرمایهگذاری ،استخدام
نیروهای بومیدر معادن شهرستان ،تسریعدر واکسن
کارگران معادن ،افزایش اجارهبها در طبس ،کاهش
درصد تسهیالت مسکن از مشکالت و درخواستها
مطرح شده از سوی مردم شهر طبس بود که وزیر راه
و شهرسازی اعالم کرد که برخی از مشکالتدر حوزه
اختیارات و وظایف من نیست اما به مسووالن متولی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

فاقد سند رسمی

3

بازار و بورس

مسکن به شرط قرمز نبودن بند «ج»

مجلس کاهش قیمت سیمان و
مصالح ساختمانی را دنبال میکند
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی گفت :مجلس شورای اسالمی مصرانه موضوع کاهش قیمت
سیمان و مصالح ساختمانی از جمله آهن و فوالد را دنبال می کند.
عباس مقتدایی در گفتوگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار داشت :این
اصرار ما ،با برگزاری جلسات متعددی با وزرای جدید درحال پیگیری
است ،مخصوصا نایب رییس مجلس ،به نمایندگی از مجلس شورای
اسالمی این موضوع را با جدیت دنبال می کند .نماینده مردم اصفهان
در مجلس افزود :مجلس نمی پذیرد قیمتهایی که در چند هفته گذشته
به شدت و آسانسوری باال رفته است ،همچنان در همان حالت بماند و
تالش می کنیم قیمتهایی که با رکود دولت دوازدهم نوسان شدید پیدا
کرد ،در دولت جدید با تشکیل شوراهای مربوطه مرتفع شود.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه قرار است سالیانه یک میلیون واحد
مسکونی ساخته شود ،موضوع قیمت مصالح ساختمانی بسیار حائز
اهمیت است .مجلس نیز جلسات و پیگیری از وزرای مربوطه را ادامه می
دهد.مقتدایی مطرح کرد :در حوزه کاالهای اساسی مثل گوشت ،مرغ،
برنج و ...نیز جلساتی با محوریت نایب رییس اول مجلس انجام شده و
مشخص است دولت و وزرا عزم جدی برای حل مشکالت کشور دارند.

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

خانه اولیها برای مسکن ثبت نام کنند

اخبارشرکتها

تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این اداره اعالم

بلوار تختی کوچه شماره  ۱۰خریداری از مالک رسمی خانم ربابه صالحی.

 .۳متقاضی آقای عباس کوچک زاده فتح آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه  ۵۳۹صادره از

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد

سند رسمی

اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.

ششدانگ کارگاه به مساحت  ۲۰۰۱.۹۰مترمربع از پالک ۲۲۸۸اصلی واقع در زرند _ کمربندی جاده

رشد  ۲برابری اعتبارات
محیط زیست کرمان نسبت
به سال گذشته

نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختالف مستقر در اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرند

مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  ۱۵روزآگهی می شود در صورتیکه

 .۱متقاضی آقای سیدذوالفقار جعفری فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه  ۴۹۸۲صادره از زرند در

معاون ساخت و نگهداری راههای روستایی و فرعی سازمان راهداری
و حمل و نقل جاده ای کشور گفت ۹۷۱ :روستای باالی  ۱۰۰خانوار
در کشور فاقد راه هستند که با برنامه ریزی الزم احداث راه برای آنها
در دستور کار است.
خداداد مقبلی در جریان بازدید از طرحهای راهسازی جنوب استان
کرمان اظهارداشت :مبنای کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ای در حوزه راه روستایی اتمام طرحهای نیمه تمام و احداث راه برای
روستاهای باالی  ۱۰۰خانوار است.
او با بیان اینکه  ۲۶۰کیلومتر راه روستایی در جنوب کرمان در حال
احداث است ،بر اجرای با کیفیت راهها تاکید کرد.
این مسئول بیان کرد :نظارت بر ساخت راههای روستایی برای ما از
اهمیت ویژهای برخوردار اســت که میطلبد حوزه معاونت راههای
فرعی و روستایی و مدیران کل به این موضوع توجه جدی و ویژهای
داشته باشند.
مقبلی در سفر به جنوب استان کرمان از محورهای روستایی محور
گمرکان-امجــز در شهرســتان عنبرآباد،محور ارتباطــی مارز در
شهرستان قلعه گنج،محور ارتباطی بلوک در شهرستان جیرفت و
پل نورآباد کهنوج از نزدیک بازدید کرد در جریان روند احداث این
محورها و پروژهها قرار گرفت.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان نیز
در جریان این بازدید گفت :وضعیت راههای روستایی جنوب استان
کرمان با توجه به شرایط اقلیمی کوهستانی و دشت دارای پنج هزار
کیلومتر راه روستایی خاکی است که مجموعا  ۲هزارو  ۹۶روستا را
شامل میشود.
مسعود جمیلی افزود:از این میزان ۲هزارو  ۵۲۶کیلومتر راه آسفالته
است که یکهزار و  ۲۳۵روستا از راه آسفالته بهرهمند هستند.
او تصریح کرد :از ابتدای سال جاری تاکنون  ۴۰کیلومتر راه روستایی
در جنوب کرمان با اعتبار  ۵۴میلیارد ریال آســفالت شده که مردم
 ۱۷روســتا با جمعیتی بیش از یکهزار و  ۳۲۰خانوار از راه مناسب
بهره مند شدند.
جمیلی از برنامه ساخت  ۲۶۰کیلومتر راه روستایی در جنوب کرمان
خبر داد و گفت :با ســاخت و احداث این میزان راه روستایی اهالی
 ۴۶روستا با ســه هزار و ۶۸۰خانوار از راه آسفالته مناسب بهرهمند
میشوند.او از مورد نیاز بودن چهار هزار و  ۱۰۰میلیارد ریال دیگر برای
تکمیل احداث این راهها خبرداد و افزود :تخصیص بموقع اعتبارات
و همکاری فرمانداریها در کمک به جذب و تخصیص اعتبار جهت
احداث راههای روستایی می شود.

آگهی انتخابات

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند

زرند رفسنجان خریداری از مالک رسمی آقای علی حسن زاده.

خریداری از مالک رسمی خانم صدیقه زاده ده باالیی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان گفــت:
هرگونــه مــدرک تحصیلــی یــا گواهینامــه
مهــارت شــغلی ودیگــر مــوارد بــدون تاییــد
وزارت علــوم و ســازمان هــای مربوطــه معتبــر
نیســت و اقدام برای تهیــه و اســتفاده از مدارک
غیرواقعــی پیگــرد قانونــیدارد کــهدر ایــن
رابطــه از کارفرمایــان ،مســئوالن و کارکنــان
ادارات و نهادهــای دولتــی و خصوصــی مــی
خواهیــم نســبت بــه اینگونــه اقدامات هوشــیار
باشــند و ضمــن گــزارش مــوارد مشــکوک بــه
پلیــس ،حتمــادر خصــوص اصالــت مــدرک
مربوطــه از ســازمان صادرکننــده آن اســتعالم
بگیرنــد.

تهیــه آرم و عالئــم جعلــی کشــف شــد.
حســن پــور بــا اشــاره بــه اقــرار ایــن متهــم بــه
تهیــه و فــروش  ۲۵فقــره مــدرکدیپلــم و فــوق
دیپلــمدر مــدت ســه مــاه ودریافــت مبلغــی
بیــن ســه تــا  ۲۰میلیــون تومــان بابــت فــروش
هــر مــدرک بیــان کــرد :تحقیقــات بعــدی بــرای
شناســایی افــرادی که اقــدام بــه خرید و اســتفاده
از ایــن مــدارک جعلــی کــرده اند هــم ادامــه دارد
چــرا کــه عمــل آنهــا نیــز جــرم بــوده و باعــث
تضییــع حــقدیگــران مــی شــود.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد

برابر رای شماره  140060319078004187هیات دوم مورخه  1400/05/03موضوع قانون تعیین

او بـا بیـان اینکـه از طـرف ایـن مراکـز تقاضـا
بـرای نیـروی کار بـه شـدت وجـوددارد امادر
اسـتان کرمان نیروی کاردارای مهارت مرتبط
با نیاز این کارخانجـات و بنگاه هـای اقتصادی
بـه انـدازه کافـی وجـود نیسـت ادامـه داد :در
اسـتان کرمـان ،در همـه بخـش هـا از جملـه
خدمـات ،صنعت و سـاختمان به نیـروی کار با
مهـارت نیاز اسـت.
جهانگیـری بـا اشـاره بـه فقـر مهـارتدر بین
قشـر جویای کار تصریـح کرد:در شـرایطی که
جوانـان مـا جویـای کار هسـتند ،اتبـاعدیگـر
کشـورها در حـوزه صنعت سـاختمان اسـتان
کرمـان مشـغول بـه کار هسـتند.
فقر مهارت در میان جویندگان کار کرمان
رضـا اسـماعیلی مدیـرکل تعـاون ،کار و رفـاه
اجتماعی اسـتان کرمان نیز با اشـاره بـه اینکه
یکـی از مشـکالت امـروز جامعه مـا نبـود بازار
کار و اشـتغال اسـت اظهـار داشـت :ایـن در
حالی اسـت کـه اکثـر اتبـاع خارجـه ای کهدر
اسـتان کرمان حضوردارند شـاغل بوده و هیچ
کـدام از آنهـا بیکار نیسـتند.
او بـا بیـان اینکـه کسـانی کـه قصـد ورود بـه
بـازار کاردارنـد بایـد حتماً یکـی از مهـارت ها
را فـرا بگیرنـد ادامـه داد :لـزوم کسـب مهارت
مختـص بـه طیـف و حرفـه ای خـاص نشـده
و یک طیـف بـزرگ را شـامل می شـود کـه از
آمـوزش یک مهـارت سـاده بـه صورت اسـتاد
شـاگردی تا مهـارت هـای فنـی ،علمـی و  ...را
در برمـی گیـرد.
او بـا بیان اینکـه مـادر همه حـوزه ها بـه افراد
بـا مهارت بـاال نیـازداریـم و همـه کسـانی که
مـی خواهنـد وارد بـازار کار شـوند حتمـاً باید
دوره هـای مهارتـی را بگذراننـد گفـت :سـال
گذشـته 100درصـد کسـانی کـه در کاریابی
های اسـتان ثبت نـام کردند و مهارتداشـتند
وارد بـازار کار شـدند.

دستگیری عامل جعل و فروش مدارک تحصیلی در کرمان

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

رسمی-آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف

 ۹۷۱روستای باالی  ۱۰۰خانوار
کشور فاقد راه هستند

عکس :تسنیم

آزادی  ۱۸زندانی جرایم
غیرعمد در کرمان

استان کرمان نیازمند نیروی کار ماهر است

خبر

10003432117834

منبع :ایرنا

سرپرست فرمانداری عنبرآباد در جنوب استان
خبر
کرمان وسعت منابع طبیعی که طی روزهای
اخیر در آتش سوخت را  ۱۰هکتار بیان و اعالم
کرد که در حادثه حریق دیگر  ۶۰نفر نخل در این شهرستان
از بین رفت.
جواد ایزدی سرپرست فرمانداری عنبرآباد با بیان اینکه
خسارت این  ۲مورد آتش سوزی برای منابع طبیعی و
کشاورزان منطقه بیش از  ۱۰میلیارد ریال بوده است گفت
که کار پاکسازی منطقه بندربارده تا روز جمعه ادامه داشت.
به نقل از روابط عمومی فرمانداری عنبرآباد ،سرپرست
فرمانداری عنبرآباد افزود :نخستین آتش سوزی در ارتفاعات
سخت گذر بُندربارده بخش جبالبارز جنوبی به وقوع پیوست
که پس از اعزام  ۳۰نیروی امدادی به صورت پیاده پس از ۱۵
ساعت مهار شد.
او افزود :باتوجه به سخت گذر بودن منطقه و کمبود امکانات
و تجهیزات ،پاکسازی کامل منطقه تا روز جمعه ادامه داشت
و مشغول رصد و پایش بودند تا از شعله ور نشدن مجدد آتش
مطمئن شوند.
ایزدی تصریح کرد :متاسفانه بیش از  ۱۰هکتار از عرصههای
منابع طبیعی و جنگل طعمه حریق شد وبیش از هفت
میلیارد ریال خسارت وارد شد.
سرپرست فرمانداری عنبرآباد به آتش سوزی دوم اشاره کرد
و گفت :همچنین آتش سوزی دیگر در باغ های نخل شهر
دوساری به وقوع پیوست که باحضور بموقع نیروهای آتش
نشانی عنبرآباد ،رودبارجنوب ،کهنوج و علی آباد جیرفت
پس از پنج ساعت مهار شد.
ایزدی افزود :بیش از پنج هزار مترمربع باغ شامل  ۶۰نفر نخل
باالی  ۳۰سال به طور کامل در آتش سوخت که خسارت آنها
بیش از  ۳میلیارد ریال برآورد می شود.
او گفت :علت این دو حادثه با تالش کارشناسان در دست
بررسی است.
سرپرست فرمانداری عنبرآباد افزود :باتوجه به خشکسالیهای
چند ساله و وسعت عرصههای منابع طبیعی ،امکانات و
تجهیزات موجود اطفای حریق در شهرستان مطلوب نیست.

کاغذ استان

10003432117834

کاغذ اقتصادی

سال چهارم | شماره پیاپی 1063
شنبه  20شهریور 1400

ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم

در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برباغچه به مساحت 268متر

درحالیکه طبق قانون وزارت راه و شهرسازی از
طریقسامانهامالکواسکانمکلفبهشناسایی
خانههای خالی و ارسال اطالعات مربوط به
آنها به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات
است،معاونفنیوحقوقیسازمانامورمالیاتی
میگوید :تاکنون هیچ اطالعات و دادهای از
سوی سامانه امالک و اسکان مبنی بر خالی
از سکنه بودن واحدهای مسکونی داده نشده
است.
محمود علیزاده در گفتوگو با ایسنا درباره
آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانههای خالی
اظهارکرد:باتوجهبهفرایندیکهدرقانونتعبیه
شده است ،هر واحد مسکونی میتواند ۱۲۰
روز خالی از سکنه باشد .به عبارت دیگر ،در
صورتی که واحد مسکونی از ابتدای فروردین
تا پایان تیرماه  ۱۴۰۰خالی بماند ،موجه است
اما اگر از ابتدای مرداد ماه سالجاری هر واحد
مسکونی که از خالی از سکنه ماندن آن ۱۲۰
روز گذشته باشد ،مشمول مالیات خانههای
خالیخواهدشد.
وی افزود :با توجه به اینکه ابزار شناسایی
خانههای خالی از سکنه سامانه امالک و
اسکان وزارت راه و شهرسازی است ،این سامانه
اطالعات مربوط به واحد مورد نظر از جهت
مدت زمان خالی از سکنه بودن را به سازمان
امور مالیاتی اعالم میکند که پس از اعالم این
موضوعودریافتاطالعاتمربوطه ،کارسازمان
امور مالیاتی برای اخذ مالیات آغاز میشود.
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد :تاکنون با
توجه به دسترسی که به سازمان امور مالیاتی
برای سامانه امالک و اسکان داده شده است،
هیچ اطالعات و دادهای از سوی سامانه امالک و
اسکان مبنی بر خالی از سکنه بودن واحدهای
مسکونیدریافتنشدهاست.
علیزادهدرپایانسخنانشمطرحکردکهشرایط
برای اخذ مالیات از خانههای آماده استو زمانی
کهسامانهامالکواسکان ،واحدمسکونیخالی
از سکنهای را به سازمان امور مالیاتی معرفی
کند،فرآینداخذمالیاتشروعمیشود.

یک میلیون و  ۳۳۷هزار
تن سیمان در بورس کاال
عرضه میشود
بورس کاالی ایران در روزهای شنبه و یکشنبه
هفته آینده میزبان عرضه یک میلیون و ۳۳۷
هزار و  ۶۰۰تن انواع سیمان است .عرضه یک
میلیون و ۱۶۴هزار و ۴۰۰تن سیمان تیپ یک
و دو برای شنبه  ۲۰شهریور ماه قطعی شده و
این میزان سیمان از سوی  ۵۴شرکت در تاالر
صنعتیبورسکاالیایرانعرضهخواهدشد.
ازاینروشرکتهایسیمانبینالمللیساروج
بوشهر ،ساروج اصفهان ،اردستان ،ارومیه،
استهبان ،اصفهان ،آباده ،آبیک ،آذر آبادگان
خوی ،آرتا اردبیل ،بجنورد ،پیوند گلستان،
تهران ،توسعه ماهان کرمان ،جوین ،خاش،
خزر ،خمسه ،خوزستان ،داراب ،دشتستان،
دورود ،زابل ،زاوه تربت ،زنجان ،ساوه ،سپاهان،
سپهر قیر و کارزین و شاهرود ،شنبه عرضه
خواهندداشت.
همچنین شرکت های سیمان شرق،
صوفیان ،عمران انارک ،غرب ،فارس ،فارس
نو ،فراز فیروزکوه ،فیروزکوه ،قائن ،کارون ،کاوان
بوکان ،کردستان ،کرمان ،کویر کاشان ،کیاسر،
مازندران،ممتازانکرمان،منددشتی،نیزارقم،
هرمزگان،هگمتان،صنایعسیمانسامانغرب،
صنایعسیماننهاوند،کارخانجاتسیمانالمرد
ومجتمعسیمانغربآسیانیزمحصولخودرا
در روز شنبه روی تابلو معامالت می برند.
7فرعی از -535اصلی قطعه 5واقع دراراضی صاحب اباد سر بیژن
ساردوئیه جیرفت بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی رضا

صالحی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از

تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی

است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا

ت سند مالکیت صادر خواهدشد /.م الف312:
تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/20:

تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/07/3:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

مربع پالک -فرعی از -535اصلی مفروز و مجزی شده از پالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

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

ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره-140060319014002092

1400/06/4هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه

ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم

ساره قرشی فرزند مختار بشماره شناسنامه 3020262747صادره

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

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

وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای

شماره1399/10/6-139960319014004716هیات اول موضوع قانون

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریده مشایخی فرزند جالل

آگهی اصالحی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی

ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 850متر مربع

بشماره شناسنامه 103صادره ازجیرفت در ششدانگ خانه و باغچه

 .۵آشنایی با قانونکارو مقررات مرتبط

فتوکپیشناسنامه،فتوکپیکارتملیولیستپرداختحق

وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده -13آیین نامه قانون ثبت

1400/04/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

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

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

-549اصلی قطعه دوواقع دراراضی کلرودجیرفت بخش 45کرمان

مجزی شده از پالک 3فرعی از -99اصلی قطعه یک واقع دراراضی

نظر به اینکه آقای عابد صمیمی کشیتی فرزندابراهیم به شماره شناسنامه

مدارک:

بیمهکارکنان تحت امرخود

درخواستهای شماره 7490و7491مورخ 1400/06/16مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن

متقاضی خانم مریم بیدشکی فرزند جواد بشماره شناسنامه 6098صادره ازجیرفت در

علیرضا سعیدی گراغانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 1صادره ازجیرفت در ششدانگ

نجمه شریفی راینی فرزند علی بشماره شناسنامه 212صادره ازجیرفت در ششدانگ باغ به

به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می

پالک 708فرعی از -99اصلی واقع در شهر کهنوج ،قطعه یک بخش 46کرمان

کارفرمای حقیقی:

کلیه داوطلبان عضویت می بایست حداکثرظرف  ۱۵روزاز

مورخ 1400/07/17شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور

مفروز و مجزی شده از پالک 1517فرعی از -574اصلی قطعه دوواقع دراراضی جیرفت

از پالک 8فرعی از -1اصلی قطعه یک واقع دراراضی محمد اباد مسکون جبالبارزجیرفت

از -568اصلی قطعه 5واقع دراراضی شب ناصری ساردوئیه جیرفت بخش 34کرمان

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی

وتسلیم گردیده ،ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه محلی تصدیق امضاءشده اعالم نموده که سند

درخواستکتبی مبنی برشرکت درانتخابات و عضویت در

تاریخ انتشارآگهی تقاضایکتبی عضویت خود را به همراه

مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین

اطالع عموم مراتب دریک نوبت اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند

منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را

دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس

اصالحی ماده 120آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی

هیات حل اختالف،

مدارک احرازشرایط الزم فوق به دبیرخانه اداره تعاون،کارو

اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به

تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات

تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات

روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کهنوج مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل

فتوکپیشناسنامه،فتوکپیکارتملیولیستپرداختحق

رفاه اجتماعی شهرستان زرند تحویل و رسید دریافت نمایند.

اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

ساختمانهای فاقد سند رسمی

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان
 84صادره از کرمان به شماره ملی  2992411442در ششدانگ یک باب خانه به مساحت

 188/93مترمربع تحت پالک  302فرعی  4221اصلی بخش  2کرمان واقع در خیابان سرباز

خیابان شهید قدوسی کوچه  21درب اول سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای ماشاهللا ثمره
هدایت محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند

از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی

سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 564

تاریخ انتشار نوبت اول  -1400/06/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/20 :

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت

آگهی فقدان سند مالکیت

رضا بشماره شناسنامه  4480صادره از رابر کدملی  5839486132در ششدانگ یک باب خانه

16وشماره ملی 3161048571صادره از قلعه گنج مالک ششدانگ یک قطعه زمین

در شهرک هشت بهشت بلوار هشت بهشت کوچه  22خریداری از مالک رسمی آقای سیدجواد

که سند مالکیت آن ذیل ثبت 2818صفحه 183دفترمحلی 19به شماره چاپی 267333صادر

مشتمل بر فوقانی به مساحت  220مترمربع تحت پالک  20فرعی از  75اصلی بخش  6واقع
حسینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند

از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 570

تاریخ انتشار نوبت اول  -1400/06/06 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/20 :

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

مالکیت پالک فوق مفقود شده ودر خواست سند المثنی نموده است ،لذا با استناد تبصره یک

انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت
المثنی اقدام خواهد گردید /م الف 199:

اصغرنارویی  -رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج

بیمهکارکنان تحت امرخود

روابط عمومی اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی شهرستان زرند

 1400/01/07درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف

منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب
با ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزشنبه

اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم
بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده -86
این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این
تاریخ انتشار -1400/06/20:روز  :شنبه

جواد فاریابی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف 314:

ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای اصالحی شماره-140060319014001661
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 571.27متر مربع پالک 9619فرعی از -574اصلی

بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرزگردیده است.لذا به منظور

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه

و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/04/22-140060319014001741هیات

مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای

یک باب خانه به مساحت 276متر مربع پالک -فرعی از -1اصلی مفروز و مجزی شده
بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی حسین حسام عارفی محرزگردیده است.لذا به

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین

و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1400/06/4-140060319014002288هیات

مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم

پالک -فرعی از -549اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از

به مساحت562.20متر مربع پالک -فرعی از -99اصلی مفروز و

خریداری از مالک رسمی موسی ابراهیمی محرزگردیده است.لذا

میجان علیا جبالبارزجیرفت بخش 34کرمان خریداری از مالک

مساحت 4986متر مربع پالک  -فرعی از -568اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی

منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می

خریداری از مالک رسمی اقای احمد امیری گور محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم

دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه

به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای

مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند

رسمی از سهام مجهول پالک فوق الذکر محرزگردیده است.لذا به

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر

به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد /.م الف315:

است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد /.م الف305:

تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/20:

خواهدشد  .تاریخ انتشار نوبت اول –1400/06/20:تاریخ انتشارنوبت

اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای
تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/20:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی

خواهدشد /.م الف306:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/06/20:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/07/3:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای

خواهدشد /.م الف303:

تاریخ انتشار نوبت اول –1400/06/20:تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/07/3:

تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/07/3:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر
دوم 1400/07/3:

جواد فاریابی  -رئیس ثبت اسناد امالک

اینفوگرافیک

اخبارمعدن

در آیینی باشکوه و به همت شرکت گل گهر

جشنواره رسانهای «سردار آسمانی»
با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد

روزنامه اقتصادی استان کرمان

ســال چهــارم

شــنبه  20شــهریور 1400

شــماره پیاپــی 1063

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

ما را دنبال کنید

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان ،سمت چپ طبقه اول
جیرفت09131488684 :

۰۳۴ -۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵

تلفنخانه کرمان034-32487477 :
نمابر034-32448511 :

ایمیل تحریریه:

kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها:

مدیر اجرایی :حمید باقری

kaghazevatan.adv@gmail.com
عکس :یاسر خدیشی

مدیر داخلی :سمیه خدیشی

روابط عمومی :شیوا کرمی

صفحه آرایی :ندا صفاریان

حسابدار :فاطمه سلیمانی

گرافیک :فاطمه خواجویی
خبر :محمد ساردویی

توزیع :اصغر صانعی

نماینده روزنامه در عنبرآباد :ارشاد پگاه

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

زیستمند

سمندر آتشین

دارای سر پهن ،طول سر با عرض آن تقریبا» برابر ،پوزه گرد ،چشمها
برجسته،بدن و دم قوی ،اعضای حرکتی و انگشتان گرد ،پوست دارای سوراخهای ریز و
براق،دارای غدد پاروتوئید برجسته و دارای شیارهای عمودی در بدن،فاقد تاج پشتی اما دارای
یک چین گلویی،جنس ها شبیه به هم اما جنس نر ناحیه کلواکی متورم تری دارد .طول کل
بدن  ( 190دم  )90ماده ها بزرگتر از نرها هستند در جنوب اروپا تا  280میلی متر نیز دیده
شده است .
سمندر آتشین واضح و مشخص  ،سیاه براق  ،همراه با لکههایی از زرد روشن  ،نارنجی یا گاهی
اوقات قرمز  ،نمونه های نوار دار نیز وجود دارد،چشمها قهوه ای براق .رفتار سمندر زمین زی ،
در مکانهای مرطوب  ،سایه دار در گودال ها  ،بوته های زیر درختان بزرگ و زمینهای جنگلی
موجود در میان صخره ها زندگی می کند .بندرت وارد آب میشود و شناگر ضعیفی است  .در
شب یا بعد از بارندگی دیده می شود .
از مهر تا اسفند و یا حتی با توجه به شرایط فصلی طوالنی تر است  .در گودال ها  ،علفهای زیر
تنه پوسیده درختان و سنگها  ،یا در بین صخره ها زمستان خوابی می کند  .این سمندر قادر
به تغذیه از جانوران کوچک و زنده ای همچون کرمها  ،حشرات  ،نرم تنان و سخت پوستان
می باشد  .جفت گیری از بهار تا تابستان و در خارج از آب صورت میگیرد  .جنس نر با لمس
ناحیه پشتی جنس ماده توسط دست و پا سعی در بغل نمودن او و انتقال ایپرماتوفور به جنس
ماده می نماید  .جنس ماده تقریبا» در هرفصلی عمدتا» تابستان  ،با وارد شدن به آبهای کم
عمق  10تا  30نوزاد دارای آبشش تولید
می کند که  1.5سانتی متر طول دارند .
نوزادان در ماه چهارم دگر دیسی پیدا کرده
 ،هنگمی که حدودا» به طول  5سانتی
متر رسیدند آب راترک می کنند  .این
سمندر در اسارت حدود  25سال زندگی
کرده است .در تمام مرکز و جنوب اروپا ،
از اسکاندیناوی تااسپانیا و به طرف شرق
تا کشورهای اروپای مرکزی  ،همچنین
اسیاس صغیر وسوریه  ،مصر  ،مراکش و
الجزایر /کویرها و بیابانهای ایران

کتاب

آئین اختتامیه جشنواره سراسری
مطبوعات،خبرگزار یها و پایگا ههای
خبری «سردار آسمانی» با موضوع سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی،با معرفی
برگزیدگاندر سیرجان برگزار شد.
محمدرضا نژادحیدری مدیرعامل خانه
مطبوعات استان کرماندر این مراسم
با اشاره به اینکه این جشنواره به صورت
تخصصی و سراسری و با حمایت شرکت
گل گهر برگزار شد،گفت :از بین  ۵۱۰اثر
رسیده بهدبیرخانه جشنواره  ۳۱۶اثر به
مرحلهداوری نهایی رسیدند ۲۵ .استان
کشوردر جشنواره شرکت کردند و کرمان
با  ۱۸۶اثر بیشترین تعداد آثار راداشت.

مدیر حراست شرکت گل گهر نیزدر این
آئین گفت :حاج قاسم سلیمانی فقط
متعلق بهدنیای اسالم نبود بلکه متعلق
به تمام عدالت خواهان جهان و کسانیکه
داعیهدفاع از مظلومان رادارند ،بود.
حسین شاهمرادی افزود :این جشنواره به
منظور تبیین و ترویج دستاوردهای سردار
سلیمانی برگزار شد و از آنجا که شرکت
گلگهر خود رادر قبال مسائل فرهنگی
مسئول میداند،برنامهها و جشنوارههای
دیگری را همچون گذشته برگزار خواهد
کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
کرماننیزگفت:ظرفیتسیرجاندرحوزه

منبع :ایرنا

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

فرهنگ و رسانه باالست و چون مدیران
اجرایی ودولتی نگاه ویژهای به فرهنگ
دارند،شاهد رویدادهای مستمری در
سیرجانهستیم.
محمدرضا علیزاده افزود:این جشنواره
هم از جنبه رسانهای و هم موضوع آن
که درباره سردا رسلیمانی است،حائز
اهمیت است .ما در وزارت ارشاد
تالش کردیم از قالبهای مختلف برای
ترویج مکتب سر دار استفا ده کنیم.
رسانه بایستی از ابزارهای رسانهای در
جهت معرفی شخصیت و منش سردار
سلیمانی استفاده کنند.
معاون استاندارکرمان نیز ضمن ابالغ پیام
استاندار کرمان به این جشنواره،گفت:
چون در زمان جنگ سرباز حاج قاسم
بودم فکر میکردم کسانی که او را
میشناسند ودیدهاند،دوستشدارند،
ولی بعد از شهادتش متوجه شدم کسانی
وجوددارند که او را ندیدهاند ولی شناخت
و مهر بیشتری نسبت به اودارند.
حسین محرابی تاکیدکرد:خیلی خوب
است شرکتهای اقتصادی کارهای
فرهنگی عمیق انجام بدهند و از شرکت
گل گهر برای پیگیری ایده چنین
جشنوارهای تشکر میکنم/.معدن نیوز

تصویربرداری سریال محرمی
خبر
«در کنار پروانهها» در شمال ادامه دارد
تصویربرداری سریال«در کنار پروانهها»
همچنان ادامه دارد و عوامل آن بعد از
تصویربرداری در تهران ،راهی شمال شدند.
سریال تلویزیونی «در کنار پروانهها» به کارگردانی داریوش
یاری این شبها روی آنتن شبکه دو سیما میرود.
تصویربرداری این سریال همچنان ادامه دارد و گروه بعد از
تصویربرداری در تهران دوباره راهی شمال شدند .با توجه به
پیوند قلب رهی و گره خوردن زندگی اش با مادر ابراهیم،
داستان از این هفته وارد فاز جدیدی خواهد شد.

عکسنوشت

سینما

استقبال از زهرا نعمتی
قهرمان پارالمپیک در کرمان

کیومرث پوراحمد ،فیلم جنایی
«پرونده باز است» را میسازد

کیومرث پوراحمد ،فیلم سینمایی «پرونده باز است» را که
موضوعی جنایی دارد ،جلوی دوربین خواهد برد.
کیومرث پوراحمد ،کارگردان باسابقه سینمای ایران ،بعد از گذشت
سه سال از ساخت فیلم سینمایی «تیغ و ترمه» ،بهتازگی پروانه
ساخت «پرونده باز است» را دریافت کرده است.
او فیلمنامه این اثر سینمایی را سالها پیش به نگارش درآورده ،اما
طی سالهای گذشته ،شرایط برای تولید آن فراهم نبوده است.

"زهرا نعمتی" قهرمان سه دوره پارالمپیک،
پس از حضور در فرودگاه کرمان ،مورد استقبال
مسئوالن و جامعه ورزش این استان قرار گرفت/.

عکس :ایرنا

فراخوان بیست و چهارمین نمایشگاه بین
فراخوان المللی گالری هنگام منتشر شد.
مهلت ارسال تصویر اثر ۱۰ :مهر ۱۴۰۰
گالری هنگام با همکاری گروه مانا هنر ایرانی «بیست و چهارمین
نمایشگاه بین المللی» خود را بصورت انفرادی در تمامی رشته
های هنرهای تجسمی (عکس ،نقاشی ،نقاشی ایرانی،سفال و
سرامیک،مجسمه،گرافیک،صنایعدستی،هنرهایتزیینی،ویدئو
آرت و دیجیتال) درخارج ازایران برگزار می کند.

ارزدیچیتال

کتاب شازده
احتجاب

انتشارات :نیلوفر
نویسنده:هوشنگگلشیری
کتاب شازده احتجاب ،رمانی نوشته ی
هوشنگ گلشیری است که نخستین
بار در سال  1969وارد بازار نشر شد.
در اواسط دهه ی  1920و در خانه ای رو
به ویرانی ،آخرین بازمانده از خانواده
ای اشرافی به خاطر ابتال به بیماری
سل به شکلی تدریجی در حال نزدیک
شدن به مرگ است

اینستاگرام

در توییتر چه میگویند؟

اینستاگرام

خبر

توزیع هزار بسته کمکمعیشتی به خانوادههای
نیازمند توسط شرکت گهرزمین
از صفحه Eghtesadnegar.ir

از صفحه Eghtesadnegar.ir

آگهی استخدام دراستان کرمان

استخدام آریان خودرو خاورمیانه
در استان کرمان
هزار بسـته کمک معیشـتی به خانوادههـای کم برخوردار سـیرجان ،توسـط گهرزمین
در قالب طرح شـهید حاج قاسـم سـلیمانی توزیع شد.
بـه گـزارش روابطعمومـی و امـور بینالملـل شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن،در این
طرح خانـواده های نیازمند و آسـیب پذیر بـا همکاری قـرارگاه امام حسـن مجتبی (ع)
شهرسـتان سـیرجان شناسـایی شـده و بسـته های کمک معیشـتی با حمایـت مالی
شـرکت گهرزمیـن بـه آنها اهدا شـد.
این طـرح با حضور نماینـده ولی فقیه و امـام جمعه سـیرجان ،فرمانـدار ،فرمانده ناحیه
مقاومت بسیج شهرستان ،رئیس سـازمان تبلیغات اسلامی ودکتر محمدرضا خضری
پور عضو هیئت مدیره و معاون توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی شـرکت سنگ آهن
گهرزمین انجام شـد.

موقعیت شغلی :نقاش (رنگ پاش)
جنسیت :آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
با حداقل مدرک دیپلم
برای خط رنگ قطعات خودرو
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را فقط به واتساپ زیر
ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس
موبایل 09133878769
واتساپ 09133878769

استخدام پایا حساب
دادفر استان کرمان
موقعیت شغلی:حسابرس
جنسیت :آقا
نوع همکاری :پروژهای
مزایا :حقوق ثابت ماهانه  ،توافقی
شرایط احراز :داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی رشتههای
حسابداری یا حسابرسی و یا در حال تحصیل در مقطع
کارشناسی به باالتر در رشته های حسابداری و حسابرسی
اطالعات تماس
تلفن  -03432533391موبایل 09102293840
واتساپ 09102293840
ایمیل paya.hesab.dadfar@gmail.com

استخدام دیلی مارکت
موقعیت شغلی :مسئول امور اداری
شرایط احراز:
جنسیت :خانم ،آقا
نوع قرارداد :تمام وقت
مدرک لیسانس با سابقه کاری مرتبط
مهارت در سازماندهی کارکنان
مهارت در ارائه گزارش به مدیریت
آشنا با قوانین کار و تامین اجتماعی
مهارت در ICDL
مزایا:حقوق مکفی-بیمه تامین اجتماعی-بیمه تکمیلی
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم
ارسال رزومه «ای-استخدام» ارسال نمایند.

