
فرمانده سپاه استان کرمان: 

مهارت آموزی جوانان نباید 
گرفتار مدرک گرایی شود
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شهر کرمان را 
فروچاله ها می بلعند

کارشناسان معتقدند به استناد نقشه های 80 سال قبل قنات های شهر،  باید کارگروهی در شهرداری 
تشکیل و شبکه کوره قنات ها را شناسایی کنند تا اقدامات عمرانی براساس این نقشه صورت گیرد.

پروژه فاضالب شهر کرمان
 ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

تاکید فرمانده انتظامی استان 
کرمان بر رسیدگی به موقع 

به مطالبات کارگران

 خریداری۶ میلیارد ریال کتاب
 از نویسندگان جنوب کرمان 

۳

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

زلزله های هرمزگان 
به بناهای تاریخی 

استان کرمان خسارتی 
وارد نکرده است

استقرار نیروهای امدادی 
هالل احمر کرمان
در فین هرمزگان

مدیرکل میراث فرهنگی، 
و  گردشگری  

صنایع دستی استان کرمان با اشاره به وقوع 
سه زلزله پی در پی ۶.۴، ۶.۳ و ۴ ریشتری 
استان هرمزگان گفت:این زلزله ها در استان 
کرمان به ویژه شهرستان های جنوبی و غربی 
این استان نیز احساس شده که خوشبختانه 
به آثار تاریخی و محوطه های باستانی خسارتی 

وارد نکرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان از 
خرید ۶ میلیارد ریال کتاب از نویسندگان جنوب 

کرمان خبر داد و گفت: این مبلغ برای خرید ۲۰۰ جلد کتاب هزینه شده است.
حسین اسحاقی در آیین رونمایی از پوستر بیست و نهمین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران، تجلیل از تسهیلگران، رابطان برتر جام باشگاه های 
کتابخوانی و کتابداران نمونه جنوب کرمان افزود: امسال پنج هزار جلد کتاب 

بین مدارس هفت شهرستان جنوبی استان کرمان توزیع شد.
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منصور ایرانمنش در چهاردهمین نشست عمومی 
شورای شهر کرمان با اشاره به بررسی پیاده راه سازی 

میدان »توحید« و خیابان »شهید تجلی« و شبکه جمع آوری فاضالب شهری 
در کمیسیون عمران و میراث فرهنگی افزود: شبکه جمع آوری فاضالب  شهر 
کرمان مشکالت زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده که در راستای رفع این 

مشکالت جلسه ای با آب و فاضالب برگزار شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت:باید با اقدامات 
مختلف از زمینه های نارضایتی،اعتراض و تجمعات 

کارگری کاسته شود که البته اصل این کار اقدامات پیشگیرانه از سوی خود 
مســئوالن و مدیران نهادهای کارگری با انجام تدابیری قبل، حین و بعد از 

هرگونه مسئله خاص و رسیدگی به مطالبات این عزیزان است.

صفحه1 را 
بخوانید صفحه ۲ را 

بخوانید

توزیع مرغ فقط پستی توزیع مرغ فقط پستی 

تومــان  5۰۰ قیمــت              1۴۰۰ آبــان   ۲5 سه شــنبه         111۰ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

فرمانده سپاه استان کرمان: 

مهارت آموزی 
جوانان نباید گرفتار 

مدرک گرایی شود

پروژه فاضالب شهر کرمان ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

اهتمام دستگاه قضایی کرمان در پشتیبانی 
از دستگاه ها برای توسعه آبادانی و حفظ منافع عمومی

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:
زلزله های هرمزگان به بناهای تاریخی استان کرمان 

خسارتی وارد نکرده است

استقرار نیروهای امدادی هالل احمر کرمان در فین هرمزگان

در زمان دانلود نرم افزارها از گوگل پلی مراقب باشید

فرمانده سپاه استان کرمان با بیان اینکه مدیران 
ما باید نگاه پیش برنده و تحول گرا داشته باشند 
گفت:نباید در مهارت آموزی گرفتار مدرک گرایی 

شویم.
سردار حسین معروفی در نشست استانی قرارگاه 
مهارت آموزی کارکنان وظیفه سپاه ثاراهلل استان 
کرمان و دستگاه های دولتی با اشاره به تفکر 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی اظهار داشت:شهید 
سلیمانی یکی از بزرگترین فرماندهان جهان 
اسالم است که ۴۰ سال مقابل جهان استکبار 

ایستاد اما خود را یک سرباز می دانست.
او با بیان اینکه سرباز ارزشمند است و اینکه موی 
سرباز تراشیده می شود در نظام تربیتی پیام 
داشته و اهمیت زیادی دارد گفت:بزرگترین 
سرمایه ما در کشور جوانان هستند و در گام 
دوم انقالب این جوانان هستند که باید کار را به 

دست بگیرند.
سردار معروفی با اشاره به اینکه در کشور تحول 
باید ایجاد شود،افزود:در گام دوم انقالب کشور 
باید با نگاه پیش برنده و تحول گرا مدیریت شود 
و مدیری که چنین دیدگاهی نداشته باشد، 

محافظه کار است.
او با بیان اینکه باید دید اگر سربازان ما صاحب 
مهارت شوند چه اتفاقی در اجتماع و زندگی آنها 
رقم می خورد ادامه داد: در حوزه مهارت آموزی 
سربازان به دنبال خروجی کار هستیم و 
دستگاه های متولی در این حوزه باید پاسخگو 

باشند.
معروفی با اشاره به اینکه باید مهارت آموزی انجام 
شود تا جوانان ما خود را برای ایجاد اشتغال در 
آینده آماده کنند تصریح کرد:اگر همه در مناسب 
دولتی مشغول به کار شوند کشور دچار مشکل 
می شود،چرخ کشور نمی چرخد و چنین چیزی 

امکان پذیر نیست.
او با بیان اینکه نگاه ما به این سرمایه عظیم 
باید نگاه مقام معظم رهبری باشد گفت:نگاه 
ما باید نگاه جامع االطراف، بدون رنگ،بدون 
خط کشی های سیاسی و جناحی بوده و یک 

نگاه پدرانه باشد.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اینکه 
همه این جوانان فرزندان ما هستند و باید نگاه ها 
را درست کرده و اندیشه ها را اصالح کنیم افزود: 
در حرفه آموزی باید اندیشه زیبا را جایگزین کنیم 
و باید به هر کاری زیبا و ارزشمند نگاه کرده و هر 

کار را با توجه به نیاز جامعه ارزشمند ببینیم.
او با بیان اینکه مهارت گرایی نباید به مدرک گرایی 
تبدیل شود گفت: بعضی از افراد مدارک باالیی 
دارند اما بی سواد هستند و اگر کسی مدرک در 
جیبش بود اما نتوانست با آن کاری انجام داده 
و تولیدی داشته باشد این مدرک اهمیتی ندارد.

رئیس کمیسیون عمران،شهرسازی و میراث فرهنگی شورای 
شهر کرمان با بیان اینکه مشکالت شبکه جمع آوری فاضالب  شهر 
کرمان در این کمیسیون بررسی شده است گفت: این پروژه از زمان 

آغاز تاکنون ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
منصور ایرانمنش در چهاردهمین نشست عمومی شورای شهر 
کرمان با اشاره به بررسی پیاده راه سازی میدان »توحید« و خیابان 
»شهید تجلی« و شبکه جمع آوری فاضالب شهری در کمیسیون 
عمران و میراث فرهنگی افزود: شبکه جمع آوری فاضالب  شهر 
کرمان مشکالت زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده که در 
راستای رفع این مشکالت جلسه ای با آب و فاضالب برگزار شد.او 
با بیان اینکه شهر کرمان سال های سال درگیر ایجاد شبکه جمع 
آوری فاضالب  شهری است اظهار داشت:ضرورت ایجاد شبکه جمع 
آوری فاضالب  از ابنیه تاریخی و منازل مسکونی ایجاد مشکل کرده 
اما زمانی ضرورت کار را بررسی می کنیم می بینیم ارزش این کار را 
دارد.رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و میراث فرهنگی شورای 
شهر کرمان ادامه داد: در این طرح قرار است هزار و ۴5۰ کیلومتر 
شبکه و خط انتقال در شهر کرمان اجرایی شود که از تیرماه سال 

1۳۹۸ این طرح آغاز و تا 1۴۰۳ ادامه دارد.
ایرانمنش گفت: تاکنون ۴۸۰ کیلومتر لوله گذاری انجام شده 
که ۳1۰ کیلومتر از آن در معابر آسفالت و 1۲۰ کیلومتر در معابر 
خاکی بوده است.او با بیان اینکه ترانشه های آسفالت طرح فاضالب 
با شهرداری نیست بلکه با شرکت اجرا کننده طرح است افزود: 
این شرکت بین ۲۰ روز تا یک ماه مهلت دارد عمق کانال ها را پر و 
آسفالت کند البته این امر زحماتی برای مردم ایجاد کرده اما چاره 
ای نیست.او بیان داشت:ما به عنوان شورای شهر از شرکت مسئول 
این طرح خواستیم دقت و سرعت بیشتری در اجرای طرح فاضالب 

داشته باشد زیرا تا سه سال دیگر شهروندان درگیر این موضوع 
هستند.رئیس کمیسیون عمران،شهرسازی و میراث فرهنگی 
شورای شهر کرمان افزود:در نشستی که در رابطه با این طرح برگزار 
شد مقرر شد اطالع رسانی و زمانبندی پروژه به صورت محله ای 
در هر کوچه و محله انجام شود.ایرانمنش گفت:همچنین قرار شد 
در رابطه با طرح فاضالب در کرمان جلسات هر ماه یک بار برگزار 
شود تا مشکالت اجرای این پروژه را برای مردم به حداقل برسانیم.
او با اشاره به پروژه پیاده راه سازی میدان »توحید« و خیابان »شهید 
تجلی« نیز گفت: شهرداری کرمان به  دلیل تعلل پیمانکار برای 
آماده سازی پیاده راه خیابان »شهید تجلی« تکمیل این پروژه را 
به دست گرفت و تاکنون پیشرفت خوبی داشته اما به دالیلی با 
تاخیر مواجه شد که از کسبه این خیابان عذرخواهی می کنم اما این 
اطمینان را می دهیم که شهرداری به شدت پیگیر اجرای این طرح 

است و پیشنهاد شده در ۲ یا سه شیفت؛ کار انجام شود.
استفاده از نخبگان و فعاالن محله ای 

در ساخت فضای شهری 
یکی دیگر از اعضای شورای شهر کرمان نیز در این نشست با اشاره 
به دیدار با نخبگان و فعاالن محله ای گفت: در این دیدار مقرر شد 
که این جلسات یک هفته در میان ادامه داشته باشد تا از ظرفیت 

نخبگان برای ساخت شهر و محله استفاده شود.
محمدامین شمسی با بیان اینکه در دیدار با شهردار محالت 
مشکالت محله را بررسی می کنیم گفت: این دیدار در منطقه یک 
و ۲ برگزار شد وجود ضایعات ساختمانی یکی از مشکالت در این دو 
منطقه بین فضای ریل راه آهن و فضاهای شهرک اطراف است که و 
با توجه به پیگیری ها در این زمینه گفته شد که جزو محدوده ریل 

است در حالی عالوه بر ریل در فضای شهری هم است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:اهتمام دستگاه قضایی 
بر آن است که جایی که منافع عمومی و عمران،توسعه شهر اقتضاء 
می کند، از تمام ظرفیت های خود برای پشتیبانی از مجموعه های 
مختلف استفاده کند.یداهلل موحد،اظهار کرد:گودال خشت مال ها 
در حال حاضر به یک مجموعه بزرگ عمرانی و مایه آبروی شهر 
کرمان تبدیل شده است.او با اشاره به این مطلب که خرسندم 
بخشی از پروژه بزرگ صاروج پارس افتتاح و بهره برداری شد،تاکید 
کرد:محل اجرای این پروژه در گذشته تبدیل به معضل جدی 
بهداشتی و امنیتی شده بود و همواره مدیران استان پیگیر بودند که 
کاری برای بهبود وضعیت آن صورت گیرد.رئیس کل دادگستری 
استان کرمان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی به بخشی از این 

پروژه العالج وارد شد، گفت: تملک اراضی محل اجرای این پروژه 
با بسیاری از قوانین کشور در تعارض بوده و بسیاری از این بخش ها 
قفل شده بود.موحد، گفت: در برخی موارد نزدیک بود تا این پروژه 
تعطیل شود و سرمایه گذار به دنبال اجرایی کردن تضمین ها بود.

او با اشاره به مذاکرات انجام شده با سرمایه گذار پروژه صاروج پارس 
توسط دستگاه قضایی استان، تصریح کرد: در قالب این مذاکرات 
مطرح کردیم که طبق قوانین کشور ما تملک اراضی در کشور قانون 
دارد، درباره تملک اراضی به سرمایه گذار اطمینان داده شد.رئیس 
کل دادگستری استان کرمان افزود:تعیین تکلیف تملک اراضی و 
تجمیع پالک های واقع در این پروژه با پشتیبانی قضایی و با همت 

مدیران انجام شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
با اشاره به وقوع سه زلزله پی در پی ۶.۴، ۶.۳ و ۴ ریشتری استان 
هرمزگان گفت:این زلزله ها در استان کرمان به ویژه شهرستان های 
جنوبی و غربی این استان نیز احساس شده که خوشبختانه به آثار 
تاریخی و محوطه های باستانی خسارتی وارد نکرده است.»فریدون 
فعالی« با اعالم این مطلب اظهار کرد: زلزله های اخیر استان 
هرمزگان در شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، قلعه گنج، کهنوج، 

فاریاب، منوجان و همچنین سیرجان و بافت که دارای بناهای 
تاریخی و محوطه های باستانی متعددی هستند بیشتر از سایر 
نقاط استان کرمان احساس شده که براساس گزارشات دریافتی از 
سوی تیم های اعزامی، خسارتی به بناهای تاریخی و محوطه های 
باستانی وارد نشده است.او بیان کرد: نیروهای یگان حفاظت میراث 
فرهنگی تا اطالع ثانوی در حالت آماده باش قرار دارند و در صورت 

نیاز آمادگی برای اعزام این نیروها به استان هرمزگان وجود دارد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره 
استقرار نیروهای امدادی این جمعیت در منطقه فین 
استان هرمزگان بیان کرد:تاکنون ۲۰ نفر از نیروهای 
عملیاتی به صورت زمینی و هوایی به استان هرمزگان 

اعزام شدند.
رضا فالح در دیدار با جمعی از کادر پرواز مستقر در 
جمعیت هالل احمر استان بیان کرد: امداد هوایی در 

کاهش تلفات انسانی حائز اهمیت است.
او با اشاره به اینکه بحران و حوادث طبیعی غیرقابل 
پیش بینی است،افزود:مدیریت این حوادث برای کاهش 
تلفات، خسارات و همچنین سرعت امدادرسانی در حوادث 

ارزشمند است.

فالح با اشاره به اینکه استفاده از امداد هوایی جهت ارائه 
خدمات پزشکی و امدادی محسوب می  شود،بیان 
کرد:حوادث و تروما در کشور شایع ترین علت درخواست 
امداد هوایی است و کاهش زمان طالیی در کاهش مرگ و 

میر ناشی از تروما دخیل است.
او تصریح کرد:برای امدادرسانی بسیار سریع و به موقع 
اطالعات کافی از شرایط و محل جغرافیایی حادثه باعث 
افزایش سرعت دسترسی به مصدومان در جاهای صعب 

العبور و خطرناک می شود.
مدیرعامل هالل احمر استان کرمان با اشاره به اینکه 
نیروهای امدادی این جمعیت با سرپرستی معاون 
امداد ونجات در مورخ ۲۳ آبان ماه به استان هرمزگان 

اعزام شدند،افزود: همچنین 5۰۰۰ تخته پتو نیز به استان 
هرمزگان ارسال شده است.

فالح اظهار کرد:هم اکنون نیروهای امدادی این جمعیت 
در منطقه فین هرمزگان در حال امدادرسانی به حادثه 

دیدگان از زلزله هستند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان خاطرنشان 
کرد:نیروهای امدادی این جمعیت از مرکز استان و 
شهرستان های سیرجان و منوجان به منطقه فین اعزام 

شدند.
الزم به ذکر است در عملیات امدادرسانی به حادثه دیدگان 
از زلزله در منطقه فین ۷ خودروی سنگین و نجات توسط 
جمعیت هالل احمر استان کرمان به کار گرفته شده است.

رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: کاربران هنگام دانلود 
و بروزرسانی نرم افزار ها از گوگل پلی مراقب باشند در دام 

مجرمان سایبری گرفتار نشوند.
سرهنگ امین یادگارنژاد،گفت: گوگل پلی یکی از آپ 
استور های شرکت گوگل است که با توجه به معروفیت آن، 
بسیاری از کاربران با اعتماد کامل و بدون توجه به خطرات 
فضای مجازی به منظور دانلود و بروزرسانی نرم افزار، به آن 
مراجعه می کنند، اما این نکته را باید در نظر بگیرند که امنیت 

صد در صد نیست و باید مراقب باشند.
او افزود: در سال های اخیر گزارش های زیادی از انتشار بدافزار 

در گوگل پلی منتشر شده است که بر اساس تازه ترین آمار 
منتشر شده،۱۰میلیون نفر توسط ۲۰۰بدافزار در گوگل 
پلی طی یکسال اخیر توسط بدافزار GRIFTHORSE آلوده 
شده اند. رئیس پلیس فتا استان کرمان به بدافزار های جدید 
دیگری نیز اشاره کرد و گفت:اخیرا دو بدافزار بانکی به نام های 
PIXSTEALER و MALRHINO در گوگل پلی منتشر 
شده اند که اقدام به سرقت و خالی کردن موجودی حساب 
بانکی افراد کرده اند.سرهنگ یادگارنژاد در ادامه به شهروندان 
تاکید کرد: فقط از مارکت های معتبر اقدام به دانلود نرم افزار 
کنند و فریب تبلیغات شبکه های اجتماعی را نخورند و به 

هیچ وجه از این طریق اقدام به دانلود نرم افزار نکنند.
او همچنین توصیه کرد: در نصب نرم افزار ها خصوصا بازی ها 
محدودیت داشته باشند و فقط در صورت نیاز اقدام به نصب 
برنامه ها کنند در غیر این صورت از نصب نرم افزار های غیر 
ضروری بپرهیزند.رئیس پلیس فتا استان کرمان در پایان 
گفت:هم وطنان می توانند با مراجعه به سایت پلیس فتا به 
آدرس www.cyberpolice.ir از آخرین اخبار و اطالعات 
سایبری و همچنین جدیدترین شگرد های مجرمانه مطلع 
شده و مجرمان سایبری را در رسیدن به اهدافشان ناکام 

بگذارند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده   
 شماره 1400/50/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد "راهبری و اجرای عملیات نقشه برداری هوایی در 
محدوده پیت معدن و دپوهای اطراف و تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات یدكی 2 فروند پهپاد ملكی" خود 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا پیمانكاران می توانند جهت اخذ 
اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه  و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده 
دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز یکشنبه  مــورخ 1400/09/07 در محــل دفتركمیسیون 
معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز 
یکشنبه مورخ 1400/08/30 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر 

کمیسیون معامالت یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
شركت معدنی و صنعتی گل گهر

 خط و نشان برای اصناف ثبت نشده در سامانه جامع تجارت
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کاغذ اقتصادیکاغذ استان

تاکید فرمانده انتظامی استان 
کرمان بر رسیدگی به موقع به 

مطالبات کارگران 
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت:باید با اقدامات مختلف از زمینه های 
نارضایتی،اعتراض و تجمعات کارگری کاسته شود که البته اصل این کار 
اقدامات پیشگیرانه از سوی خود مسئوالن و مدیران نهادهای کارگری 
با انجام تدابیری قبل، حین و بعد از هرگونه مسئله خاص و رسیدگی به 

مطالبات این عزیزان است.
سردار عبدالرضا ناظری اظهار کرد:مجموعه کار و تعاون به شریف ترین اقشار 
مردمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با این قشر عزیز خدمت می کنند 
که این خدمت شما در شرایط کنونی جامعه،جهاد فی سبیل اهلل و دارای 

ارزش الهی است.
او با اشاره به وجود گرمترین و سردترین نقاط در استان کرمان و همچنین 
برخورداری از ظرفیت معادن و دیگر صنایــع ادامه داد:مجموعه های 
کارگری جان خود را فدای امنیت،سالمت و رفاه اقشار مختلف اجتماعی 
کردند و پلیس نیز به نوبه خود به دنبال ایجاد بستر امنی برای فعالیت این 
عزیزان در حوزه های انتظامی ترافیکی و تردد شیفت های کارگری است 

که خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی در این زمینه رخ نداده است.
ناظری تصریح کرد:پلیس از اولین روزهای شیوع کرونا با تمام توان در 
خدمت مردم بود و تمام امکانات و تجهیزات خدماتی درمانی از جمله 
بیمارستان سیدالشهداء)ع( را در اختیار عموم مردم قرار دادیم به نحوی 
که در حوزه کنترل ترددها بیش از ۲۲۰۰کیلومتر مرز مشترک با سایر 
استان ها که بیش از 1۶۰۰کیلومتر آن با استان های همجوار با مرز بود 
تحت کنترل قرار گرفت و این تدابیر بنا به هرگونه ضرورت اســتمرار 

خواهند داشت.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد:پلیس دو حوزه کاری در بخش های 
اجرائی و عملیاتی،درگیری ها و کشفیات و در بخش های خدماتی مانند 
خدمات وظیفه عمومی،اصناف،اماکن و اینگونه موارد دارد که در همه 
این موارد به شــکل مضاعف در خدمت عموم افراد جامعه به ویژه قشر 
کارگر،موسسات و نهادهای مرتبط با امور کارگران هستیم تا با تعامل 

روزافزون، این قشر در هیچ حوزه ای به مشکل بر نخورند.
او گفت:پلیس هر جا نیاز باشد برای افزایش امنیت و آرامش کارکنان 
فعال در مراکز درمانی و سایر نهادها در کنار این عزیزان حضور خواهد 
یافت تا به جامعه تحت پوشش و ادارات مرتبط با قشر کارگر بهترین 
خدمات رســانی صورت بگیرد و از زمینه هــای نارضایتی،اعتراض 
و تجمعات کارگری کاســته شــود که البته اصل این کار اقدامات 
پیشگیرانه از سوی خود مســئوالن و مدیران نهادهای کارگری با 
انجام تدابیری قبل،حین و بعد از هرگونه مسئله خاص و رسیدگی به 

مطالبات این عزیزان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان از 
خرید ۶ میلیارد ریال کتاب از نویسندگان جنوب 
کرمان خبر داد و گفت: این مبلغ برای خرید ۲۰۰ 

جلد کتاب هزینه شده است.
حسین اسحاقی در آیین رونمایی از پوستر بیست و نهمین دوره 
هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران، تجلیل از تسهیلگران، 
رابطان برتر جام باشگاه های کتابخوانی و کتابداران نمونه جنوب 
کرمان افزود: امسال پنج هزار جلد کتاب بین مدارس هفت 

شهرستان جنوبی استان کرمان توزیع شد.
او ضمن تبریک هفته کتاب، شعار امسال این هفته را “جای 
خالی را با کتاب خوب پر کنیم” اعالم و بر ترویج فرهنگ کتاب و 

کتابخوانی در جامعه تاکید کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان ادامه داد: 
انتخاب این شعار با توجه به شرایط کرونا هوشمندانه و قابل 

تحسین است.
او به فعالیت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه 
ترویج کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و برگزاری نخستین 
نمایشگاه مجازی کتاب کشور را از افتخارات این اداره کل 

برشمرد.
اسحاقی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب جنوب کرمان در 
دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این منطقه قرار دارد 
گفت: تاریخ و نحوه برگزاری مجازی یا حضوری این نمایشگاه به 

زودی اعالم می شود.
او بر نقش مهم کتاب در زندگی افراد اشاره و بر نهادینه کردن 

فرهنگ کتابخوانی در نسل جوان تاکید کرد.
فعال حوزه کتاب منطقه جنوب کرمان نیز در ادامه این آیین 
گفت:هفته کتاب،هفته محروم و غریبی بود اما این هفته فرصت 

خوبی برای مروجین کتاب است.
حمیدرضا واحدی تصریح کرد: کتاب نقش مهمی در زندگی 
همه افراد بویژه نسل جوان دارد زیرا کتاب قدرت نه گفتن و 

مواجه با مشکالت را آموزش می دهد.
او به کتاب دکتر پوراسالمی نویسنده جنوب کرمان با عنوان ماه 
و یک آسمان ستاره اشاره کرد و گفت: در این کتاب بزرگان تاریخ 

منطقه جنوب کرمان معرفی شده اند.
در پایان این آیین از پوستر بیست و نهمین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران رونمایی و از تسهیلگران، رابطان برتر 
جام باشگاه های کتابخوانی و کتابداران نمونه جنوب کرمان 

تجلیل شد.

 خریداری۶ میلیارد ریال کتاب 
از نویسندگان جنوب کرمان 

خبر

بازار و بورسخبر

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره( 
اســتان کرمان گفت: تنها پایگاه مرجعی 
که می تواند بــه ما در کمک رســانی به 
خانواده محــروم و نیازمنــد کمک کند 

مساجد هستند.
 یحیی صادقی اظهارداشــت:در شــهر 
کرمان حدود ۸هزار خانواده تحت حمایت 
کمیته امداد قرار دارند کــه بیش از ۶۰ 
درصد این خانواده ها سرپرســت خانواده 
زنان هستند و عمده این خانم ها به دلیل 
فوت سرپرســت تحت حمایت این نهاد 

قرارگرفته اند.
او بابیان اینکه افرادی که مددجوی کمیته 
امداد می شوند شــرایط سخت اقتصادی 
دارند و بدون سرپناه و منبع درآمد هستند 
افزود: این افراد به دلیل مشــکالت مالی 

تحت حمایت این نهاد قرارگرفته اند.
صادقی تصریح کرد:یک زن سرپرســت 
خانواده در شــهر کرمان بدون سرپناه و 
نداشــتن منبع درآمد که اگر بیماری و 
همچنین فرزند دانش آموز و دانشجو نیز 
داشته باشد شدید در معرض آسیب قرار 

دارد که باید مورد حمایت قرار گیرد.
او به راه اندازی مراکز نیکوکاری با کمک 
این نهاد با محوریت مســاجد اشاره کرد 
و بیــان داشــت:این اقــدام به منظــور 
واگذاری کار مردم به خود مردم از طریق 

پایگاه های مساجد انجام می شود.
 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
اســتان کرمان اظهار داشــت:خیلی از 
مساجد شهر کرمان که مراکز نیکوکاری 
در آن ها راه اندازی شده همکاری خوبی 
با این نهاد در زمینه کمک به نیازمندان 

داشته اند.
صادقی با بیان اینکه موضوع دیگری که 
در اســتان دنبال می کنیم بحث اشتغال 
زنان سرپرست خانوار است گفت: نگاه ما 
بر این اســت برای زنان سرپرست خانوار 
در حد وســع و توانشــان منبع درآمدی 
با راه اندازی مشــاغل خانگی برای آن ها 

ایجاد کنیم

مساجد پایگاه خوبی 
در کمک رسانی به
 نیازمندان هستند

   

بخش قابل توجهی از نشست ستاد تنظیم بازار استان 
کرمان نیز مانند هفته گذشته به چگونگی توزیع مرغ 

به ویژه از طریق پست گذشت.
در این نشست ضمن اعالم خط و نشان به اصنافی 
که در سامانه جامع تجارت ثبت نشده اند و امکان 
حذفشان از فرآیند توزیع مرغ وجود دارد به موضوع 
توزیع مرغ از طریق پست و تحویل مرغ از کشتارگاه 
توسط کامیون های مجوزدار شناخته شده و توزیع به 
واحدهای عمده و خرده فروش دارای مجوز پرداخته 
شد.آن طور که اعالم شد از هفته آینده مرغ تولید 
کشتارگاه ها فقط از طریق پست و با انتقال از طریق 
کامیون های مجوزدار در اختیار واحدهای عمده و 
خرده فروشی شناخته شده قرار می گیرد و در صورتی 
که غیر از این مسیر تعریف شده، مرغ از کشتارگاه 
در جای دیگری توزیع شود، بشدت با متخلفان 
برخورد خواهد شد.سرپرست معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار کرمان در این نشست تاکید کرد: 
واحدهای صنفی که تا پایان آبان ماه ثبت سامانه جامع 

تجارت نشوند از فرایند توزیع مرغ حذف می شوند.
حسین مهرابی افزود:کمیته ای به ریاست تعزیرات 
حکومتی استان کرمان و عضویت سازمان های 

صنعت، معدن و تجارت )صمت( شمال و جنوب 
استان و اصناف تشکیل شود و تصمیم کارشناسی را 
برای تخلفات و بازدارندگی واحدهایی که در سامانه 
جامع تجارت ثبت نمی شوند به نشست تنظیم بازار 
استان ارائه کنند.او عنوان کرد:سقف قیمت هر 
کیلوگرم مرغ روی ۳۱ هزار تومان بسته شده و مصرف 

کننده عدد باالتر از آن را نمی پردازد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
کرمان گفت: توزیع اینترنتی مرغ منجمد و تخم مرغ از 
امروز به صورت پایلوت در تهران انجام می شود و مطلع 
شدیم استان فارس هم از دیروز توزیع اینترنتی را آغاز 
کرده که این محصوالت بدون دریافت هزینه اضافه، 
با رعایت مسائل بهداشتی و سالم در منزل به مصرف 

کننده تحویل می شود.
او افزود: هرچه توزیع مرغ از سامانه جامع تجارت انجام 
شود نشت این محصول کمتر می شود و در واقع دقت 
در سیستم توزیع، امکان نشت کاال را کاهش می دهد.
مهرابی بیان داشت: کمیته کارشناسی برای جلوگیری 
از خروج مرغ از کشتارگاه و توزیع پستی آن به سرعت 

تشکیل و جلو نشت آن گرفته شود.
توزیع مرغ منجمد افزایش می یابد

او با اشاره به مصوبه پیشین که به طور کامل اجرا نشده 
است گفت: آمار روزانه توزیع مرغ طی یک جدول 
توسط جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام ارائه شود و 

آمار مربوط به مرغ خارج از استان نیز توسط پشتیبانی 
امور دام جنوب و شمال استان تجمیع و گزارش شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
کرمان عنوان کرد: میزان توزیع مرغ منجمد از فردا 
افزایش می یابد که باید آمار هر میزان توزیع مرغ 

منجمد اعالم شود.
او درباره توزیع برنج نیز افزود: پیشنهاد جابجایی 
سهمیه برنج از شهرستان های غیر متقاضی به سایر 
شهرستان ها به کارگروه تنظیم بازار ارسال شود که 

تصمیم کلی برای استان اتخاذ شود.
توزیع مرغ پستی

مهرابی در ادامه گفت:در جلسه ای اعالم کردم که 
اگر ۱۰۰ تومان هزینه پستی در بخش های مختلف 
باشد برابر با ۲۰ میلیون تومان درآمد روزانه آن است اما 
برخی اعالم کردند که پست می خواهد روی هر کیلو 
مرغ ۱۰۰ تومان از مردم دریافت کند که این مطلب 

صحیح نیست.
فرآیند توزیع پستی مرغ در کرمان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
نیز در این نشست با اشاره به مصوبات تنظیم بازار 
در پیگیری توزیع و تامین مرغ گفت: از هفته آینده 
گوشت مرغ از کشتارگاه توسط شرکت پست و ناوگان 

حمل مجوزدار از دامپزشکی توزیع می شود.
مهدی حسینی نژاد افزود:کشتارگاه ها موظفند فقط 

گوشت را در اختیار این مسیر برها قرار دهند و خارج 
از آن تخلف محسوب می شود؛ همچنین در صورت 
عرضه خارج از این شبکه دستگاه های نظارتی موظف 

به برخورد قانونی هستند.
دبیر کارگروه تنظیم بازار استان کرمان گفت: مرحله 
بعد تحویل مرغ به واحدهای عمده است و پس از آن به 
واحدهای خرد؛ در این زمینه توزیع در واحدهای بدون 

مجوز نیز تخلف محسوب می شود.
او عنوان کرد: سازمان بسیج و اداره کل تعزیرات 
حکومتی نیز در فرآیند توزیع مرغ تاثیرگذار خواهند 
بود و اتحادیه ها موظفند مشخصات واحدهای خود 
را به پست و مسیر برها ارائه دهند.حسینی نژاد افزود: 
همچنین شرکت پست موظف است واحدهای معرفی 
شده را تا پایان هفته در سامانه رهگیری ثبت و برای هر 

محموله بارکد و فاکتور صادر کند.
او یادآور شد: تمامی واحدهای عمده فروشی، مرغ را 
بایستی فقط بین واحدهای خرد دارای مجوز توزیع 
کنند و همچنین این واحدها باید در سامانه جامع 
تجارت ثبت شده باشند؛ اگر تا پایان ماه جاری ثبت 

سامانه نشوند، سهمیه آن واحدها قطع می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
گفت: سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف 
برای برخورد قانونی، واحدهای خرد را که ثبت سامانه 

جامع تجارت نشده اند به تعزیرات معرفی می کنند.
ضمانت قضایی ثبت واحدهای صنفی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز در این 
نشست گفت: ضمانت قضایی ثبت واحدهای صنفی 
در سامانه جامع تجارت در قانون نظام صنفی، تعزیرات 
و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز آمده است که می تواند 

برای بازدارندگی مورد استفاده قرار گیرد.
مجید میری تصریح کرد:عرضه خارج از شبکه برای 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تخلف محسوب 
و با متخلفان نیز برخورد می شود ضمن آنکه اعالم 
نکردن موجودی از نظر قانونی جرم و با هماهنگی 
نیروی انتظامی به این حوزه ورود و کاال را کشف و 

ضبط می کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان یادآور شد: 
همچنین قانون عرضه کاالی خارج از شبکه شامل 
عرضه به شخصی غیر از افراد معرفی شده وجود دارد 
که ضوابط اجرایی آن شامل سامانه جامع تجارت 

هم می شود.
طی چند هفته گذشته تامین و توزیع مرغ در برخی 
نقاط کشور از جمله کرمان دچار نوساناتی شده است 
و با توجه کاهش جوجه ریزی، هماهنگی برای عرضه 
این محصول با قیمت مناسب در دستور کار متولیان 

قرار دارد.

ایرنا 

گزارش

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار کرمان گفت: توزیع اینترنتی 
مرغ منجمد و تخم مرغ از امروز به صورت 
پایلوت در تهران انجام می شود و مطلع 
شدیم استان فارس هم از دیروز توزیع 
اینترنتی را آغاز کرده که این محصوالت 
بدون دریافت هزینه اضافه، با رعایت 
مسائل بهداشتی و سالم در منزل به مصرف 
کننده تحویل می شود.

توزیع مرغ فقط پستی 
خط و نشان برای اصناف ثبت نشده در سامانه جامع تجارت 
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کارشناسان معتقدند به استناد نقشه های 80 سال قبل قنات های شهر باید کارگروهی در شهرداری تشکیل و شبکه 
کوره قنات ها را شناسایی کنند تا اقدامات عمرانی براساس این نقشه صورت گیرد.

شهر کرمان را فروچاله ها می بلعند
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کرمان شهر قنات است و توسط قنات ها زنده بوده است. 
اکنون اما قنات ها به دلیل حفر چاه های عمیق خشکیده 
شده اند. هرچند که قنات ها بی نفس هستند، اما گالری)داالن( 
آنها نفس می کشد و باتوجه به اینکه دفع فاضالب جذبی 
و روان آب ها، بارندگی ها و ... وارد گالری قنات ها شده و 
این می تواند خطری جدی برای شهر کرمان که روی این 
گالری ها بدون زیرسازی مناسب، ساخت و ساز کرده اند، 
باشد. در این گزارش با دو تن از کارشناسان حوزه قنات 
نگرانی  ابعاد  تا  کرده ایم  گفت وگو  کرمان  استان  در 
 بلعیده شدن شهر کرمان توسط فروچاله ها روشن شود.
"محمد برشان" رییس هیات مدیره مرکز قنات استان 
کرمان در گفت وگو با خبرنگار »کرمان نو« به تبیین 
تاریخچه قنات در کرمان پرداخت و گفت: در اوایل دوره 
قاجاریه 7۲ رشته قنات از زیر شهر کرمان و اطراف آن رد 
می شدند و پس از حمله محمدخان قاجار، بسیاری 
از آنها خشک شده و در دهه ۳۰ و 4۰ نیز مابقی آنها 
 خشک شدند، اما آثار آنها در زیر شهر کرمان باقی است.

او ادامه داد: روان آب ها، فاضالب ها و آب ها سطحی در درون 

قنات های خشک شده انباشته می شوند و شاهد بودیم که 
در دهه 8۰ باال آمدن آب های زیرزمینی، مسجد جامع، بافت 
تاریخی و بازار کرمان را تهدید کرد و این خطر همچنان باقی 

است.
قنات ها کدام نقاط شهر کرمان را تهدید می کنند؟

برشان با بیان اینکه بسیاری از قنات ها در پیرامون 
عبور  هزارویکشب  خیابان  از  و  بوده  آزادی  میدان 
 می کردند گفت: آثار قنات ها در زیر زمین وجود دارد.

این پژوهشگر قنات تصریح کرد: اینها در آینده خسارات 
جبران ناپذیری به شهر وارد می کنند و خاک کرمان 
اول،  برج  همچون  مرتبه  بلند  ساختمان های  تحمل 
پاسارگاد و ... را ندارد، زیرا سیستم فاضالب آنها وارد 
 زمین شده و آب ها در زیر زمین ساماندهی نشده است.

برشان افتتاح دفتر قناتی در شهرداری کرمان را الزامی 
دانست و بیان کرد: باید قبل از هر ساخت و سازی در شهر 
کرمان از این دفتر مجوز گرفته شود. قبل از هر ساخت و 
سازی باید بررسی شود که آیا آن ساختمان، روی داالن 
 قنات قرار می گیرد و وضعیت آن داالن چگونه است؟ 
وی ادامه داد: قنات های زیادی از زیر خانه های شهرک مطهری 
رد می شده است و همچنین شاهدیم در بلوار امیرکبیر در 
کوچه باغ بهرامی ساختمانی وجود دارد که ۲۰ سانتیمتر کج 

شده که دلیل آن عبور قناتی از زیر آن ساختمان است که قبل 
 از احداث این بنا، زیرسازی و بهسازی الزم صورت نگرفته است.
رییس هیات مدیره مرکز قنات استان کرمان با اشاره به 
مربوطه  به مسئوالن  آزادی، خطاب  میدان  وضعیت 
را  آزادی  زیر گذر  آب های  می خواهید  کی  تا  گفت: 
با موتور پمپ تخلیه کنید؟ شما باید قبل از اجرای 
 پروژه برای رفع این مشکل چاره اندیشی می کردید.
نشده  زیرسازی  چون  میدان  گذر  زیر  افزود:  او 
و معبر قنات هاست و ممکن بر اثر بارندگی ها، آب بیرون 
به دلیل داشتن مواد  آنکه آب فاضالب  بزند، ضمن 
می کند. ویران  را  سازه  و  تخریب  را  بتن   شیمیایی 
برشان با تاکید برآنکه سطح زیر شهر کرمان انباشته 
از گالری های قناتی است عنوان کرد: اگر گالری این 
قنات ها به بیرون شهر یا جای دیگر هدایت شود به طوری 
که از طریق این داالن ها آب های زیرزمینی به خارج 
 از شهر هدایت شود، ما خسارت کمتری خواهیم دید.
او گفت: اگر امروز فکری برای قنات های زیر سطحی شهر کرمان 

نشود، فرداها، لعنت ابدی نثار ما خواهد شد.
در زیر شهر کرمان بمبی خفته است

"حسن اشرف گنجویی" کارشناس رسمی و محقق 
تامین آب سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

طبیعی استان کرمان نیز به »کرمان نو« با ارزیابی شهر 
کرمان از 8۰ سال قبل گفت: در ادوار گذشته مظهر 
رشته قنات هایی وارد کرمان می شده یا قنات های که 
مادر چاه های آنها در شهر بود و آب به روستاهای حوالی 
 فرودگاه و میدان آزادی کنونی کرمان می رساندند.
او با اشاره به اینکه قبل از ابداع پمپاژ آب از زیر زمین، 
کرمان آب مورد نیازش را از طریق قنات ها، تامین می 
کرد، ادامه داد: در 8۰ سال قبل در کرمان شبکه قناتی 
که مادر چاه، چاه میله ای، مظهر قنات و کوره قنات 
داشته، وجود داشته است بنابراین کل شهر کرمان 
 شبکه ای از کوره های قنات و چاه های میله ای است.
علت  آب  تامین  محقق  و  رسمی  کارشناس  این 
خشکیدگی قنات های شهر کرمان را در حفر چاه های 
عمیق و پمپاژ بی رویه آب دانست و بیان کرد: خشک 
شدن قنات ها دلیلی بر از بین رفتن چاه های میله ای و 
 کوره های قنات نیست و آنها همچنان وجود دارند.

او سطح آب های زیرزمینی شهر کرمان بیش از ۱8۰ متر 
اعالم کرد و افزود: در گذشته آب سفره های زیرزمینی 
کرمان در عمق ۱۰ الی ۱۵متری از سطح زمین بوده اند و 
 متاسفانه آثاری از این آب با کیفیت در این شهر وجود ندارد.
اشرف گنجویی اظهار کرد: در سطح شهر کرمان فاضالب 

و آب های سطحی و بارندگی هایی داشته ایم که نفوذ و 
پایین می روند و به الیه ای در عمق 4۰ متری که غیر قابل 
نفوذ است، می رسند که این الیه غیر قابل نفوذ در سطح 
شهر کرمان گسترده می باشد و این آب ها روی هم انباشته 
و به سطح زمین می آیند. این آب های زیرسطحی قابلیت 
 شرب و کشاورزی به دلیل باال بودن درصد امالح آنها، ندارند.
باال  زیرسطحی  آب های  این  وقتی  کرد:  تاکید  وی 
آمدند، مسئوالنی در شهر که این مساله را پیگیری 
 و راه حلی برای رفع و مهار آن اتخاذ کنند، نداشتیم.
این کارشناس رسمی و محقق تامین آب اظهار کرد: آب های 
زیرسطحی همه کوره های قنات موجود را پر کردند و با 
توجه به اینکه کوره های قنات یکپارچه نیستند)برخی از 
آنها تخریب شده( بنابراین با افزایش آب در این کوره ها، 
فرسایش خاک نیز شدت پیدا کرده است و دیواره های 
کوره قنات ها ریزیش و این مهم در برخی نقاط زیر زمین 
شهر به تونل تبدیل شده اند و متاسفانه شهرداری هیچ 
 وقت برای این تونل ها فکر و برنامه ریزی نکرده است.

او با بیان اینکه ریزش های دیوارهای قنات ها باعث فروچاله 
می شود، ادامه داد: متاسفانه شهرداری اطالعات اینکه در 
کدام نقاط شهر احتمال ایجاد فروچاله وجود دارد، جمع 
 آوری نکرده است تا به شهروندان هشدارهای الزم را دهد.

چه باید کرد؟
کوره های  را  فروچاله ها  سرمنشاء  گنجویی  اشرف 
قناتی که توسط فاضالب پر شده اند، می داند و در ادامه 
به راهکارها اشاره کرد و گفت: به استناد نقشه های 8۰ 
سال قبل قنات های شهر، کارگروهی در شهرداری 
تشکیل و شبکه کوره قنات ها را شناسایی کنند تا 
گیرد. صورت  نقشه  این  براساس  عمرانی   اقدامات 

او بیان کرد: برای مهار آب زیرگذر میدان آزادی هزینه 
های زیادی شد و هنوز هم قابل اطمینان نیست زیرا 
محور استقالل به بهمنیار در زیر گذر میدان آزادی 
قنات)جریان های  کوره های  جهت  بر  عمود  کامال 
قنات  کوره های  این  و  است  زیرسطحی(  آب های 
مانند سدی آب را پشت خودش جمع می کند حال 
نیست. بیاورد، مشخص  دوام  کی  تا  این سد   آنکه 

این کارشناس رسمی و محقق تامین آب بیان کرد: 
براساس گزارشات سازمان آب و فاضالب در هر ثانیه ای 
نزدیک به ۳ هزار لیتر آب به آب های زیرسطحی اضافه 
می شود و هر چند وقت یکبار شهرداری اعالم می کند که 
"بمب خفته" و گفتن این بمب خفته کار ساده ای است 
اما متصدی چه کسی است و ما در شهر کرمان نمی دانیم 
 متولی پیگیری آب های زیرسطحی چه کسی است؟
وی با بیان این مطلب که شدت تخریب این بمب خفته 
در گرو وضعیت فرسایشی کوره های قنات است، اظهار 
کرد: سهل انگاری و بی توجهی و بها ندادن به گزارشات 
مردمی در زمینه باال آمدن آب های زیرسطحی، برخی 
نقاط شهر کرمان از جمله مسجد جامع، ساختمان 
... در خطر هستند.  بانک صادارت، بانک مسکن و 
اشرف گنجویی بر لزوم مشخص شدن متولی پیگیری آب 
های زیرسطحی در کرمان تاکید کرد و افزود: متاسفانه 

دستگاه ها توپ را به زمین یکدیگر می اندازند.

سارا سلطانی| کرمان نو
گزارش 

محمد برشان  رییس هیات مدیره 
مرکز قنات استان کرمان در گفت وگو 
با خبرنگار »کرمان نو« به تبیین 
تاریخچه قنات در کرمان پرداخت و 
گفت: در اوایل دوره قاجاریه 7۲ رشته 
قنات از زیر شهر کرمان و اطراف آن 
رد می شدند و پس از حمله محمدخان 
قاجار، بسیاری از آنها خشک شده و 
در دهه ۳0 و 40 نیز مابقی آنها خشک 
شدند، اما آثار آنها در زیر شهر کرمان 
 باقی است.

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 ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139660319014005966-1396/09/20هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی امیری دوماری فرزند سبحان بشماره شناسنامه 905صادره 
ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 138/60متر مربع پالک 612فرعی از581- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک -فرعی از 581 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی از سهام مجهول پالک فوق الذکر 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 الف :381
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11-  تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25

 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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014006613-1399/12/25هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه فرزان نرابی فرزند سعد هللا بشماره شناسنامه 
5صادره ازجیرفت درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 243متر مربع پالک -فرعی 
از581- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 581 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای کیومرث منشی زاده  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 الف:385
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11-تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25

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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014002889-1400/07/17هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سامیه عبدالهی نخلی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2647صادره 
ازبندرعباس در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 315.32متر مربع پالک -فرعی از1227- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 1فرعی از 1227 -اصلی قطعه 6 واقع دراراضی خرمشاهی دلفارد جیرفت  بخش 34کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای شمسعلی دلفاردی  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 الف:396
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11-  تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25

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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014002853-1400/07/12هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین رشیدی فرزند جمعه بشماره شناسنامه 4صادره ازجیرفت 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 255متر مربع پالک -فرعی از582- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
5فرعی از 582 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی خالق اباد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی 
خود متقاضی 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 الف: -  
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25
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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014002862-1400/07/12هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عذرا علی آبادی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 11306صادره ازجیرفت 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 630 متر مربع پالک -فرعی از579- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 5فرعی از 579 -اصلی قطعه دوواقع دراراضی رهجرد جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای مهدی سلمان زاده  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 الف:366
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25
 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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139760319014006264-1397/11/14هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد افغان  فرزندصفربشماره شناسنامه 119صادره ازجیرفت 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 455متر مربع پالک -فرعی از55- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
21فرعی از 55 -اصلی قطعه یک واقع دراراضی کلبندی های زیر جوب بادام جبالبارز جیرفت  بخش 34کرمان 
خریداری از مالک رسمی نجفقلی افتخاری 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 الف: 400
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25
 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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014002877-1400/07/14هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای موسی برموز فرزند عباس بشماره شناسنامه 15989صادره ازجیرفت 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 365متر مربع پالک -فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 1فرعی از 574 -اصلی قطعه 5 واقع دراراضی باب سواران ساردوئیه جیرفت  بخش 34کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای دوات متولی )یزدانی (  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 الف:377

 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25

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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014002872-1400/07/14هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس سادات موسوی فرزند سید حسین  بشماره شناسنامه 
26صادره ازجیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت 304/72متر مربع پالک -فرعی از1483- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 1483 -اصلی قطعه 6 واقع دراراضی ماغ دلفارد بخش 34کرمان 
خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه گلستانی پور 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 الف: 399
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11- تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25

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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
موضوع  دوم  شماره140060319014002858-1400/07/12هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حمیدرضا ساالری جلگه فرزند رحمت هللا 
بشماره شناسنامه 206صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه وباغ به مساحت 1331.84متر مربع 
پالک -فرعی از1618- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 1618 -اصلی قطعه 6 واقع دراراضی 
محرزگردیده  ناصری   مرتضی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  34کرمان  بخش  جیرفت   دلفارد  کراء 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص 
آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
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 الف:395
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25
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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
موضوع  دوم  شماره140060319014002871-1400/07/14هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
بهمنی فرزند عباس بشماره شناسنامه  ایمان  اقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ملک جیرفت  تصرفات 
24صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت477.40مترمربع پالک -فرعی از564- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 564 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش 
از مالک رسمی آقای غالمعلی پدرام  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم  45کرمان خریداری 
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 الف:365
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25
 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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014002864-1400/07/14هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بلور ساالری فرزند قلی  بشماره شناسنامه 6043صادره ازجیرفت در 
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت 205 متر مربع پالک -فرعی از574- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1193فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی خیابان مالک اشتر جیرفت  
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین شریفی 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 الف:363
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25
 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
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014001178-1400/03/24هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
امین مارزی فرزند جان هللا بشماره شناسنامه  اقای محمد  جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
3031220218صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه وباغچه سردسیری به مساحت 3106.30متر مربع 
پالک -فرعی از1617- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 1617 -اصلی قطعه 6 واقع دراراضی کراء 
دلفارد جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی آقای اکبر شفیعی  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 الف:373
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25
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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014005564-99/11/11هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
سکینه کردستانی فرزند پنجعلی بشماره شناسنامه 6118صادره ازجیرفت درششدانگ یک 
باب خانه قدیمی به مساحت 280متر مربع پالک -فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 89فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی پنجعلی کردستانی 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 الف: 91-  جواد  تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014001424-1400/04/05هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
سودابه عباسیان فرزند مجیدبشماره شناسنامه 5135صادره ازجیرفت درششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 334/86متر مربع پالک -فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1210فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی درویش ساالری 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 الف:391 

 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25

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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319014001368-1400/04/02هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
صدیقه ساالری فرزند درویش بشماره شناسنامه 605صادره ازجیرفت درششدانگ یک 
باب خانه وباغچه به مساحت 926متر مربع پالک -فرعی از574- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1210فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  بخش 45کرمان 
خریداری از مالک رسمی درویش ساالری 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 الف: 390

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11
تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25

 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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین 
شماره139960319014006582- برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی 

1399/12/20هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فهیمه امیری نژاد فرزند عزیز اله بشماره شناسنامه 3020345197صادره 
ازجیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت 340متر مربع پالک -فرعی از549- 
دراراضی  واقع  از 549 -اصلی قطعه دو  از پالک 1فرعی  اصلی مفروز و مجزی شده 
کلرودجیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی محمود نادری 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 الف: 397
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/11-  تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/08/25

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره140060319002002353هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم معصومه احمدی کهنعلی فرزندرضا بشماره شناسنامه0وکدملی 
3150212154صادره ازکهنوج دریک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت 
660.23مترمربع پالک1541فرعی از497- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4فرعی از 
497- اصلی قطعه 4بخش 46کرمان  واقع در قلعه گنج نورک اباد بلوار شاهد  خریداری 
ازمالک رسمی اقای داد خدا احمدی نژاد محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد . 
تاریخ نوبت اول 1400/08/11 
 تاریخ نوبت دوم1400/08/25

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد 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 
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره140060319002001556هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم احمدی خواه کهنعلی فرزند دادی بشماره شناسنامه 
1054صادره ازقلعه گنج در یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت589 
مترمربع پالک401فرعی از496- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 43 فرعی از 496- 
اصلی قطعه 4 بخش 46کرمان  واقع در قلعه گنج شهرک گاوچاه خریداری ازمالک رسمی 
آقای احمد احمدی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:260
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/25
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد 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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002002413هیات  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی رهی فرزندکوچک 
بشماره شناسنامه 16570صادره ازکهنوج درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وباغ  به 
مساحت 20395مترمربع پالک754فرعی از690- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
690- اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در جنگل اباد منوجان چغوکی  خریداری ازمالک 
رسمی آقای محمد دور اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:271
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد 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

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002002319هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدرضا ساالری 
فرزندعلی بشماره شناسنامه 9501صادره ازمیناب در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 
17246مترمربع پالک3فرعی از895- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 895- اصلی 
قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در چاریان منوجان  خریداری ازمالک رسمی آقای ابراهیم 
ساالری محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
می شود در صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:290
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/25
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد 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 
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره140060319002002390هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای محسن نصرتی فرزند دین محمد بشماره شناسنامه 131صادره 
ازمنوجان در یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت 1855.87مترمربع 
پالک95فرعی از835- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از 835- اصلی 
قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در منوجان پشت آتشنشانی  خریداری ازمالک رسمی آقای 
فقیر محمد زارعی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:259
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/25
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد 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 
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره140060319002002497هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
شناسنامه  بشماره  اله  فرزندرحمت  وزیری  تابنده  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
830صادره ازکهنوج درششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت 
243.34مترمربع پالک82فرعی از12- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از 
12- اصلی قطعه یک بخش 46کرمان  واقع در اختیاراباد کهنوج خریداری ازمالک رسمی 
آقای احمد وزیری محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:290
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/25
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد 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

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319002002588هیات  موضوع قانون 
مستقردرواحد  رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن ساالری  
فرزندابراهیم بشماره شناسنامه 2384صادره ازمنوجان در یک قطعه زمین مزروعی   به 
مساحت17246مترمربع پالک4فرعی از895- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 895- 
اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در چاریان منوجان  خریداری ازمالک رسمی آقای 
حسن ساالری تجدانو محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:261 
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/25
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
محصور  زمین  قطعه  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
دارای  1448مترمربع  مساحت  به  احداثی  بنای  با 
درقلعه شهر  واقع  اصلی  از 835-  فرعی  پالک94- 
وحدت  اقای  تقاضای  مورد  بخش 46 کرمان  پنج  قطعه  منوجان 
زارعی منوجان  فرزند احمد به شماره ملی 6089757111نیاز به تحدید 
حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ 1400/08/20آگهی 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از 
ساعت 8صبح روزدوشنبه مورخه 1400/09/22در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود 
که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه 
کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی 

مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :سه شنبه 1400/08/25

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . 
م الف :289

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر 
دارای  380636.43مترمربع  مساحت  به  نخیالت 
پالک10- فرعی از 509- اصلی واقع در چاه شاهی 
شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 46 کرمان مورد تقاضای اقای رستم 
محمدی کهن میرزا  فرزند جانک به شماره ملی 3160505219نیاز 
مورخ  مالک  کتبی  درخواست  حسب  .لذا  دارد  حدود  تحدید  به 
1400/08/19آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات 
تحدید آن از ساعت 8صبح روزشنبه مورخه 1400/09/20در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار 
میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و 
باشد  داشته  واخواهی  آن  ارتفاقی  وحقوق  حدود  بر  چنانچه کسی 
میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه 
ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه 

ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :سه شنبه 1400/08/25

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م 
الف :283

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 
303.65مترمربع دارای پالک54- فرعی از 495- 
گنج  قلعه  شهر  فرهنگیان  درشهرک  واقع  اصلی 
داوند   زینب  خانم  تقاضای  مورد  کرمان   46 بخش  چهار  قطعه 
حدود  تحدید  به  3160176691نیاز  ملی  شماره  به  چمل  فرزند 
1400/08/19آگهی  مورخ  مالک  درخواست کتبی  حسب  .لذا  دارد 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از 
وبه  مورخه 1400/09/22در محل شروع  روزدوشنبه  ساعت 8صبح 
اخطار  رقبه مذبور  به مالک ومالکین مجاور  لذا  آمد،  عمل خواهد 
میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر 
و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد 
30روز  لغایت  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  میتواند 
به  تا  اسناد وامالک کهنوج تسلیم  اداره ثبت  به  را  واخواهی خود 
دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 

مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :سه شنبه 1400/08/25

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .
م الف :285

آگهی تحدید حدود اختصاصی
مساحت  به  مغازه  باب  یک  ششدانگ  چون 
 -691 از  فرعی  پالک1003-  دارای  22.07مترمربع 
اصلی واقع دردهنو شهرمنوجان قطعه پنج بخش 
46 کرمان مورد تقاضای اقای ایوب شهدوست فرزند بهمن به شماره 
ملی 3161194098نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست 
کتبی مالک مورخ 1400/08/19آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک 
روزدوشنبه  ساعت 8صبح  از  آن  تحدید  وعملیات  منتشر  فوق  
به  لذا  آمد،  عمل خواهد  وبه  مورخه 1400/09/22در محل شروع 
مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر 
در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود 
،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی 

مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :سه شنبه 1400/08/25

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 
. م الف :284

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  مزروعی   زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
فرعی  پالک9-  دارای  82985مترمربع  مساحت 
سیاهوشهرمنوجان  درتم  واقع  اصلی   -1652 از 
قطعه پنج بخش 46 کرمان مورد تقاضای اقای مصطفی رازبان  
فرزند فتح هللا به شماره ملی 3160224491نیاز به تحدید حدود 
1400/08/19آگهی  مورخ  مالک  درخواست کتبی  .لذا حسب  دارد 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از 
ساعت 8صبح روزیکشنبه مورخه 1400/09/28در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار 
میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر 
و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد 
لغایت 30روز  تحدیدی  مجلس  تنظیم صورت  تاریخ  از  میتواند 
واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به 
دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 
مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .تاریخ انتشار :سه شنبه 

1400/08/25
 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . 
م الف :288

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 
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره14006319002002343هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی جاللی پور فرزندولی بشماره شناسنامه 39صادره 
ازکهنوج در یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت 713.06مترمربع 
پالک10481فرعی از2- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از 2- اصلی قطعه 
یک بخش 46کرمان  واقع در حیدرابا د کهنوج خریداری ازمالک رسمی آقای چراغ )علی (
جاللی پور محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
می شود در صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:282
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/25
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد 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 
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره140060319002001768هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای جواد بهرامی نیکخو فرزندچراغ بشماره شناسنامه 14859صادره 
ازکهنوج در یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت220.51 مترمربع 
پالک10474فرعی از2- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1746 فرعی از 2- اصلی 
قطعه یک بخش 46کرمان  واقع در حیدراباد کهنوج خریداری ازمالک رسمی خانم قدسیه 
مسکار محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی 
می شود در صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:251
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/25
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد 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 
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
شماره140060319002002743هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
شناسنامه  فرزندبختیاربشماره  فر  محمودی  اقای حسین  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
3150911206صادره ازکهنوج درششدانگ ساختمان مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی   به 
مساحت 38.80مترمربع پالک10486فرعی از2- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 932 
فرعی از 2- اصلی قطعه یک بخش 46کرمان  واقع در کهنوج کوچه ماالریا خریداری ازمالک 
رسمی آقای بختیار محمودی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد ./م الف:291
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/25
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001379 هیات دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت 
جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش به شناسه ملی 14000290195 
در ششدانگ مدرسه به مساحت 3507 مترمربع از پالک 14826 اصلی واقع در روستای 
سنگ سیریز خریداری از مالک رسمی آقایان ضیاء و محمود بحرینی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 نمایند. بدیهی است در صورت انقضای   مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 215
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/8/10

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/25
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف  

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 
برابر رای شماره 140060319062000260هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه مهدی زاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 17 صادره از گلباف 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 114.50 مترمربع پالک یکفرعی از 430- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 430 - اصلی واقع در گلباف خیابان ولی عصر خریداری از مالک رسمی آقای 
نمکعلی عاقلی گوکی 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 اگهی 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 نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1013
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/25

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون اگهی موضوع  ماده 3 قانون تعیین وتکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی وماده 13ایین نامه قانون ثبت هر یک از پالک های ذیل از 
497اصلی واقع در نورک اباد شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 46کرمان منتشر 
ودر موعد مقررمورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدیدی حدود دارند.لذا حسب درخواست 
کتبی مالکان  مورخه 1400/08/19آگهی تحدید آن باستناد تبصره ماده 13قانون مزبور منتشر 
وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزشنبه مورخه 1400/09/20در 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 .
1539فرعی اقای بختیار احمدی کهنعلی فرزند عوض ششدانگ یک با ب مغازه به مساحت 

13.11متر مربع .
1540فرعی اقای محمد علی احمدی کهنعلی فرزند عوض ششدانگ یک با ب خانه به مساحت 

316.42متر مربع .
تاریخ انتشار :سه شنبه 1400/08/25

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .م الف 286

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
بمساحت  اصلی  از 622-  فرعی  پالک 2  خانه  یکباب  چون ششدانگ 
505مترمربع واقع دراراضی قنات فرخ ساردوئیه جیرفت بخش 34کرمان 
جیرفت مورد تقاضای آقای دادمراد خدیش به ستناد رای هیات محترم حل 
اختالف ثبت جیرفت بشماره139960319014004717مورخ 1399/10/06 درمالکیت نامبرده 
قرارگرفته وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار 
نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 10393مورخ 1400/08/10مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات 
تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزشنبه مورخ 1400/09/20در محل وقوع ملک شروع وبعمل 
خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر 
در این اعالن به محل 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 بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع 
ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :1400/08/25-روز : سه شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 1225 فرعی از 549- اصلی بمساحت 
182.30مترمربع واقع دراراضی کلرودجیرفت بخش 45کرمان جیرفت مورد 
تقاضای خانم مریم رزم دیده به استناد رای هیات محترم حل اختالف 
ثبت جیرفت بشماره140060319014000555مورخ 1400/02/19درمالکیت نامبرده قرارگرفته 
وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته 
لذا حسب درخواست شماره 10408مورخ 1400/08/10مالک  دارد  تحدید حدود  به  ونیاز 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات 
تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزشنبه مورخ 1400/09/20در محل وقوع ملک شروع وبعمل 
خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر 
در این اعالن به محل 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 بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع 
ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت 

یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :1400/08/25-روز : سه شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف 414

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یکباب کارگاه پالک 284 فرعی از 2288 اصلی واقع در 
اراضی اکبرآباد بخش 13 کرمان بنشانی زرند کمربندی رفسنجان بمساحت 
2001.90 مترمربع مورد تقاضای آقای سیدذوالفقار جعفری فرزند سیدعلی 
به استناد رای شماره 140060319008001630 هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در 
مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد 
لذا حسب درخواست مورخه 1400/8/24 مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد 
تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1400/9/17 در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور 
رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر 
حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 
30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به 
دادگاه صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده86 ایین نامه ثبت حداکثر 
ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به 
دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.   م الف 203-تاریخ انتشار: مورخه سه شنبه 1400/8/25
حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت  
پالک  ششدانگ  مالک  اکبرآبادی  محمدی  مهدیه  خانم 
13 کرمان  بخش  زرند  در  واقع  اصلی   2361 از  فرعی   29
که سند مالکیت کاداستری آن با شماره دفتر الکترونیکی 
139620319008000912 و شماره سریال 108160 سری الف 94 صادر و تسلیم 
گردیده، سپس برابر سند رهنی شماره 37044 _ 1394/3/12 دفتر اسناد 
رسمی شماره 11 شهر زرند در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی زرند قرار گرفته، 
ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت 
فوق بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا 
باستناد تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس 
از اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م 

الف 221-تاریخ انتشار:سه شنبه 1400/8/25
بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و چهارصد شمسی

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند
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ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 پل شهید بادپا کرمان مسدود است
رئیس پلیس راهور مرکز استان کرمان از مسدود 
شدن پل شهید بادپا واقع در بلوار شهید صدوقی 

)جاده تهران معروف به پل راه آهن( به دلیل انجام برخی اقدامات 
عمرانی به مدت یک ماه خبر داد.سرهنگ امین پاک ایزدی افزود: 

معبر موقت با قابلیت دسترسی به تمام مسیرها از زیر پل سردار 
شهید بادپا برای سهولت در تردد خودروهای سبک و سنگین ایجاد 
شده که رانندگان می توانند از آن به عنوان مسیر جایگزین استفاده 

کنند.رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان در پایان از رانندگان 
خواست با احتیاط و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از معبر 

ایجاد شده عبور کنند تا شاهد ترافیک روان در این محدوده باشیم.

فراخوان بیست و یکمین رقابت بین 
 videominute المللی فیلم یک دقیقه ای

۲0۲1 منتشر شد.
 ،Zaragoza مهلت: ۳ فروردین ۱4۰۱-  این رقابت توسط دانشگاه

 Cinemaremagnum Servicios اسپانیا در همکاری با
Audiovisuales برگزار می شود. در صورت نیاز و تمایل می 
توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی فستیوارت« 

برای ثبت نام، واریز و دریافت هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، 
طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

روباه ترکمنی
روباه ترکمنی یا روباه »سر ُدم سیاه« نژادی است که در ایران فقط در استان 

گلستان و در دشت ترکمن صحرا زیست می کند.
جثه این روباه،کوچک تر و دســت و پای آن، بلندتر از روباه معمولی اســت و مشــخصه 

اصلی آن دم نســبتا کوتاهی به شــمار می رود که برخالف ســایر گونه ها، انتهای آن به زمین 
نمی رســد.در روباه ترکمنی، رنگ موهای انتهایی دم برخالف روباه معمولی و روباه ســنی، 
قهوه ای تیره یا ســیاه اســت.روباه ترکمنی در فصل زمســتان، موهایی بسیار بلند و به رنگ 
خاکســتری متمایل به ســفید دارد که این رنگ در تابســتان، به رنگ نخودی مایل به قرمز 
و موها تغییر پیدا کرده و موهای آن نیز کوتاه می شــود.روباه ترکمنی شــبگرد اســت و در 

روز، کمتر دیده می شــود. این روباه نســبت به روباه های دیگر اجتماعی تر اســت به طوری که 
برخــی از آنهــا به صورت گروهــی در یک النه هم زندگی می کنند و در مناطق خاصی نیز 

النه هــای آنها به یکدیگر ارتباط دارد.
این روباه های کوچک تر معموال در حفره هایی که توسط حیوانات دیگر مانند گورکن یا سنجاب کنده 

شده است، زندگی می کنند و در فصل زمستان، برای تهیه غذا، گروه های کوچک شکار تشکیل 
می دهند تا موفقیت شکار را افزایش دهند.روباه ترکمنی می تواند در حالی که با حداکثر سرعت 

می دود، مسیر خود را تا ۱8۰درجه تغییر دهد و تعقیب کنندگان خود را به هر طرف بکشاند. روباه 
ترکمنی و روباه خاکستری آمریکایی، تنها گونه هایی هستند که قادرند در هنگام خطر، از درخت 

باال بروند.روباه ترکمنی در ایران فقط در نواحی ترکمن صحرا زندگی می کند و تاکنون وجود آن در 
گمیشان گزارش شده است. پراکندگی جهانی این روباه از آسیای مرکزی تا تبت یعنی در جنوب 

شرقی شوروی سابق، ترکمنستان، مغولستان، شمال منچوری، ترکمنستان چین، افغانستان و شمال 
شرقی ایران است.

زیستگاه این حیوان اغلب در زمین های 
باز،استپی،خشک بیابانی و نیمه بیابانی 
یا دارای درختچه بوده و از زندگی در 

سرزمین های جنگلی، مخصوصا جنگل های 
انبوه اجتناب می کند.

تغذیه روباه ترکمنی را معموال جوندگان 
کوچک مانند خرگوش، موش، پرندگان و تخم 

آنها، خزندگان، قورباغه و حشرات تشکیل 
می دهد.عجیب آنکه این روباه، شکارچی 

ماهری است که خارپشت ها را شکار می کند 
و معموال در نزدیکی النه اش می توان الشه 
و پوست خارپشت ها را پیدا کرد./کویرها و 

بیابان های ایران

سینما

فراخوان

زیستمند

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

مدیرکل سـازمان فنی و حرفه ای استان 
کرمـان بـا بیـان این کـه نـرخ بیـکاری 
فارغ التحصیـالن دانشـگاه های ایـران 
دو برابر نرخ بیـکاری آحاد مـردم عادی 
اسـت،گفت:»نرخ بیـکاری در اسـتان 
کرمـان ۱۱.۵ درصـد اسـت در حالـی 
کـه نـرخ بیـکاری فارغ التحصیـالن 
دانشگاهی در اسـتان ۲4 درصد است«.
بیـان  بـا  جهانگیـری  محمدرضـا 
ماهـر  کار  نیـروی  تربیـت  این کـه 
مـورد نیـاز صنعـت کشـور در شـکوفا 
موثـر  اقتصـادی  بنگاه هـای  شـدن 
اسـت،اظهارکرد:»پنج رشـته مهارتـی 
شـامل تـراش و فـرز  cnc،طراحـی 
مهندسـی مکانیک،تعمیـر و نگهـداری 
ماشین آالت سـنگین و کنترل صنعتی 
مـورد نیـاز صنعـت کشـور هسـتند«.
او افـزود:»از یک سـال و نیـم اخیـر 
دغدغـه  راه اندازی مرکز جـوار کارگاهی 
در مجتمـع مـس سرچشـمه وجـود 
داشـت تـا این که مجـوز آن اواخر سـال 
گذشـته صادر و این مرکـز در منطقه ی 
معدنی سرچشـمه ایجاد شـد تا نیروی 
کار ماهـر بـرای صنعـت مـس ایـران 

تربیـت و بـه کار گرفتـه شـوند«.
 جهانگیـری بـا بیـان این کـه امسـال از 

یک میلیون داوطلـب کنکور، ۵۹۵ هزار 
نفـر در رشـته تجربـی رقابـت کردنـد، 
افزود: »تنهـا حدود هشـت هـزار نفر از 
داوطلبـان در کل دانشـگاه های دولتـی 
و غیردولتی در رشـته های پیراپزشـکی 
در مقاطـع کاردانـی، کارشناسـی، 
کارشناسـی ارشـد و پزشـکی پذیرفتـه 

شـدند«.
او ادامه داد:»والدیـن طـوری فرزنـدان 
خـود را تربیـت می کننـد و آن هـا را 
بـه قبولـی در رشـته های پیراپزشـکی 
ترغیـب می کنند کـه نیـاز جامعه بیش 
از حد اسـتاندارد نیسـت و اگر تربیت در 
نسـل جوان در رشـته های کشـاورزی و 
صنعتـی رقـم می خـورد اکنون بـا نرخ 
بیـکاری در قشـر تحصیل کـرده  مواجه 
نبودیم و رشـد و توسـعه در کشور بیش 

از پیـش اتفـاق می افتـاد«.
مدیـرکل سـازمان فنـی و حرفـه ای 
اسـتان کرمان اظهار کرد:»نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشـگاه های ایران دو 
برابـر نـرخ بیـکاری آحـاد مـردم عادی 
اسـت؛ یعنـی شـخصی کـه دانشـگاه 
مـی رود شـانس اشـتغال وی بـه نصف 

کاهـش می یابـد«.
او خاطرنشـان کرد:»اگر فـرد جـوان 

مهارت آمـوزی در رشـته های مـورد 
نیاز کشـور اعـم از صنعتی و کشـاورزی 
از  بعـد  افسـردگی ها  فرابگیـرد  را 
فارغ التحصیلـی و بیـکار شـدن پدیدار 

. » د نمی شـو
جهانگیـری بـا بیان این کـه در تربیـت 
نیروی انسـانی بایـد خروجـی مـورد 
در غیر این صـورت  باشـد  قبولـی 
اتـالف منابـع آموزشـی کشـور بـروز 
کرد:»امسـال  می کند،خاطرنشـان 
در واحدهـای آموزشـی دولتـی بـاالی 
معـادل  میلیارد تومـان  ۱۰۰هـزار 
یک پنجم کل بودجه کشـور در آموزش 
صـرف شـده و عـالوه بـر آن مـردم هم 
در مراکـز آموزشـی غیرانتفاعـی باالی 
۲۰۰ هزار میلیـارد تومان بـرای تربیت 

فرزنـدان خـود هزینـه کردنـد«.
او افزود:»آمـار نشـان می دهـد تطابـق 
رشـته  تحصیلی با اشـتغال در کشور ما 
زیـر ۱۵درصـد اسـت یعنـی 8۵ درصد 
منابع و هزینـه در آموزش هـدر می رود 
در حالـی کـه در کشـورهایی ماننـد 
آلمـان بـاالی ۹۰ درصـد و در ژاپن هم 
8۰ درصـد تطابق بین رشـته  تحصیلی 
و اشـتغال وجود دارد و منابـع و آموزش 

هـدر نرفته اسـت«

پرندگان تاالب
 زریوار - کردستان

تاالب زریوار مریوان در مسیر کریدور کوچ پرندگان از 
شمال به جنوب قرار دارد و در دو فصل بهار و پاییز به 

محل استراحت انواع پرندگان مهاجر تبدیل می شود.
این تاالب زیستگاه بیش از ۳۰ گونه پرنده بومی و مهاجر 

مانند اردک سرحنایی و سرسبز، بوتیمار، انواع چنگر، 
پرستوهای دریایی، پرندگان شکاری، سنقر تاالبی و 

دلیچه است.
 دریاچه زریوار یکی از مهم ترین دریاچه های آب 

شیرین در جهان بوده که در فهرست میراث طبیعی 
ایران قرار گرفته است./تسنیم

عکس: تسنیم

یم
سن

ع: ت
منب

مدیرکل فنی و حرفه ای استان:
۲4 درصد بیکاران کرمان مدرک دانشگاهی دارند

استاندار کرمان اعالم کرد؛ 
ترک خوردگی  جزئی در ساختمان های 

برخی روستاهای کرمان

معاون پشتیبانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان:
شرکت مس در راستای توسعه متوازن گام برداشته است

خبر

خبر

ــی  ــاختمان های برخ ــی در س ــای جزئ ــرک خوردگی ه ــان از ت ــتاندار کرم اس
ــر داد. ــان خب ــتان کرم ــرب اس ــوب و غ ــتاهای جن روس

علــی زینــی ونــد اظهــار کــرد: بعــد از وقــوع زمیــن  لرزه هــای شــدید هرمــزگان 
تیم هــای ارزیــاب بــه شــهرهای غــرب و جنــوب اســتان کرمــان ماننــد ارزوئیــه، 

منوجــان، کهنــوج، فاریــاب و رودبــار جنــوب اعزام شــدند.
ــات  ــا تلف ــارت ی ــده خس ــام ش ــای انج ــق ارزیابی ه ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
ــای  ــرک خوردگی ه ــتا ت ــد روس ــه در چن ــرد: البت ــان ک ــتیم، بی ــی نداش جان
ــی وضعیــت  ــی در ســاختمان ها مشــاهده شــده اســت کــه در حــال ارزیاب جزئ

هســتیم.
زینــی ونــد بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر مشــکل خاصــی در اســتان کرمــان 
ــا توجــه بــه اینکــه کرمــان معیــن هرمــزگان اســت از همــان  نداریــم، افــزود: ب
ــالم  ــه اســتان همســایه اع ــرای کمــک رســانی ب ــان ب ــدا هــالل احمــر کرم ابت

ــرد. ــی ک آمادگ
او گفــت: تــا کنــون حــدود ۵ هــزار تخــت پتــو و ۱۵ نفــر در قالــب تیــم 

عملیاتــی بــه هرمــزگان اعــزام شــده اســت.
ــزگان  ــا راهــداری هرم ــان هــم ب ــان کرد:راهــداری کرم ــان بی اســتانداری کرم
ــتیم  ــی داش ــای جزئ ــا ریزش ه ــی محوره ــه در برخ ــرا ک ــت چ ــاط اس در ارتب
ــم. ــا در حــال حاضــر شــکل خاصــی نداری کــه در حــال بازگشــایی هســتند ام

معـاون پشـتیبانی مجتمـع مـس سرچشـمه رفسـنجان 
گفت: توسـعه متوازن، سـرمایه گذاری در عرصـه آموزش و 
بسترسـازی برای مهارت آموزی از اهداف ایـن مجموعه در 

جهـت برگـزاری مسـابقات ملی مهـارت بوده اسـت.
اصغر صالحی در آیین افتتاحیه نوزدهمین دوره مسـابقات 
ملـی مهـارت کـه در رشـته کنترل صنعتـی بـه میزبانـی 
مجتمـع مـس سرچشـمه رفسـنجان در حـال برگـزاری 
اسـت،اظهار داشـت:صنعت مس در کنار همه فعالیت های 
تولیـدی خـود، بـه مسـئولیت  اجتماعـی در راسـتای 
محرومیت زدایـی، ایجـاد اشـتغال، و… توجـه ویژه داشـته 

اسـت.

او با بیان اینکه شـرکت ملی صنایـع مس ایران جـزو چهار 
شـرکت برتر بورسـی کشـور اسـت،عنوان کرد:این صنعت 
در سال های اخیر در راسـتای توسـعه متوازن گام برداشته 
و در تولیـد و فـروش داخلی و صـادرات هم در سـخت ترین 

شـرایط، رکوردهای چشـمگیری داشته است.
معـاون پشـتیبانی مجتمـع مـس سرچشـمه رفسـنجان 
خاطرنشـان کـرد: همچنیـن مجتمـع مـس سرچشـمه 
رفسـنجان در راسـتای اهتمـام جـدی در زمینـه توسـعه 
متوازن و بـا عنایـت بـه اهمیـت سـرمایه گذاری در عرصه 
آموزش و بسترسـازی بـرای مهارت آمـوزی، از رویدادهایی 

همچـون مسـابقات ملـی مهـارت حمایـت کرده اسـت.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: کارشناس ارتباط با مشتری
شرایط احراز    

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

آراسته و مرتب- خوش صحبت با قدرت بیان باال
مسئولیت پذیر- با حوصله و آموزش پذیر

روابط عمومی باال
متعهد و با نظم

فارغ تحصیالن رشته کامپیوتر و IT در اولویت قرار می گیرند.
اطالعات تماس

https://jahannamagr.com/job لینک

موقعیت شغلی: سرپرست تولید 
شرایط احراز    

جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

حداقل سن ۳0 سال
فارغ التحصیل رشته های مهندسی مواد، شیمی، مکانیک 

و صنایع
حداقل سابقه کار 7 سال مرتبط

ساعات کار هر روز هفته از ساعت 7 صبح لغایت 5 عصر
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

اطالعات تماس:واتساپ ۰۹۲۲۰46۲۱۳۲
آدرس محل کار: شهرک صنعتی شماره ۲ کرمان

موقعیت شغلی:کارشناس ارشد شیمی
شرایط احراز   

جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

کارشناسی ارشد شیمی گرایش تجزیه و آلی
HPLC تسلط کامل به دستگاه

دارای سابقه کار مرتبط
مزایا:توافقی

اطالعات تماس
موبایل ۰۹۱۳۱۹۵۹۱۵۵- واتساپ ۰۹۱۳۱۹۵۹۱۵۵
آدرس:کرمان، شرف آباد، بعد از کوچه ۵۳ بلوار قائم

یک شرکت معتبر صنایع غذایی استخدام دیرگداز آذرماهان کرماناستخدام گروه جهان نما
جهت تکمیل کادر آزمایشگاهی

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 
موضوع  140060319002002692هیات   شماره  برابررای  رسمی  فاقدسند 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقردرواحد 
متقاضی رضا ساالری مقدم فرزنداکبر  بشماره شناسنامه .صادره ازمنوجان  
پالک  30.94مترمربع  مساحت  به  مغازه  ساختمان  یک  درششدانگ 
213فرعی از880- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 880- اصلی قطعه 
5 بخش 46کرمان  واقع در توحید اباد منوجان  خریداری ازمالک رسمی 
آقای محمد دو ر اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 
اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد  مذکوروعدم وصول 

./م الف:298
 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/25
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/09

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد 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-آگهی موضوع ماده3 قانون 
و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان 
موضوع  140060319002002566هیات   شماره  برابررای  رسمی  فاقدسند 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقردرواحد 
901صادره  شناسنامه  بشماره  فرزنداکبر   مقدم  ساالری  سعید  متقاضی 
ازمنوجان  درششدانگ یک ساختمان مغازه به مساحت 34.10مترمربع پالک 
214فرعی از880- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 880- اصلی قطعه 
5 بخش 46کرمان  واقع در توحید اباد منوجان  خریداری ازمالک رسمی 
آقای محمد دو ر اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 
اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت صادرخواهدشد  مذکوروعدم وصول 

./م الف:299 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/08/25
 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/09/09

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد 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 
ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد  ساختمانهای 
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره 140060319002002402هیات  
فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
تصرفات  کهنوج   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند 
بشماره  فرزنداکبر   مقدم  ساالری  سجاد   متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه .صادره ازمنوجان  درششدانگ یک ساختمان مغازه به مساحت 
35.27مترمربع پالک 215فرعی از880- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 880- اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در توحید اباد منوجان  
خریداری ازمالک رسمی آقای محمد دو ر اندیش محرزگردیده است.لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در 
صورتی که 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 نمایند .بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  
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آگهی فقدان سند مالکیت- 
کریمی  الیاس  آقای  اینکه  به  نظر 
شماره  به  حسین  فرزند  آباد  حسن 
ملی  شماره  و   158 شناسنامه 
ششدانگ  مالک  کهنوج  از  صادره   3160330052
 -  99 از  فرعی   591 پالک  تحت  زمین  قطعه  یک 
 46 بخش  یک  قطعه  کهنوج  شهر  در  واقع  اصلی 
کرمان که سند مالکیت آن ذیل ثبت 2404 صفحه 
161 دفتر 21 محلی به شماره چاپی 365142 صادر 
و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
سند  که  نموده  اعالم  شده  امضاء  تصدیق  محلی 
خواست  در  و  شده  مفقود  فوق  پالک  مالکیت 
یک  تبصره  باستناد  لذا  است،  نموده  المثنی  سند 
مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی 
مدعی  کسی  چنانچه  تا  میشود  آگهی  نوبت  یک 
وجود  یا  الذکر  فوق  ملک  به  نسبت  معامله  انجام 
سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز از 
ثبت شهرستان کهنوج  اداره  به  آگهی  انتشار  تاریخ 
سند  اصل  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض  و  مراجعه 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اال پس از 
المثنی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  مذکور  مدت 

اقدام خواهد گردید.
اصغر نارویی .رئیس اداره ثبت اسناد 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-آگهی موضوع ماده3 قانون و 
ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان 
موضوع  140060319002002753هیات   شماره  برابررای  رسمی  فاقدسند 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقردرواحد 
901صادره  شناسنامه  بشماره  فرزنداکبر   مقدم  ساالری  سعید  متقاضی 
ازمنوجان  درششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان  به 
مساحت 34.10مترمربع پالک 217فرعی از880- اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 880- اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در توحید اباد منوجان  
خریداری ازمالک رسمی آقای محمد دو ر اندیش محرزگردیده است.لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در 
صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت 
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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 
موضوع  140060319002002573هیات   شماره  برابررای  رسمی  فاقدسند 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقردرواحد 
متقاضی رضا ساالری مقدم فرزنداکبر  بشماره شناسنامه .صادره ازمنوجان  
درششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت 
از  و مجزی شده  اصلی مفروز  از880-  1730.10مترمربع پالک 216فرعی 
پالک 880- اصلی قطعه 5 بخش 46کرمان  واقع در توحید اباد منوجان  
خریداری ازمالک رسمی آقای محمد دو ر اندیش محرزگردیده است.لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در 
صورتی که 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 نمایند .بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سند مالکیت 
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