
سومین جشنواره »رسانه و عدالت«  
 استان کرمان برگزار می شود
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  دالیل عقب ماندگی جنوب کرمان؛ همان همیشگی
 فرماندار جیرفت: وضعیت ارتباطات همراه و ثابت در جیرفت بد است. 

  در جلسه بررسی امور اقتصادی شهرستان های جنوب کرمان چه گذشت؟

۱۶۰ کیلومتر از کانال های شهر 
لکه گیری شده است

۴۶ بستری جدید  و ۵ فوتی 
در شبانه روز گذشته

بـه گــزارش روابــط عمومــی علــوم پزشـکی 
کرمان،دکتــر مهــدی شفیعی،سـخنگوی ایـن 

دانشــگاه عصر یکشـنبه ۲۵ مهرماه با بیـان اینکه طی ۲۴ ســــاعت گذشـــته، ۴۶ بیمار 
جدیــد کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند، گفــت:»۲۴ نفــر از آنها از حــوزه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان)شامل راور، رابر،بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، 
زرند، ارزوئیه(، ۱۴ نفــر از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، یک نفر از حوزه دانشــگاه 
علـوم پزشـکی بم و ۴ نفر از حــوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت هســـتند «. او با بیان 
اینکه ۳ نفر از حوزه دانشگاه علـوم پزشـکی رفسنجان، بستری جدیـد گزارش شـده اسـت، 

افـزود: »در حال حاضـر، ۲۹۲ بیمار کرونا در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری هسـتند«.

معاون فنی و عمرانی شهرداری زرند از لکه گیری ۱۶۰ کیلومتر از 
نوارهای حفاری شده سطح شهر خبر داد و گفت: تاکنون بالغ بر ۲۰۰ 
کیلومتر حفاری و لوله گذاری در معابر سطح شهر به انجام رسیده است.

احسان نوذری با بیان اینکه بیش از ۳۵۰ کیلومتر لوله گذاری برای فاضالب شهری انجام خواهد 
شد، اظهار کرد: شهرداری زرند در زمینه لکه گیری معابر و نوارهای حفاری شده کمترین 

عقب ماندگی را دارد.
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کوتاهی در امور فرهنگی 
منشا بسیاری  از 

آسیب های اجتماعی است

رشد ۵ درصدی 
بیمه شده های اجباری 

در استان کرمان

صفحه ۱ را 
بخوانید
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ادامه مطلب را در صفحه۱بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ مهــر   ۲۶ دوشــنبه         ۱۰88 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

برخی منازل برخی منازل 
روستایی روستایی 
تا تا ۸۰۸۰ درصد  درصد 
آسیب دیده اندآسیب دیده اند
زندگی روی گسلزندگی روی گسل

۴۶ بستری جدید 
و ۵ فوتی 

در شبانه روز گذشته

سومین جشنواره رسانه و عدالت استان کرمان برگزار می شود کوتاهی در امور فرهنگی منشا بسیاری 
از آسیب های اجتماعی است

۱۶۰ کیلومتر از کانال های شهر 
لکه گیری شده است

ــوم  ــی علـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
مهـــدی  کرمان،دکتـــر  پزشـــکی 
ــر  ــگاه عص ــن دانشـ ــخنگوی ای شفیعی،س
یکشــنبه ۲۵ مهرمــاه بــا بیــان اینکــه 
ــته، ۴۶ بیمــار  طــی ۲۴ ســـــاعت گذشــ
ــا در بیمارســتان های اســتان  جدیـــد کرون
بســتری شــده اند، گفـــت:»۲۴ نفـــر از 
آنهــا از حـــوزه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
ــیر،  ــت، بردس ــامل راور، رابر،باف کرمان)ش
کوهبنــان، کرمــان، شــهربابک، زرنــد، 
ارزوئیــه(، ۱۴ نفـــر از حــوزه دانشــکده 
علــوم پزشــکی ســیرجان، یــک نفــر از 
ــگاه علـوم پزشـــکی بم و ۴ نفر  حوزه دانشـ
ــوم پزشـکی جیرفت  از حـوزه دانشـگاه علـ

ــتند «. هســ
ــا بیــان اینکــه ۳ نفر از حــوزه دانشــگاه   او ب
علـــوم پزشـــکی رفســنجان، بســتری 
ــزود:  ــت، اف ــده اسـ ــزارش شـ ــد گ جدیـ
ــا در  ــار کرون ــر، ۲۹۲ بیم ــال حاض »در ح
بیمارســتانهای اســتان بســتری هســتند«.
ــه داد:» ۱۵۵ نفـر از بیماران  شـفیعی ادامـ
ــکی کرمان،  ــوزه علـوم پزشـ بستری در حـ
ــوم پزشـکی رفسنجان ،  ۲۶ نفـر حـوزه علـ
۲۰ نفـر حـوزه جنـــوب، ۱۹ نفـر در حـوزه 
دانشـگاه علـــوم پزشـکی بـــم و ۷۲ نفـر از 
ــکی سیرجان  ــوزه دانشکده علـوم پزشـ حـ
ــتانی  ــات بیمارس ــتند و خدم ــتری هس بس

بــه آن هــا ارائـــه می شـــود«.
 او اظهــار کــرد:»از ابتــدای اپیدمــی 
ر و 8۱۱ نفـــر در  تاکنــون ۴۰ هـــزا
اســـتان،بـــه دلیــل ابتــال بــه کرونــا 
بســتری شــده انــد«. مدیــر گــروه مبـــارزه 
بـــا بیماری هــای واگیــردار دانشــــگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان ســپس اظهــار 
ــاعت گذشـــته،  کرد:»متاسفانه در ۲۴ سـ
۵ مـــورد فوتی بـــه دلیــل ابتال بــه ویروس 
ــا گــزارش شــده کــه ۴ نفــر از حــوزه  کرون
ــک  ــان و ی ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــوم  ــگاه عل ــوزه دانش ــه حـ ــوط ب ــر مرب نف
ــه  ــه گفت ــت«. ب ــنجان اسـ ــکی رفس پزش
شــفیعی،از ابتــدای اپیدمــی کرونــا در 
اســـتان تاکنون، ۴8۳۰ نفـــر یـــه دلیـــل 
ابتــال بـــه کوویـــدـ  ۱۹ جـــان خـــود را از 
ــداد دز  ــن تع ــد.او همچنی ــت داده انـ دسـ
واکســن های تزریــق شــده اســتان کرمــان 
ــزار  ــت اول را یک میلیون و ۷۶۴ هـ در نوبـ
و ۲۹۴ دز و نوبــت دوم 8۷۴ هـــزار و ۹۲ دز 

ــوان کـرد.  عنـ

رئیس کل دادگستری استان کرمان از 
برگزاری سومین جشنواره رسانه و عدالت با 
هدف توسعه اطالع رسانی و آگاهی بخشی از 

رویدادهای قضایی استان خبر داد.
 یداهلل موحد صبح امروز در نشست با مدیران 
رسانه استان کرمان از برگزاری سومین 
جشنواره رسانه و عدالت استان کرمان خبر 
داد و اظهار داشت: دادگستری استان کرمان 
در برگزاری جشنواره رسانه و عدالت بنا دارد 
کار را به اهالی رسانه واگذار کرده و ما کار 
پشتیبانی داشته باشیم.او با اشاره به اهداف 
برگزاری این جشنواره بیان کرد: رابطه قوه 
قضاییه با مردم باید یک رابطه محکم و سازنده 
باشد و افزایش سطح اطالعات جامعه و آگاهی 
بخشی به مردم از خدمات قوه قضائیه برای 
رسیدن مردم به حقشان، هدف ویژه ما در 

برگزاری جشنواره است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان 
اینکه تحقق این هدف اتاق فکر نیاز دارد 
و یک کار تخصصی و هنرمندانه است که 
توسط رسانه ها و با استفاده از ظرفیت آنها 
ممکن می شود افزود: یکی از این روش ها، 
برگزاری جشنواره رسانه و عدالت و ایجاد 

رقابت سالم است.

او با اشاره به اینکه دادگستری استان و 
رسانه ها باید یک ارتباط مفید و سازنده با 
جامعه داشته باشند گفت: فعالسازی رسانه ها 
و استفاده بهینه از فرصت های رسانه ای در 
جهت کاهش ورودی پرونده ها به محاکم 
از اهداف مهم جشنواره است.موحد ادامه 
داد: توسعه اطالع رسانی و آگاهی بخشی از 
رویدادهای حوزه قضایی استان کرمان برای 
جلب اعتماد عمومی جامعه از دیگر اهداف 

جشنواره رسانه و عدالت است.
و  اجتماعی  معاون  اسالمی  محمدباقر 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
کرمان در این نشست با بیان اینکه در هفته 
قوه قضائیه سال گذشته اعالم شد که سومین 
جشنواره رسانه و عدالت در استان برگزار 
می شود اظهار داشت: این جشنواره تاکنون 
در دو دوره برگزار شده و امسال سومین دوره 
این جشنواره برگزار می شود که تامین مالی 
شده است.او با بیان اینکه آثاری که از تیرماه 
۹۹ تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ منتشر شده باشند 
می توانند در این جشنواره شرکت کنند 
افزود: جشنواره در سه رشته خبر، گزارش و 

مصاحبه برگزار می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 

دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه 
جشنواره در حوزه های مختلف مربوط به 
قوه قضائیه است و تنها معطوف به مدیرکل 
دادگستری نیست ادامه داد: در این جشنواره 
روزنامه های سراسری و استانی با هم دیده 
شده است.او با بیان اینکه اصحاب رسانه در 
چهار گروه روزنامه های سراسری و محلی، 
گروه هفته نامه ها، دو هفته نامه ها، ماهنامه ها، 
گروه خبرگزاری ها و گروه پایگاه های خبری 
می توانند شرکت کنند گفت: از ۲۶ مهرماه تا 
دهم آبان ماه ۱۴۰۰ زمان ارسال آثار در نظر 

گرفته شده است.

اسالمی با اشاره به اینکه این جشنواره با 
موضوعات برنامه ها و رویدادهای دستگاه 
قضایی، گرامیداشت هفته قوه قضائیه، 
آسیب های  و  وقوع جرم  از  پیشگیری 
اجتماعی و نقش وکیل در پرونده ها برگزار 

می شود.
او عنوان کرد: بسیاری از خدمات دستگاه 
قضا به صورت الکترونیکی انجام می شود که 
در کاهش رسیدگی به پرونده ها و کاهش 
دعاوی، جلوگیری از فساد در دستگاه قضا و 
بسیاری از موارد موثر است که از موضوعات 

جشنواره در دوره سوم است.

امام جمعه جیرفت گفت:منشا 
آسیب های جامعه  از  بسیاری 
و  فرهنگ  مساله  در  کوتاهی 
فعالیت های فرهنگی است از این رو 
مسئوالن باید به مسائل فرهنگی 

توجه ویژه ای داشته باشند.
در  تارم  میثم  حجت االسالم 
نشست شورای فرهنگ عمومی 
جنوب کرمان افزود:باید همواره 
مسئله فرهنگ را به منظور استمرار 
و بقای انقالب جدی بگیریم بویژه 
امروزه که در جنگ فرهنگی قرار 

داریم.
او تصریح کرد:در مقوله فرهنگ 
کرد،  رفتار  دلسوزانه  باید 
و  داشت  هنگام  به  عملکردی 
اقدامات را تا حصول نتیجه مطلوب 
پیگیری کرد.امام جمعه جیرفت 
افزود:حوزه های فرهنگی مغفول 
مانده لذا باید این مسائل اولویت 
بندی شود تا بر اساس اولویت ها 

اقدام شود.
او فعالیت های فرهنگی را از 
مطالبات به حق مقام معظم رهبری 
در سفر به شهرستان جیرفت 
دانست و گفت: بارها در خصوص 
اهمیت فرهنگ و شورای فرهنگ 

عمومی صحبت شده است.
امام جمعه جیرفت افزود: نشست 
شورای اسالمی فرهنگ عمومی 
در صورت مساعد بودن شرایط 
کرونایی باید بدون وقفه برگزار 

شود.
او با بیان اینکه نماز جمعه قلب و 
قرارگاه فرهنگی هر شهر، قرارگاه 
اخالق، ایمان و بصیرت است، 
گفت: فرماندهی این قرارگاه بر 

عهده ائمه جمعه است.
او افزود: نهادینه سازی فرهنگ با 
تمسک به قرآن و عترت ممکن 
است و تبیین و ترویج فرهنگ بر 

این مبنا باید سرلوحه کار باشد.
حجت االسالم تارم اظهار داشت: 

بنیان  تحکیم  و  تبیین  تعلیم، 
خانواده ها باید به عنوان یک 

اولویت دنبال شود.
او طالق از معضالت اجتماعی 
برشمرد و گفت: برای مقابله با 
این آسیب باید از مجرای آسیب 
شناسی دقیق و کارشناسی اقدام 
کرد.وی جلوگیری از کاهش نرخ 
جمعیت را نیازمند راهکاری موثر 
برای پیشگیری از پیری جمعیت 
و فقدان نیروی جوان خوش فکر و 

مبتکر دانست.
امام جمعه جیرفت گفت: تقویت 
سبک زندگی اسالمی - ایرانی باید 
در دستور کار فعاالن فرهنگی و 

شورای فرهنگ عمومی باشد.

مرضیه قاضی زاده | کاغذ وطن
چه شد که جنوب کرمان از شمال استان عقب ماند؟ این سوالی بود که سعی شد در 

جلسه بررسی امور اقتصادی شهرستان های جنوب کرمان به آن پرداخته و از فرصت 
سفر ریاست جمهوری به استان استفاده تا سه یا ۴ چالش شاخص روز میز ریاست 

جمهوری قرار گیرد واز این شاه کلید برای کم کردن فاصله این دو بخش استفاده شود.
جلسه ای که البته به نتیجه واحد نرسید و قرار شد تا با سفر موسوی معاون هماهنگی 

امور عمرانی استانداری و مهرابی معاون اقتصادی استانداری کرمان سفری و به جنوب 
این جمع بندی شکل گیرد.

برگزاری سومین  از  رئیس کل دادگستری استان کرمان 
اطالع رسانی  توسعه  هدف  با  عدالت  و  رسانه  جشنواره 
داد. خبر  استان  قضایی  رویدادهای  از  آگاهی بخشی   و 

 یداهلل موحد صبح امروز در نشست با مدیران رسانه استان کرمان از 

برگزاری سومین جشنواره رسانه و عدالت استان کرمان خبر داد و 
اظهار داشت: دادگستری استان کرمان در برگزاری جشنواره رسانه 
و عدالت بنا دارد کار را به اهالی رسانه واگذار کرده و ما کار پشتیبانی 

داشته باشیم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری 
زرند از لکه گیری ۱۶۰ کیلومتر 
از نوارهای حفاری شده سطح 
شهر خبر داد و گفت: تاکنون بالغ 
بر ۲۰۰ کیلومتر حفاری و لوله 
گذاری در معابر سطح شهر به 

انجام رسیده است.
احسان نوذری با بیان اینکه بیش 
از ۳۵۰ کیلومتر لوله گذاری برای 
خواهد  انجام  شهری  فاضالب 
شد، اظهار کرد: شهرداری زرند 
و  معابر  لکه گیری  زمینه  در 
نوارهای حفاری شده کمترین 

عقب ماندگی را دارد.
او افزود:عملیات حفاری و لوله 
گذاری معابر شهر با هفت اکیپ در 
حال انجام بوده و شهرداری نیز با 
سه اکیپ لکه گیری در حال ترمیم 

نوارهای حفاری شده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری 

خاطرنشان کرد: یکی از دالیل 
آسفالت  در  ماندگی  عقب 
کوچه های در نظر گرفته شده 
در بودجه شهرداری، نبود مصالح 
مورد نیاز در کارخانه آسفالت 
است که در صورت تأمین این 
مصالح می توانیم همزمان عملیات 
لکه گیری و آسفالت معابر را در 

دستور کار خود قرار دهیم.
نوذری ضمن ابراز رضایت از جدول 
گذاری معابر، گفت: خوشبختانه 
میزان جدول گذاری معابر بر 
اساس بودجه پیش بینی شده در 
رفع انجام است و امیدواری این 
روند تا پایان برنامه ارائه شده ادامه 

داشته باشد.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 استاندار کرمان در بازدید از منطقه 
زلزله زده دهزوئیه:

سازه های غیر مقاوم شهر کرمان

و

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
گفت: با اقدامات انجام شده در انتهای سال ۹۹ 
نسبت به سال ۹8 شاهد رشد ۵ درصدی بیمه 
شده های اجباری در استان کرمان بودیم.رضا 
اسماعیلی اظهار کرد: در سال گذشته به علت 
شیوع کرونا حدود ۲۵ هزار شغل دچار آسیب 
شدند. از این تعداد ۲۳ هزار نفر از مزایای بیمه 
بیکاری در سه ماه اول سال ۹۹ استفاده کردند و 

مجدد مشغول به کار شدند.

امام جمعه جیرفت گفت:منشا بسیاری از آسیب های 
جامعه کوتاهی در مساله فرهنگ و فعالیت های 
فرهنگی است از این رو مسئوالن باید به مسائل 
فرهنگی توجه ویژه ای داشته باشند. حجت االسالم 
میثم تارم در نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب 
کرمان افزود:باید همواره مسئله فرهنگ را به منظور 
استمرار و بقای انقالب جدی بگیریم بویژه امروزه که 

در جنگ فرهنگی قرار داریم.
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کشف 3۸۸ کیلوگرم مواد مخدر 
در منزل مسکونی در کرمان 

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشــف ۱۹۵ کیلو حشیش و ۱۴۲ 
کیلوگرم تریاک در پی اقدامات اطالعاتی پلیس استان خراسان شمالی 

و عملیات ضربتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر افزود: ماموران پلیس استان 
خراسان شمالی با انجام اقدامات اطالعاتی دقیق از انتقال و دپوی دو 
محموله سنگین مواد مخدر در یک منزل در یکی از مناطق روستایی 
همجوار شهر کرمان مطلع و این موضوع را با جزئیات دقیق تری به پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان کرمان اطالع دادند.او ادامه داد:در این رابطه 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکز استان کرمان پس از شناسایی 
موقعیت دقیق منزل مورد نظر، ضمن هماهنگی قضایی وارد این منزل 
شدند و در بازرسی از چند اتاق و همچنین یک دستگاه خودروی پژو 
پارک شده در این منزل ۱۹۵ کیلو و 8۰۰ گرم حشیش و ۱۴۲ کیلو و 
۵۰۰ گرم تریاک را کشف کردند.فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره 
به دســتگیری دو متهم در این رابطه و معرفی آنان به مراجع قضائی، 
خاطرنشان کرد: انجام کار اطالعاتی توسط پلیس یکی از شمالی ترین 
نقاط کشور و اجرای عملیات ضربتی دستگیری سوداگران مرگ در یکی 
از استان های نیمه جنوبی، حامل پیام های اقتدار و اشرافیت اطالعاتی 
پلیس در حوزه مبارزه با قاچاقچیانی است که اعتیاد و نابودی نسل جوان 

را دستمایه سودجویی خود قرار داده اند.

۱۸ هزار میلیارد از منابع بانک های 
استان کرمان در دست ۱۰۰ نفر

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذار استانداری کرمان درباره 
بدهکاران بزرگ بانکی استان گفت: میزان بدهی های بزرگ استان 
کرمان ۱۸ هزار و ۷۷ میلیارد ریال است که در دست ۱۰۰ نفر می باشد 
که از این مقدار ۱۰۰۰ میلیارد ریال آن مربوط به جنوب استان کرمان 
است.غالمرضا نویدی در جلسه بررسی امور اقتصادی شهرستان های 
جنوبی استان کرمان افزود: ۲۱ درصد مساحت و ۲۴ درصد جمعیت 

استان کرمان به هفت شهرستان جنوبی اختصاص دارد.
او با ابراز نگرانی از عملکرد ضعیف معین های اقتصادی در جنوب استان 
کرمان، عنوان کرد: شهرســتان فاریاب و همچنین شهرستان رودبار 

جنوب به جز بخش جازموریان فاقد معین اقتصادی هستند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذار استانداری کرمان بیان 
کرد: در شش ماهه اول امسال ۴۰ درصد تعهد اشتغال در شهرستان 
های جنوبی محقق شده، گفتنی است که تعهد اشتغال این منطقه 
در کل سال جاری ۱۵ هزار و ۳۸۹ اســت.او در ادامه درباره بدهکاران 
بزرگ بانکی استان کرمان ســخن به میان آورد و عنوان کرد: میزان 
بدهی های بزرگ استان کرمان ۱۸ هزار و ۷۷ میلیارد ریال است که در 
دست ۱۰۰ نفر می باشد که از این مقدار ۱۰۰۰ میلیارد ریال آن مربوط 
به جنوب استان کرمان است.نویدی عدم استفاده از ظرفیت های بازار 
سرمایه و نبود زیرســاخت های الزم)راه آهن، منطقه ویژه و …(، عدم 
وجود صنایع تبدیلی با توجه به نیازهای منطقه و عدم برنامه ریزی و 
تکمیل زنجیره تولید، کمبود منابع آبی، استفاده غیر مناسب از منابع 
آبی منطقه و بی توجهی به بهره وری منابع آب، عدم وجود بازار فروش 
محصوالت کشاورزی و عدم برنامه ریزی و رفع موانع صادرات محصوالت 
به بازارهای جهانی را از جمله مشکالت منطقه جنوب استان کرمان 
برشمرد.رضا سنجری مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در 
این جلسه از تعیین تکلیف نانوایان فاقد مجوز خبر داد و گفت: قیمت 
نان در شهرستان ها باید زیر سقف نرخ تعیین شده در مرکز استان باشد.

او ادامه داد: کارخانجات آرد را ملزم کردیم تا ســبوس گندم با قیمت 
۱۴۰۰ تومان از طریق سامانه و با نظارت جهاد کشاورزی توزیع کنند.

مدیرکل امور اقتصادی اســتانداری کرمان در پایان خاطرنشان کرد: 
سیمان صرفا از طریق بورس عرضه خواهد شد.

استاندار کرمان با بیان اینکه طی ۲روز آینده برآورد 
خسارت های زلزله ۵.۱ ریشتری در شهرستان زرند 
انجام و اعالم می شود، گفت:تمامی افراد متاثر و 
آسیب دیده از زلزله با استفاده از تمامی امکانات 
استان با فوریت اسکان  داده می شوند.علی زینی وند افزود:روز شنبه 
در شهرستان زرند و در روستاهای بخش مرکزی و یزدان آباد زلزله ای 
رخ داد که خوشبختانه به چند دلیل از جمله اینکه زلزله در عمق 
۱۰کیلومتری رخ داد و دیگری اینکه زلزله حدود ساعت  ۱۵:۱۶بود 
و مردم بیرون از منزل خود حضور داشتند،آسیب جانی نداشتیم.او 
اظهار داشت:همچنین در حوزه مقاوم سازی و بازسازی روستاهای 
استان کرمان کارهای خوبی انجام شده زیرا در گذشته زلزله های با 

ریشتر پایین تر در منطقه آسیب بیشتر داشتند.
استاندار کرمان گفت:مردم در بازسازی و مقاوم سازی همکاری را با 
بنیاد مسکن داشته باشند،ضمن آنکه مسئوالن نظارت ها را جدی 
بگیرند.او درباره روستای دهز وییه زرند افزود:این روستا بیشترین 
آسیب را از زلزله اخیر دیده و برخی منازل مسکونی بیش از 8۰ درصد 
آسیب دیده اند و زیرساخت ها،قنات ها و جاده ها خسارت دیده اند که 

تیم ها در حال ارزیابی میزان خسارت ها هستند.
زینی وند افزود:رئیس دفتر رئیس جمهوری و وزیر کشور با تماس 
تلفنی دستور اکید برای بازدید از مناطق زلزله زده استان کرمان را 
صادر کردند و از لحظات اولیه تیم های ارزیاب آمدند و به مسئوالن 
دستور اسکان موقت صاحبان خانه های خسارت دیده و گسیل 
امکانات استان داده شد و در این خصوص جمعیت هالل احمر و ستاد 
بحران نیز ملزم به همکاری هستند.او تاکید کرد:برآورد خسارت دقیق 
زلزله روز گذشته  در حوزه کشاورزی،منازل مسکونی و زیرساخت ها 
در حال انجام است و به محض برآورد اقدام الزم بازسازی و نوسازی 
انجام می شود.استاندار کرمان عنوان کرد:همچنین دیگر نواقص به 
صورت جدی تامین می شود که در این زمینه رئیس دفتر رئیس 
جمهوری و وزارت کشور پیگیر فعالیت ها هستند.او با بیان اینکه 
مشکلی وجود ندارد و مردم نگران نباشند گفت:آماده باش به ستاد 
بحران شهرستان داده شده و هشدارها به صورت آنالین به مردم 
اعالم می شود؛ ضمن اینکه از مردم می خواهیم اخبار را مستقیم از 

ستاد بحران پیگیری کنند و به شایعات توجهی نکنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
گفت: با اقدامات انجام شده در انتهای سال ۹۹ 
نسبت به سال ۹8 شاهد رشد ۵ درصدی بیمه 

شده های اجباری در استان کرمان بودیم.
رضا اسماعیلی اظهار کرد: در سال گذشته به علت شیوع کرونا 
حدود ۲۵ هزار شغل دچار آسیب شدند. از این تعداد ۲۳ هزار نفر 
از مزایای بیمه بیکاری در سه ماه اول سال ۹۹ استفاده کردند و 

مجدد مشغول به کار شدند.
او ادامه داد: بیشترین آسیب مربوط به واحدهای گردشگری 
و هتل ها است که سال گذشته حدود ۲۶۰ میلیارد تومان 
تسهیالت کم بهره به این افراد پرداخت شد. امکان استفاده از 

این تسهیالت تا پایان آذرماه امسال وجود دارد.
اسماعیلی بیان کرد: حمایت هایی در حوزه مالی، مالیاتی و تامین 
اجتماعی در حال انجام است. همچنین پرداخت تسهیالت 

بانکی برای این افراد امهال شده است.
او گفت: با اقدامات انجام شده در انتهای سال ۹۹ نسبت به سال 
۹8 شاهد رشد ۵ درصدی بیمه شده های اجباری در استان 

کرمان بودیم و امیدواریم امسال اتفاقات بهتری رخ بدهد.

استاندار کرمان: 
مردم زلزله زده زرند با فوریت 

اسکان داده می شوند

رشد ۵ درصدی بیمه شده های 
اجباری در استان کرمان
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شاخص کل بازار بورس دیروز )یکشنبه ، ۲۵ 
مهرماه( با یک  هزار و ۳۹8 واحد کاهش در 
جایگاه یک  میلیــون و ۴۳۶ هزار واحدی 
قرار گرفت. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در 
معامالت دیروز بیش از پنج میلیارد و 888 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۴۳ هزار و 8۵۰ میلیــارد ریال داد 

و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با سه 
 هزار و 8۶8 واحد کاهــش به ۳۹8 هزار و 
۳۰۲ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با دو 
 هزار و ۴۴۰ واحد افت به ۲۵۱ هزار و ۲۵۶ 

واحد رسید.
شاخص بازار اول ۳۹8 واحد رشد و شاخص 
بازار دوم هفت هــزار و ۲۳۷ واحد کاهش 

داشت.
عالوه بر ایــن در بین همــه نمادها، ملی 
صنایع مس ایــران )فملی( بــا دو هزار و 
۷۳۴ واحــد، شــرکت ســرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا( با ۵8۹ واحد، 
پتروشیمی پردیس )شــپدیس( با ۵۳۱ 
واحد، پتروشــیمی نوری )نوری( با ۴۵۴ 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۳۵۷ 
واحد، پتروشیمی شازند )شاراک( با ۳۲8 
واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 
۲۶۶ واحد و آلومینیوم ایران )فایرا( با ۱۹۰ 
واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با 
8۵۳ واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران )حکشتی( با ۶۷۹ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( بــا ۴۷۱ واحد، مخابــرات ایران 
)اخابر( با ۳8۰ واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( بــا ۳۷8 واحد، بانک ملت 
)وبملت( با ۳۷۴ واحد، گروه مپنا )رمپنا( 
با ۳۳۲ واحد، پاالیش نفت تبریز )شبریز( 
با ۲۶۶ واحد، سایپا )خساپا( با ۲۳۳ واحد، 
بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۲۲۴واحد 
و بانک تجارت )وتجارت( با ۲۰۹ واحد با 
تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.

برپایه ایــن گزارش، دیروز نماد شــرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، ملی صنایع 
مس ایران )فملی(، پارس فوالد ســبزوار 
)فسبزوار(، آریان کیمیاتک )کیمیاتک(، 
فوالد مبارکه اصفهان )فــوالد( و پاالیش 
نفت بندرعباس )شــبندر( در نمادهای 

پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه فلزات اساسی هم در معامالت دیروز 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه ۶۲۵  میلیون و ۴۹ هزار برگه 
سهم به ارزش ۶  هزار و ۴۱۷ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.

بانک مرکزی اعالم کرد: با توجه به لزوم انطباق مقررات ناظر بر 
کارت اعتباری مرابحه با شرایط و مقتضیات روز و با هدف تسهیل 
تأمین مالی خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از این 
طریق، سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه 

به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک مرکزی، براساس بازنگری انجام 
شده توسط بانک مرکزی در »دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری« 
بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند نسبت به تخصیص اعتبار تا 

سقف ۲۰۰ میلیون تومان به متقاضیان اقدام کنند.
همچنین مجموع اعتبار قابل تخصیص از سوی مؤسسات اعتباری 
به هر مشتری در قالب کارت اعتباری، ۲۰۰ میلیون تومان است. 

براین اساس مهلت بازپرداخت تسهیالت نسیه اقساطی به 
تشخیص مؤسسه اعتباری، حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۶۰ ماه پس 

از پایان دوره تنفس تعیین شد.
به گزارش ایرنا، مرابحه یکی از ابزارهای تأمین مالی اسالمی است 
و برای تأمین مالی تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، 
کشاورزی و معدنی است. همچنین این عقد برای حمایت از بازار 
سرمایه، انتشار اوراق صکوک و تأمین مسکن مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مرابحه شامل قرارداد بین بانک و مشتری برای فروش یک دارایی 
یا کاالست. در این قرارداد، بانک کاالهای مورد تقاضای مشتری 
را خریداری کرده و آنها را به قیمت بیشتر به مشتری می فروشد. 
مبلغ سود )افزایش قیمت( پیش از بسته شدن قرارداد مشخص و 

تثیبت شده و به مشتری اعالم می شود.

افزایش سقف تسهیالت 
کارت اعتباری مرابحه
 به 2۰۰ میلیون تومان

شاخص بورس دوباره 
به عقب برگشت

قیمت سکه در بازار تهران دیروز )یکشنبه، ۲۵ مهرماه( با ۴۰ هزار 
تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۱ میلیون و ۵8۰ هزار 

تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ساعت ۱۳ دیروز ارزش هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۰ هزار تومان افزایش 
قیمت نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۵8۰ هزار تومان 
رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار 

تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان، ربع سکه 
سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱8۰ 

هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به یک 
میلیون و ۱۴۲ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار 

میلیون و ۹۴8 هزار تومان شد.
همچنین اُنس جهانی طال به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی تغییری 

نداشت و برابر یک هزار و ۷۶8 دالر و ۲۶ سنت ماند. 
به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، 
باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. دیروز نرخ انواع سکه و طال با 
وجود تعطیلی بازارهای جهانی و ثبات قیمت نرخ ارز نسبت به روز 
گذشته تغییر محسوسی نداشت و تقریبا همان بهای روز گذشته بود. 

رشد اندک قیمت سکه
 در کانال ۱۱ میلیون تومانی

کاغذ اقتصادی

   

۱۸ گسل در حالی کرمان را در برگرفته که برخالف 
روستاهای استان، در شهرها اقدام اساسی برای مقاوم 
سازی صورت نگرفته و هر لحظه امکان تکرار فاجعه 

بم وجود دارد.
زمین لرزه ۵.۱ روز شنبه زرند برای مردم کرمان فقط 
یک درس داشت و آن، این بود که اگر مقاوم سازی 
انجام شده باشد در هنگام بروز زمین لرزه خون از 

دماغ کسی بر زمین نمی ریزد.
این مساله را می توان در روستاهای شهرستان بم 
و زرند و البته شهرهای مرکز این شهرستان ها تا 
حدودی مشاهده کرد اما سوال این است در سایر 
شهرها به خصوص شهر کرمان چه اقدامی انجام 

شده است؟
در واقع می توان گفت ۷۰ درصد از سازه های شهر 
کرمان عمر باالی ۶۰ سال دارند و در مقابل زمین 

لرزه هیچ مقاومتی نخواهند داشت.
این در حالیست که پرجمعیت ترین شهر استان با 
حدود یک میلیون نفر جمعیت را گسل هایی مانند 
سرآسیاب، سیدی، زنگی آباد و باغین در برگرفته اند.

فرونشست زمین در اطراف و گاه در داخل این شهر 
نیز چالشی همیشگی بوده است، اما این تنها گوشه ای 
از مخاطره های این شهر است. باید به بافت فرسوده 
شهر کرمان که اکثرًا در هسته مرکزی شهر قرار 
گرفته نیز اشاره کرد. طبق آخرین آمار ۱۳۰ هزار 
نفر از جمعیت این شهر در بافت فرسوده زندگی 

می کنند.
اما وضع در حاشیه شهر نیز مناسب نیست، هیچ 
آماری در خصوص تعداد افراد حاشیه نشین کرمان 
منتشر نشده است اما کافیست سری به این مناطق 

بزنید. آلونک هایی که با یک تکان با خاک یکسان 
می شوند و دیوارهایی که گاه با آجرهای چیده شده 
روی هم ساخته شده اند و سقف های فلزی توجه شما 

را جلب خواهد کرد.
خانه های ترک خورده شهر کرمان بازسازی نشدند

در کنار این دو کانون حساس و آسیب پذیر خانه های 
با قدمت باالی ۶۰ سال در کرمان فراوانی باالیی 
دارند، این خانه ها اکثراً در زمین لرزه های دو سال 
قبل کرمان دچار ترک خوردگی و آسیب شده اند اما 
برخالف وعده های ابتدایی مسئوالن هیچ گاه برنامه 
مدونی برای مقاوم سازی این سازه ها اندیشیده نشد.

در کرمان در کنار مردم مسئوالن هم خطر زمین لرزه 
را خیلی زود فراموش می کنند.

شهری به روی آب
نکته ای که زمین لرزه را در شهر غیر مقاوم کرمان 
خطرناک تر می کند این است که بسیاری از 
سازه های غیر مقاوم استان در زمین لرزه های 
گذشته دچار ترک خوردگی شده اند و در این میان 
هیچکدام از ادارات و مسئوالن بررسی دقیقی در 
این زمینه نکرده اند و گرانی های اخیر مصالح 
ساختمانی هر گونه مقاوم سازی توسط مردم را 

نیز متوقف کرده است.
این شرایط شهری است که بر روی دریاچه ای 
از آب های زیرزمینی ناشی از فاضالب شهری 
بنا شده است. طی سال های اخیر اجرای پروژه 
فاضالب شهری کرمان برای جمع آوری آب های 
زیرزمینی نیز به کندی پیش رفته است و همین 
امر موجب باال آمدن آب در برخی از مناطق شهر از 
جمله محله شکوه و برخی از مناطق بافت تاریخی 

شده است.
از سوی دیگر تخلیه این آب ها توسط موتور 
پمپ هایی که در بخش های مختلف شهر نصب 

شده است موجب می شود احتمال رانش و 
فرونشست زمین در زمان بروز زمین لرزه در شهر 

کرمان افزایش یابد.
رئیس سازمان زمین شناسی کرمان اظهار داشت:با 
توجه به زلزله خیز بودن استان کرمان باید مقاوم 
سازی سازه ها با جدیت بیشتری در این شهر و مناطق 

دیگر مسکونی استان انجام شود.
همه مناطق جمعیتی کرمان 

تحت تأثیر گسل ها است
علی رشیدی افزود: همه مناطق جمعیتی کرمان 
تحت تأثیر گسل ها است و فقط بخش کوچکی از 
شهرستان سیرجان گسل ثبت شده وجود ندارد اما 
نباید فراموش کنیم شهر بم بر اثر فعال شدن گسلی 

لرزید که قبل از وقوع زمین لرزه شناخته شده نبود.
او ادامه داد:نمی توان تعداد دقیق گسل های فعال 
استان را عنوان کرد چون در استان ۱۸ گسل که 

خود شامل تعداد زیادی گسل هستند، وجود دارد.
مسئوالن نباید خطر زمین لرزه در مرکز تجمعی 
استان را فراموش کنند و طرحی در راستای مقاوم 

سازی خانه ها در شهر کرمان باید تنظیم شود
وی از مردم استان کرمان خواست در زمان ساخت و 
ساز اولین اولویت را به مقاوم سازی اختصاص دهند 

تا در زمان بروز زمین لرزه در امان باشند.
رئیس سازمان زمین شناسی کرمان ادامه داد: 
نمی توان عنوان کرد گسل ها در کدام قسمت از استان 
فعال تر هستند زیرا شاهد فعالیت مداوم گسل ها در 
جنوب استان هستیم و گسل های شمال استان 
نیز هر از چند گاهی فعال می شوند که شامل گسل 
بزرگ کوهبنان در شمال استان و گسل فاریاب در 

جنوب استان می شود.
او با ابراز نگرانی در خصوص وجود سازه های غیر 
مقاوم در شهر کرمان گفت: مسئوالن نباید خطر 

زمین لرزه در مرکز تجمعی استان را فراموش کنند 
و طرحی در راستای مقاوم سازی خانه ها در شهر 

کرمان باید تنظیم شود.
مدیریت بحران جدی گرفته شود

او بر لزوم توسعه مدیریت بحران در زمان بروز زمین 
لرزه تاکید کرد و افزود:باید همه دستگاه های و مردم 
بدانند در زمان بروز زمین لرزه شدید باید چه انجام 
دهند زیرا ما تجربه زمین لرزه ای مانند بم را داریم و 
نباید در زمان بروز زمین لرزه دچار سردرگمی شویم.

مدیرعامل هالل احمر استان کرمان نیز اظهار 
داشت:برگزاری دوره های آموزشی و مانورهای زمین 
لرزه در کرمان همیشه در دستور کار بوده است و 
آموزش های ضروری به گروه های هدف منتقل 

شده است.
رضا فالح گفت: گروه های واکنش سریع و امدادی 
برای امداد رسانی در خصوص زمین لرزه نیز در 
کرمان آموزش های تخصصی را فراگرفته اند اما 
مهمترین نکته در زمان بروز زمین لرزه مقاوم سازی 
مناسب سازه ها و رفتارهای مناسب در خصوص پناه 

گیری و امدادرسانی به افراد آسیب دیده است.
او ادامه داد:مقاوم سازی و آموزش می تواند دو اصل 
مهم برای کاهش خسارت های زمین لرزه ای در 
استان لرزه خیزی مانند استان کرمان باشد،همچنین 
باید تجربه های زمین لرزه های بم، زرند و کوهبنان 
برای امداد رسانی در استان مستند و مورد استفاده 

قرار گیرد.
اما با وجود تمام واقعیت های پیش روی ساکنان 
کرمان در خصوص زلزله خیز بودن استان و وجود 
هزاران سازه غیرمقاوم در استان اما گویی در استان 
کرمان هم مردم و هم مسئوالن خیلی سریع به 
بهانه های مختلف خطر زمین لرزه فراموش و یا به 

عمد نادیده گرفته می شود.

مهر  

گزارش

علی رشیدی افزود: همه مناطق جمعیتی 
کرمان تحت تأثیر گسل ها است و فقط 
بخش کوچکی از شهرستان سیرجان 
گسل ثبت شده وجود ندارد اما نباید 
فراموش کنیم شهر بم بر اثر فعال شدن 
گسلی لرزید که قبل از وقوع زمین لرزه 
شناخته شده نبود.

او ادامه داد:نمی توان تعداد دقیق 
گسل های فعال استان را عنوان کرد چون 
در استان ۱۸ گسل که خود شامل تعداد 
زیادی گسل هستند، وجود دارد.

مسئوالن نباید خطر زمین لرزه در مرکز 
تجمعی استان را فراموش کنند و طرحی 
در راستای مقاوم سازی خانه ها در شهر 
کرمان باید تنظیم شود

زندگی روی گسل
سازه های غیر مقاوم شهر کرمان 

هر  
س: م

عک

فرماندار جیرفت: وضعیت ارتباطات همراه و ثابت در جیرفت بد است.

در جلسه بررسی امور اقتصادی شهرستان های جنوب کرمان چه گذشت؟

دالیل عقب ماندگی جنوب کرمان؛ همان همیشگی

رنا
: ای

بع
من

چه شـد که جنوب کرمان از شمال اسـتان عقب ماند؟ 
این سـوالی بود که سـعی شـد در جلسـه بررسـی امور 
اقتصادی شهرسـتان های جنوب کرمان به آن پرداخته 
و از فرصت سـفر ریاست جمهوری به اسـتان استفاده تا 
سه یا ۴ چالش شاخص روز میز ریاسـت جمهوری قرار 
گیـرد واز این شـاه کلید برای کـم کردن فاصلـه این دو 
بخش اسـتفاده شود.جلسـه ای که البته به نتیجه واحد 
نرسـید و قرار شد تا با سـفر موسـوی معاون هماهنگی 
امور عمرانـی اسـتانداری و مهرابی سرپرسـت معاونت 
اقتصـادی اسـتانداری کرمان سـفری و به جنـوب این 

جمـع بندی شـکل گیرد.
  قریب به نیمـی از جمعیت جنـوب اسـتان کرمان جز 
سـه دهک اول درآمدی انـد و تنها ۲۳درصد از اشـتغال 
تعهد داده شـده در این ۷ شهرستان محقق شده. چنان 
چه  به گفته مدیـرکل دفتر جذب و حمایت از سـرمایه 
گذار اسـتانداری کرمـان از جمعیـت ۷۰۰ هـزار نفری 
جنوب اسـتان، سـرجمع ۹۷ هـزار و ۴۳۳ خانـواده جز 
سـه دهـک اول درآمدی انـد که از ایـن تعـداد فقط ۳۷ 
هـزارو ۸۵۹ خانواده تحت پوشـش نهادهـای حمایتی 
قرار گرفتند. بـه عبارت دیگـر ۵۹ هـزار و ۵۷۹ خانواده 
تحـت پوشـش هیـچ ارگان حمایتـی نیسـتند. از نظر 
میزان اشـتغال نیز صرفـا ۲۳ درصد اشـتغال تعهد داده 

شـده در این شهرسـتان که بیش از ۲۰ درصد جمعیت 
اسـتان را شـامل می شـود محقـق شـده. رقم اشـتغال 
هدف بـرای ایـن ۷ شهرسـتان ۱۵هـزار و ۳۸۹ شـغل 
برای سـال ۱۴۰۰بوده کـه ۳ هـزار و ۵۳۰ شـغل آن در 

شـش ماه اول سـال محقق شـده.
*۱۵ نفر از ابر بدهکاران استان جنوبی اند

مدیـرکل دفتـر جـذب و حمایـت از سـرمایه گـذار 
اسـتانداری کرمـان همچنـان در این جلسـه آمـاری از 
ابـر بدهـکاران بانکی اسـتان ارائـه داد. به گفتـه نویدی 
۱۸ هـزار میلیـارد از منابـع بانک هـای اسـتان کرمان 
دسـت ۱۰۰ نفراسـت، افرادی که صرفا ۱۵ نفرشـان از 

خطـه جنـوب اند.
در ایـن جلسـه کـه بـه ریاسـت اسـتاندار کرمـان و بـا 
حضـور فرمانـداران ۷ شهرسـتان جیرفـت، عنبرآبـاد، 
کهنـوج، قلعه گنـج، منوجان، فاریـاب و رودبـار جنوب 
در محل سـالن پیامبر اعظم برگزار شـد، سـعی شـد تا 
۴ الـی ۵ چالش اصلـی این خطه شناسـایی و  در سـفر 
ریاسـت جمهـوری مـورد پیگیـری قرار گیـرد. بـا این 
وجود بخـش قابـل مالحظه ای از جلسـه به مشـکالت 
روتیـن شهرسـتان من جملـه مـرغ، سـیمان و کمبود 
آرد پرداختـه شـد و از رویـه مرکـز گرایـی در این خطه 

انتقاد شـد.
*اختیاری در جیرفت نداریم

در این جلسـه ابوذر عطاپور، فرماندار جیرفت با انتقاد از 

مشـکل ارتباط در این شهرسـتان، گفت: »مـا در حوزه 
ارتباطـات و فنـاوری اشـکاالت  زیـادی در شهرسـتان 
داریـم و هر وقـت توضیح خواسـتیم می گوینـد اختیار 
نداریـم؛ حتی وقتی تلفـن اداره کل قطع می شـود به ما 
گفته می شـود که اختیـاری در ایـن رابطه نداریـم و به 

مرکـز ارجـاع می دهیم.«
*مشکل گاز را امنیتی کردیم

او در ایـن جلسـه همچنین ضمـن گالیه از مشـکالت 
گاز در ایـن شهرسـتان گفت»مشـکل بـه حدی شـده 
که مجبوریم بـرای حل آن مسـئله را به شـورای تامین 
ارجاع دهیم و امنیتی اش کنیم.« مشـکل سـیلندر گاز 
نه صرفا از جانـب فرماندار این شهرسـتان بلکه در میان 
صحبت  هـای فرماندار قلعـه گنـج، منوجـان و کهنوج 
نیز تکـرار شـد و از مشـکالت اساسـی این شهرسـتان 

شـناخته شد. 
از سـایر موضوعاتی که در بین صحبت هـای ۷ فرماندار 
مشـترک بود گالیه از مشـکالت تامیـن آب،  بانکداری 
و موانـع  محیط زیسـت و مانـدن محصول روی دسـت 
کشـاورزان بود. مشـکالتی که بیش از یک دهـه در این 
شهرسـتان وجود دارد و کماکان راهکار مشخصی برای 

آن ارائه نشـده است.
 *به دلیل اختالف بین دو اداره برق 

رمشک را قطع می کنند
جنـوب و شـمال اسـتان دو دنیـای متفاوت اسـت. 

۷ شهرسـتان بـا جمعیـت بالـغ بـر ۷۰۰ هـزار نفـر 
بـر روی تکـه ای کـه ۲۴ درصد مسـاحت اسـتان را 
تشـکیل می دهنـد. وقتـی کـه در کارگروه هـای 
شـمال اسـتان حـرف از احـداث مـگا پروژه هـای 
بـزرگ صنعتـی اسـت، جنـوب در تامیـن برقـش 
مانده آن هـم با همـه اختالفـات بین دسـتگاهی. تا 
جایی کـه مهـدی شهسـواری، فرمانـدار قلعـه گنج 
علـت قطعـی بـرق در رمشـک را اختالفـات بین دو 
دسـتگاه توزیع بـرق و مخابـرات می دانـد. او در این 
جلسـه در ایـن خصـوص گفت: » هـر چند مـاه یک 
بـار شـرکت توزیـع بـرق سـایت ها را قطع مـی کند 
چـون مخابرات پولش را نـداده و و به واسـطه همین 
اختالف  مردم رمشـک نه انتن دارند و نـه آب دارند 
و نه برق و مـن واقعـا نمی توانم بـه عنـوان فرماندار 

پاسـخگوی مـردم باشـم. «
قـرار بـود در جلسـه روز گذشـته امـور اقتصـادی 
شهرسـتان های جنوبـی بـه یـک جمع بنـدی واحـد 
برسـد و ۴ الی ۵ مشـکل اساسـی این خطـه پیش روی 
ریاسـت جمهوری گذاشته شود .جلسـه ای که با توجه 
به شـاخه به شـاخه بودن مسـائل مطرح شـده از سوی 
فرمانداران و پراکندگی آنها به یک نتیجه واحد نرسـید 
و قرار شـد تا موسـوی معـاون هماهنگی امـور عمرانی 
اسـتانداری و مهرابـی معـاون اقتصـادی اسـتانداری 
کرمان سـفری و به جنوب داشـته باشـد و به یک جمع 

بنـدی واحد برسـند.

مرضیه قاضی زاده | کاغذ وطن
گزارش 

چه شد که جنوب کرمان از شمال استان 
عقب ماند؟ این سوالی بود که سعی 

شد در جلسه بررسی امور اقتصادی 
شهرستان های جنوب کرمان به آن 

پرداخته و از فرصت سفر ریاست جمهوری 
به استان استفاده تا سه یا ۴ چالش شاخص 

روز میز ریاست جمهوری قرار گیرد واز 
این شاه کلید برای کم کردن فاصله این 

دو بخش استفاده شود.جلسه ای که البته 
به نتیجه واحد نرسید و قرار شد تا با سفر 

موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری و مهرابی سرپرست معاونت 
اقتصادی استانداری کرمان سفری و به 

جنوب این جمع بندی شکل گیرد.

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱907800۳758 مورخه ۱400/04/۱9 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مصطفی خالوئی  فرزند مراد بشماره شناسنامه های ۳ کد ملی ۳۱۳۱065575  صادره 
از بافت در ششدانگ یک باب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 48.5 مترمربع پالک 2496 فرعی از 20 
اصلی واقع در بخش 6 کرمان آدرس کرمان قائم آباد بلوار ولیعصر بین کوچه 9و۱۱ خریداری از مالک رسمی خانم 
بی بی معصومه سجادیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 809
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/07/۱2-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/26

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و 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 فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره۱40060۳۱900200۱9۱7و۱40060۳۱900200۱5 برابرآراء  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  25هیات  
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ۱. آقای اسالم 
مدرس فرزندمحمد نور بشماره شناسنامه 88صادره ازمنوجان  دریک قطعه زمین محصوربا بنای 
احداثی در ان به مساحت 2۳4/6۳مترمربع پالک90فرعی از8۳5- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک یک فرعی از 8۳5- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان واقع درقلعه منوجان خریداری ازمالک 
رسمی آقای فقیرمحمد زارعی 2. آقای اسالم مدرس فرزندمحمد نور بشماره شناسنامه 88صادره 
ازمنوجان  دریک قطعه زمین محصوربا بنای احداثی در ان به مساحت 88/94مترمربع پالک9۱فرعی 
از8۳5- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از 8۳5- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان 
به  است.لذا  محرزگردیده  فقیرمحمدزارعی   آقای  رسمی  ازمالک  خریداری  منوجان  درقلعه  واقع 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:2۱۱
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

 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
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
تعیین  قانون  ۱40060۳۱900800۱89۱ هیات دوم  موضوع  رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی  ساختمان های 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمجتبی تهامی پور زرندی فرزند سیداکبر به شماره شناسنامه 
۱9 صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 6۳7 مترمربع از پالک 6740 اصلی واقع در زرند خیابان 
رستگار خریداری از مالکین رسمی ورثه سیداکبر و سیدجواد تهامی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز 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 ۱90
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/7/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/8/۱۱

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابرآراء شماره۱40060۳۱9002002089و۱40060۳۱900200۱984و۱

40060۳۱900200۱98۳هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ۱. 
آقای غالمرسول کد خدائی فرزندخسروبشماره شناسنامه 4صادره ازالشار دریک قطعه زمین مزروعی 
وباغ  به مساحت ۱۳۳992/69مترمربع پالک4فرعی از۱۱۳2- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۱۳2- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان واقع در قاسم اباد منوجان  خریداری ازمالک رسمی خانم 
عفت ضرغام مالکی  2. اقای غالمرسول کد خدائی فرزندخسروبشماره شناسنامه 4صادره ازالشار 
از880-  بنای احداثی دران   به مساحت ۱۳49/۱5مترمربع پالک2۱۱فرعی  با  دریک قطعه زمین 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 880- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان واقع در منوجان دهمیرزا 
خریداری ازمالک رسمی عباس دور اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:2۱7
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱9079000۳28-۱400/6/۳0هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب فروتنی فرزند خدامراد بشماره شناسنامه 
۳46صادره ازدر یک باب خانه به مساحت 27۳/50متر مربع پالک ۱567فرعی از۱88- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۱88اصلی قطعه سه واقع در رودبار جنوب –شهرک علوی جنب پارک خریداری از مالک رسمی 
آقای عبدالحسین ،محمدمهدی ، مهسا مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۱85
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/7/26 -  تاریخ انتشارنوبت دوم :۱400/8/۱0

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (
اگهی مزایده اموال غیر منقول

 ۱۳97/۱۱/۱6 مورخ   92۳47 شماره  رهنی  سند  بموجب 
دفترخانه اسناد رسمی شماره8 شهر جیرفت موضوع پرونده 
اجرائی کالسه ۱4000006۱له :پست بانک شعبه جیرفت عليه : خانم مقدسه 
کچمی مالیی فرزند مرید به شماره ملی 58۳9972878 بعنوان وام گیرنده 
و آقای مجید خسروی فرزند محمد به شماره ملی 02۱ 6069666 بعنوان 
راهن تشکیل نظر به اینکه مدیونین نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننموده اند در اجرای ماده واحده قانون اصالح ماده ۳4 اصالحی قانون ثبت 
مصوب ۱۳86 و مقررات ائين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قانون 
ثبت اسناد و امالک کشور بنا به درخواست بستانکار از مورد وثیقه ارزیابی 
ارزیابی  الزم توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام ویس از قطعیت 
بستانکار تقاضای ادامه عملیات اجرایی نسبت به مورد وثيقه ششدانگ 
یک باب خانه پالک ثبتی 4۳ فرعی از 58۳ اصلی واقع در بخش 45 
ادرس: جیرفت شهرک  به  به مساحت ششدانگ ۳40 متر مربع  کرمان 
نار جویيه خیابان خیبر کوچه شماره ۳ را مینماید لذا ملک فوق که ذیل 
ثبت شماره ۳5۳26صفحه 4۳0دفتر ۱9۳ به نام مجید خسروی ثبت و 
سند مالکیت آن نیز صادر و تسلیم گردیده است به مزایده گذاشته میشود 
حدود اربعه به شرح ذیل میباشد .شماال" در دو قسمت اول به دیوار بطول 
ده متر و هشتاد سانتيمتر به شماره 44 فرعی از 58۳ اصلی دوم مرزیست 
اصلی  از 58۳  فرعی  به شماره 4۱  بیست سانتیمتر  و  متر  بطول شش 
شرقا "مرزیست بطول بیست متر به شماره 42 فرعي از 58۳ اصلی جنوبا" 

مرزیست بطول هفده متر به کوچه غربا "مرزیست بطول بیست متر به 
شماره 46 فرعی از 58۳ اصلی که برابر نظریه شماره 400/54/ص مورخ 
۱400/04/۱9کارشناس رسمی دادگستری الف- عرصه به مساحت ۳40 متر 
مربع هر متر مربع قیمت کارشناسی روز سال ۱400 به مبلغ۱2/000/000ریال 
به ارزش 4/080/000/000ریال ب - اعيان ساختمان مصالح بنایی مسلح با 
زیر بنا ۱06 متر مربع به ارزش 2/500/000/000ریال سازه فلزی با سقف سبک 
و دیوارهای بلوکی به ارزش 400/000/000ریال ج - امتیاز آب و برق و حصار 
کشی و حیاط سازی به مبلغ۳00/000/000لذا ارزیابی ششدانگ ملک موصوف 
با کلیه امتیازات و اشتراکات و المكان فروش جمعا)7/280/000/000( ریال 
میباشد که مبنا وپایه مزایده نیز تعیین میگردد جلسه مزایده از ساعت 9 
الی ۱2 صبح روز دوشنبه مورخه ۱400/08/۱0 در محل شعبه اجرای اداره ثبت 
اسناد و امالکی جیرفت برگزار " مزایده از مبلغ مذکور شروع و به  باال ترین 
قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت 
تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت تودیع نکند ملغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگرد ضمنا فروش نقدی بوده و 
پرداخت کلیه قبوض اب وبرق و تلفن و غیره تا تاریخ انجام مزایده اعم از 

اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد .
جواد فاریابی .رئیس اداره ثبتو اسناد وامالک  جیرفت 

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200۱826هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رستم محمودی کهن میرزا فرزندجانک بشماره شناسنامه 2۱48صادره ازکهنوج دریک 
قطعه زمین مزروعی مشتمل برنخیالت به مساحت ۳806۳6/4۳مترمربع پالک۱0فرعی از509- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۳فرعی از 509- اصلی قطعه 4بخش 46کرمان واقع درچاه شاهی  قلعه گنج خریداری 
ازمالک رسمی آقای جانک محمودی کهن میرزا محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱5روزآگهی 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:2۱2

 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

اگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون اگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ ایین نامه قانون ثبت 
هر یک از پالکهای ذیل از 496 اصلی واقع در حسین آباد گاو 
چاه شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 46 کرمان منتشر و در موعد مقرر مورد 
واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارند. لذا حسب درخواست کتبی 
مالکان مورخه ۱400/7/20آگهی تحدید حدود ان باستناد تبصره ماده ۱۳ قانون 
مزبور منتشر و عمليات تحدیدی آن ساعت 8 روز شنبه  ۱400/08/22در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد 
که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضرو در صورت عدم مراجعه مجاورين 
عمليات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود 
و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86 
اصالحی پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره 
اعالم و ظرف مدت ۳0 روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و 
گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت مهلت یاد 

شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
۳80 فرعی آقای احمد طاهری فرزند چمل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۱۱7/50متر مربع .
۳8۱ فرعی آقای احمد طاهری فرزند چمل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۳0۳/80 متر مربع .
تاریخ انتشار : دو شنبه ۱400/7/26

 اصغر ناروئی .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200۱628هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب داوند 
با  ازقلعه گنج دریک قطعه زمین محصور  فرزندچمل بشماره شناسنامه ۱7640صادره 
بنای احداثی در ان به مساحت ۳0۳/65مترمربع پالک54فرعی از495- اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۱7فرعی از 495- اصلی قطعه 4واقع در قلعه گنج شهرک فرهنگیان  
منظوراطالع  به  است.لذا  محرزگردیده  احمدی  حسن  آقای  رسمی  ازمالک  خریداری 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۱82
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26-  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200۱9۳5هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحدت زارعی 
منوجان فرزند احمد بشماره شناسنامه 4524صادره ازمنوجان درششدانگ یک قطعه 
زمین محصور با بنای احداثی دران  به مساحت ۱448مترمربع پالک94فرعی از8۳5- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از 8۳5- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان 
واقع درشهر منوجان  خریداری ازمالک رسمی آقای فقیرمحمد زارعی  محرزگردیده است.

لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:2۳6
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200۱624هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم اطمینانی 
فرزندعزیز بشماره شناسنامه ۱صادره ازکهنوج دریک قطعه زمین مشتمل بر سازه گلخانه 
به مساحت 7770مترمربع پالک۳05فرعی از7۳- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
7۳- اصلی قطعه یک بخش 46کرمان واقع درنوراباد کهنوج خریداری ازمالک رسمی 
آقای غالمرضا آسیابر نژاد محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱5روزآگهی 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:۱96
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200۱72۱هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد شفیعی 
منش فرزندشاهو بشماره شناسنامه 7۱70صادره ازمنوجان درششدانگ ساختمان مغازه 
به مساحت 75مترمربع پالک208فرعی از880- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
880- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان واقع درتوحید اباد منوجان خریداری ازمالک رسمی 
آقای عباس دور اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱5روزآگهی 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:۱97
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200۱724هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد شفیعی 
منش فرزندشاهو بشماره شناسنامه 7۱70صادره ازمنوجان در ششدانگ ساختمان مغازه 
به مساحت ۱48/4مترمربع پالک209فرعی از880- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
880- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان واقع درتوحید اباد منوجان خریداری ازمالک رسمی 
آقای عباس دور اندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱5روزآگهی 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:۱98
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200هیات  موضوع قانون 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بختیار احمدی 
کهنعلی  فرزندعوض بشماره شناسنامه ۱679۳صادره ازکهنوج ششدانگ ساختمان مغازه  
به مساحت ۱۳/۱۱مترمربع پالک۱5۳9فرعی از497- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۳فرعی از 497- اصلی قطعه 4بخش 46کرمان واقع در نورک اباد قلعه گنج خریداری 
ازمالک رسمی آقای نورک احمدی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:24
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200۱76۳هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایوب شهدوست 
مساحت  به  مغازه  ساختمان  ازدرششدانگ  20صادره  شناسنامه  بشماره  فرزندبهمن 
22/07مترمربع پالک۱00۳فرعی از69۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱0فرعی از 
69۱- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان واقع دردهنو منوجان خریداری ازمالک رسمی آقای 
صاحب اختیار پیرایش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱5روزآگهی 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:229
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200۱47۱هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین پیروزی 
زمین  قطعه  دریک  ازکهنوج  شناسنامه ۳478صادره  بشماره  فرزنددادمحمد  گرگندی 
محصور با بنای احداثی در ان  به مساحت ۳۱8/58مترمربع پالک۳98فرعی از496- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳2فرعی از 496- اصلی قطعه 4 واقع درگاوچاه قلعه 
گنج خریداری ازمالک رسمی آقای حسین احمدی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:۱95
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200۱990هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور زارعی 
زمین  قطعه  دریک  ازمنوجان   بشماره شناسنامه ۳7۱۳صادره  فرزنداسحق  منوجان  
مجزی  و  مفروز  اصلی  از9۱8-  پالک۱8فرعی  4۱۳57مترمربع  مساحت  به  مزروعی 
شده از پالک 9۱8- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان واقع در منوجان ماهکنگان بلوار 
شهید سلیمانی  خریداری ازمالک رسمی آقای اسحق زارعی  محرزگردیده است.لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:22۳
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26-تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200۱926هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
غالمرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک کهنوج   ثبت  حوزه  ثبتی 
شهریاری کوتک فرزندعبداله بشماره شناسنامه 852صادره ازکهنوج دریک قطعه زمین 
مزروعی مشتمل برباغ نخیالتی وگلخانه به مساحت 5۱۱۳4مترمربع پالک949فرعی 
از86- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 86- اصلی قطعه یک بخش 46کرمان واقع 
در کهنوج روستای کوتک باال خریداری ازمالک رسمی آقای غالمرضا شهریاری کوتک  
محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:247
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26- تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱90780060۱4 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
افریده رودباری فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 992 صادره از آبادان در ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر نیم 
طبقه فوقانی به مساحت ۱۱8مترمربع پالک ۳0۳9 فرعی از 2942 اصلی واقع در بخش ۳ کرمان خیابان گلدشت 
کوچه ۳8 سمت چپ قبل از چهارکوچه خریداری از مالک رسمی آقای عبدالرسول هدایت محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 807
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/07/۱2

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/26
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40060۳۱90780058۱۱ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم مبینا سعید فرزند قاسم بشماره شناسنامه 2۱ صادره از بردسیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱45 
مترمربع که مقدار 55.58 مترمربع از عرصه آن متعلق بوقف است پالک ۱66۳2 فرعی از ۳968 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 899 فرعی از ۳968 اصلی  واقع در بخش 2 آدرس کرمان بزرگراه امام شهرک صنعتی 
شماره یک انتهای کوچه 2 فرعی غربی 6  خریداری از مالک رسمی خانم ایران سکوت محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 8۱5
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱400/07/۱2-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱400/07/26

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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
و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱40060۳۱900800۱96۱ 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 خانم نصرت منصوری ده شعیبی فرزند 
عباس به شماره شناسنامه 45۱ صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 252 مترمربع از پالک 
حکمت  مجتبی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  پاسداران  سپاه  بلوار  زرند  در  واقع  اصلی   7566
آگهی می شود  ۱5روز  به فاصله  نوبت   اطالع عموم مراتب در دو  به منظور  لذا  محرز گردیده است. 
از  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف ۱9۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱400/7/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱400/8/۱۱

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱9002002058هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف 
ملک کهنوج   ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
شناسنامه  بشماره  فرزندعوض  احمدی کهنعلی  علی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
۳۱6/42مترمربع  مساحت  به  ان   در  احداثی  بنای  با  محصور  زمین  قطعه  دریک  ازکهنوج  9۳8صادره 
پالک۱540فرعی از497- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳فرعی از 497- اصلی قطعه 4بخش 
به  است.لذا  محرزگردیده  احمدی  نورک  آقای  رسمی  ازمالک  خریداری  قلعه گنج  در  واقع  46کرمان 
به  ۱5روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  فاصله  به  نوبت  دردو  منظوراطالع عموم مراتب 
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:24۱
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200۱5۳۳هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید فتحعلی 
پور راینی فرزندمحمدبشماره شناسنامه ۳660صادره ازراین درششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنای احداثی دران  به مساحت 406/۳0مترمربع پالک۱0445فرعی از2- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۱279فرعی از 2- اصلی قطعه یک واقع درکهنوج خریداری 
ازمالک رسمی خانمها فاطمه راینی پور ،عالمه غفاری ،طیبه غفاری واقای علی غفاری 
محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:226
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره۱40060۳۱900200۱227هیات   برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
بالمعارض متقاضی  مالکانه  ثبت ملک کهنوج  تصرفات  ثبتی حوزه  مستقردرواحد 
آقای مصطفی رازبان فرزندفتح هللا بشماره شناسنامه 2242۱صادره ازمنوجان دریک 
اصلی  از۱652-  پالک9فرعی  82985مترمربع  مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه 
منوجان  سیاهو  درتم  واقع   5 قطعه  اصلی   -۱652 پالک  از  مجزی شده  و  مفروز 
به  است.لذا  محرزگردیده  رازبان   واحمد  درویش  آقای  رسمی  ازمالک  خریداری 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی می شود در صورتی که 
توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدورسند  نسبت  اشخاص 
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:225
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
شماره۱40060۳0۳۱900200۱767هیات   برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمان  و  واراضی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ثبتی  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد حیدری دورکانی فرزندرمضان بشماره شناسنامه ۳۱۳صادره ازمنوجان دریک باب 
خانه به مساحت 59۱مترمربع پالک2۱0فرعی از880- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 880- اصلی قطعه 5بخش 46کرمان واقع درمنوجان روستای گنج ابادخریداری 
ازمالک رسمی آقای عباس دوراندیش محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:200
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200225۱هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیمحمد احمدی 
کهنعلی فرزندنورمحمد بشماره شناسنامه ۱7صادره ازکهنوج درششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 484429/68مترمربع پالک6فرعی از480- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 480- اصلی قطعه 4بخش 46کرمان واقع درروستای دهنو علیمحمد 
شهرستان قلعه گنج خریداری ازمالک رسمی آقای نور محمد احمدی کهنعلی محرزگردیده 
است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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 انتشار نوبت اول :۱400/7/26
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

 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 ماده۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمان فاقدسند رسمی برابررای شماره۱40060۳۱900200224۱هیات  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی تفضلی 
فرزندمحمدرضا بشماره شناسنامه 9صادره ازکهنوج درششدانگ یک قطعه زمین محصور با 
بنای احداثی در ان  به مساحت 545/62مترمربع پالک۱5۳7فرعی از497- اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۱۳فرعی از 497- اصلی قطعه 4بخش 46کرمان واقع درنورک اباد 
قلعه گنج کوچه پست  خریداری ازمالک رسمی آقای نورک احمدی محرزگردیده است.

لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5روزآگهی 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:2۳8
تاریخ انتشار نوبت اول :۱400/7/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱400/8/۱0

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 قرار بود بابا پنجعلی شهید شود!
رئیس سازمان رسانه ای اوج: یکی از وظایف 
سازمان اوج مطالبه گری است؛ قرار بود در 

پایتخت ۵ بابا پنجعلی در درگیری با داعش به شهادت برسد که 
در جلساتی که با حاج قاسم داشتیم از ما خواست که این کار 

را نکنیم. 
محمدحسنی، گفت:سازمان اوج سال ۱۳۹۰تاسیس شد؛ما در 
سال ۹۰ با ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه فعالیت خود را شروع 

کردیم.
هیچکدام از فعاالن سازمان اوج عضو هیچ نهاد رسمی نیستند و 

حضورشان هر سال تمدید می شود.

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی 
 2۰2۱ The Art of Building معماری

منتشر شد.
مهلت: ۲۹ آبان ۱۴۰۰-رقابت Art of Building یک مسابقه 

بین المللی عکاسی از فضا های معماری است که توسط موسسه 
ساختمانی )Chartered CIOB( برگزار می شود. در صورت نیاز 

و تمایل می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی 
فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دربافت هزینه های ارزی، ترجمه 

متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

استاندار کرمان در بازدید از منطقه زلزله زده ده زوئیه:
برخی منازل روستایی 

تا ۸۰ درصد آسیب دیده اند
کاغذ وطن - استاندار کرمان ظهر روز گذشته یک شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ برای بازدید از مناطق 
زلزله زده شهرستان زرند به روستای ده زوئیه بخش مرکزی زرند سفر کرد. روز شنبه ۲۴ 
مهرماه  زمین لرزه ای با قدرت ۵.۱ ریشتر ساعت ۱۵:۱۶، شهرستان زرند را لرزاند. شدت این 
زمین لرزه به حدی بود که در راور، کرمان و رفسنجان نیز احساس شد.مرکز لرزه نگاری کشور 
محل وقوع این زلزله را ۱۵ کیلومتری یزدانشهر و ۱۶ کیلومتری زرند اعالم کرد.روستای 
از زلزله روز گذشته داشته است، در این روستا ۲۱ خانوار  دهزوئیه بیشترین خسارت را 
سکونت دارند و حدود ۶ خانه در اثر زلزله خسارت جدی دیده اند.استاندار کرمان در این سفر 
از خسارت برخی از منازل روستایی در اثر زلزله ۵.۱ ریشتری روز شنبه در این روستا خبر 
داد و گفت: خسارات وارد شده در حوزه های مختلف از جمله زیرساخت ها، کشاورزی، قنوات 
و جاده ها در حال ارزیابی است و تا ۲ روز آینده اعالم خواهد شد. زینی وند افزود: تمامی افراد 
متاثر و آسیب دیده از زلزله با استفاده از تمامی امکانات استان با فوریت اسکان  داده می شوند.
به گفته ی او زلزله روز گذشته  به دلیل آنکه در عمق ۱۰  کیلومتری زمین بود و زمان وقوع 
آن هم حوالی ساعت ۱۵ رخ داده و مردم بیشتر بیرون از خانه بودند خسارت جانی نداشته 

اما برخی خانه ها آسیب دیدند.

دنیای سوفی
نویسنده: ی وس ت ی ن  گ ردر    

مترجم ح س ن  ک ام ش اد
ناشرنیلوفر

کتاب »دنیای سوفی اثر یوستین گردر 
نویسنده سرشناس نروژی است که 

چند رمان، داستان کوتاه و کتاب 
کودک را در کارنامه خود دارد.

کتاب »دنیای سوفی« یک رمان 
خودآموز است با طرح و موضوعی گیرا 
و دلنشین درباره هستی که در سراسر 

جهان با استقبال چشمگیری روبرو 
شده است.

سینما

فراخوان

خبر

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

فرمانده انتظامی ریگان از دستگیری عامل 
قتل یک جوان ۱۶ ساله و کشف این قتل 
مسلحانه پس از ۹ روز از زمان وقوع آن خبر 

داد.
سرهنگ اسحاق دریجانی با اعالم این خبر 

گفت: ۱۳ مهرماه سال جاری در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع 
یک فقره تیراندازی منجر به فوت در یکی 
از روستاهای شهرستان ریگان، ماموران 
بالفاصله جهت بررسی موضوع به این محل 

اعزام شدند.
او افزود: در تحقیقات اولیه پلیس و با کارهای 
اطالعاتی مشخص شد یک مرد حدودا ۳۵ 
ساله به دلیل اختالفات و نزاع قبلی یک 
جوان حدودا ۱۶ساله را از ناحیه گردن مورد 
اصابت گلوله قرار داده و متواری شده است و 
فرد مجروح هنگام مداوا فوت می کند که در 
این زمینه پرونده تشکیل و دستگیری قاتل 

در دستور کار پلیس قرار گرفت.
دریجانی تصریح کرد: در همین رابطه پس 
از ۹ روز تالش شبانه روزی، عامل قتل این 
جوان با همکاری سران طوایف به پلیس 
آگاهی معرفی و یک قبضه سالح جنگی نیز از 

این فرد کشف شد.
ریگان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
خاطرنشان کرد: علت وقوع این قتل برخی 
اختالفات و نزاع قبلی بین این دو نفر بوده که 

متاسفانه منجر به این قتل شده است.

سرمربی تیم فوتبال خاتون بم گفت: بی 
عدالتی داور در دیدار تیم ما با شهرداری 
بندرعباس و اخراج پنج بازیکن بم و گرفتن 
پنج پنالتی برای بندرعباس موجب شد ما بر 

سکوی سوم قرار بگیریم.
مرضیه جعفری ادامه داد:تیم فوتبال بانوان 
خاتون بم در اولین حضور خود در لیگ 
فوتبال ساحلی کشور علی رغم نداشتن 

زمین اختصاصی فوتبال ساحلی در بم  مقام 
سوم را به خود اختصاص داد.

او افزود: بی عدالتی داور در دیدار تیم ما با 
شهرداری بندرعباس و اخراج پنج بازیکن بم 
و گرفتن پنج پنالتی برای بندرعباس موجب 

شد ما بر سکوی سوم قرار بگیریم.
جعفری تصریح کرد: با توجه به عدم حضور 
تیم خاتون در دیدار با پیکان به دلیل اعتراض 

به نحوه داوری، باز هم موفقیت قابل توجهی 
کسب شد و توانست بر یکی از سکوهای سه 
گانه )سومی( تکیه بزند و باز هم نام بم در 

کشور طنین انداز شود.
 تیم فوتبال خاتون بم در اولین حضور در 
لیگ فوتبال ساحلی کشور که در بندرعباس 
برگزار شد، عنوان سومی را به خود اختصاص 

داد.

تولید سنگ پا
 در روستای »قزلجه کند«

سنندج - ایرنا - روستای »قزلجه کند« در ۳۵ کیلومتری 
مرکز شهرستان قروه واقع شده است. پنج معدن پوکه 

در مناطق اطراف روستا وجود دارد و اکثر اهالی در 
زمینه تولید »سنگ پا« فعالیت دارند و از این طریق امرار 

معاش می کنند.
سنگ پا یک نوع سنگ آذرین است که حاصل 

سردشدن گدازه های آتشفشانی می باشد. وقتی این 
سنگ ها از دهانه آتشفشان به بیرون پرت می شوند، از 
خودشان گازی تولید می کنند که باعث سوراخ سوراخ 
شدنشان می شود. سنگ پا با سطح محکمی که دارد، 

الیه های پوست مرده شده ی پاشنه پا را با آن می سایند.

عکس: ایرنا
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دستگیری عامل قتل جوان ۱۶ ساله ریگانی 

بی عدالتی داور مانع قهرمانی تیم خاتون بم شد

 برخورد با متخلف انتشار تصاویر شکار پرندگان وحشی
خبر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان گفت: متخلف انتشار تصاویر پرندگان شکار شده 
به تحمل شش ماه حبس تعزیری و صدور حکم منع حمل سالح به مدت دو سال محکوم شد.

 علی اکبر رسولیان، از شناسایی و دستگیری متخلف زیست محیطی که در فضای مجازی اقدام به 
انتشار تصاویر شکار کبک وحشی کرده بود، خبر داد.او بیان داشت:متهم دستگیر شده که در ابتدا 
منکر هرگونه جرمی بود در مواجهه با مستندات غیر قابل انکار کارشناس حقوقی محیط زیست 
شهرستان، ناگزیر لب به بیان حقیقت گشود و به بزه انتسابی مبنی بر شکار غیر مجاز پرندگان 

وحشی و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی اعتراف کرد.
رسولیان افزود:بر اساس شواهد و دفاعیات متهم، دادگاه عمومی این اتهام را محرز دانسته و متخلف 
را به تحمل شش ماه حبس تعزیری یا پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی و صدور 
حکم منع حمل سالح به مدت دو سال محکوم کرد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
سیرجان تاکید کرد:هرگونه شکار جانوران وحشی غیر مجاز و از مردم فهیم شهرستان درخواست 
کرد در صورت اطالع و یا مشاهده انتشار تصاویر شکار و صید حیات وحش در فضای مجازی، 
موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا سامانه ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ اطالع دهند.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:کارگر ساده 
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
موقعیت شغلی: تکنسین فنی 

جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت
دیپلم و فوق دیپلم برق

 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 
نمایند و یا  با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن ۰3۴32۴۵۱۶3۰-موبایل ۰9۱3۸3۵77۰7
واتساپ ۰9۱3۸3۵77۰7
آدرس کرمان، خیابان بهمنیار، بین کوچه 22 و 2۰
 پالک 3۴۶

موقعیت شغلی: 
 C# -.Net Core )برنامه نویس )بک اند

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

EF Core آشنا به
مسلط به SQL server و کوئری نویسی

Web Api آشنا به
حقوق ثابت

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

موقعیت شغلی: مددکار اجتماعی 
جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت
روابط عمومی خوب

فن بیان عالی
مدرک مرتبط اولویت نمی باشد.

)تمامی مدارک و گروه سنی ۱۸ تا3۵(
مزایا:حقوق 2میلیون- بیمه

 متقاضیان واجد شرایط 
 با شماره تلفن  زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس:تلفن ۰3۴322399۶۸

استخدام موسسه خیریه استخدام فرادانش تمیس کارمانیااستخدام کریمان الکتریک نیرو
سیدالشهداء - شعبه کرمان

رهاسازی پرندگان در بهشت اباد - ایسناهشدار وزیر بهداشت در مورد پیک ششم کرونا-ایسنا

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟
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