
حسن پور رییس مجمع نمایندگان:

 ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی از 
 معادن باید به اعتبارات استان اضافه شود
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همچنان نان در ساختمان سازی است

میزان ابتال به کرونا 
در کادر درمان کاهش یافت

معدن کاری کنونی فایده ای 
برای مردم محروم کرمان ندارد

رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان با بیان 
این که توســعه  نامتــوازن و بیکاری،مهاجرت و 

حاشیه نشــینی را در پی دارد، گفت:»در شــرایط فعلی عملیات معدن کاری در اســتان 
فایده  چندانی برای مردم محروم این اســتان ندارد و فقط باعث کاهش روز افزون ثروت 
استان،اشغال این سرمایه های خدادادی و صدور آن ها به سایر استان ها و خارج از کشور به 

صورت خام فروشی می شود«.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تزریق واکسن 
به کادر درمان، در جلوگیری از موارد شدید ابتال به کرونا موثر بوده و 

موجب کاهش آمار مبتالیان در کادر درمان شده است.
حسین صافی زاده افزود: انتظار می رود اقشار مختلف جامعه در زمان فراخوان شدن برای 
دریافت واکسن از این مهم استقبال کنند تا جمعیت بیشتری تحت پوشش قرار گیرد و آمار 

ابتال به این بیماری و مرگ های ناشی از آن کاهش یابد. ان
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۶ هزار معدن برای 
سرمایه گذاری 

وجود دارد

نقش مهم پروژه های 
آبخیزداری  در کمک به 
کشاورزان جنوب کرمان

وجود بیش از سه هزار 
پایگاه الکترونیکی 

سنجش سالمت در کرمان 

صفحه 3
را بخوانید 
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بخوانید
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ادامه مطلب را در صفحه2بخوانید 

تومــان  500 قیمــت              1400 خــرداد   3 دوشــنبه         987 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

 خانه قنات استان کرمان  خانه قنات استان کرمان 
 تاسیس می شود تاسیس می شود

مهندس سلیمانی در جلسه کمیته کاهش پیک تابستان سال 1400:

استفاده از ظرفیت مساجد ونمازجمعه برای ترویج و فرهنگ سازی مدیریت مصرف 
ساماندهی برق های غیرمجازاز طریق مراجع قانونی / روشنایی پارک ها و بوستان ها تعدیل شود

جلســه کمیتــه کاهــش پیــک تابســتان 
ســال 1400 بــا حضــور مهنــدس 
ــع  ــل شــرکت توزی ــلیمانی  مدیرعام س
ــان ،  ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروی ب نی
اعضــای کمیتــه بــا هــدف برنامــه ریزی 
بــرای کنتــرل پیــک بــار تابســتان 

ــد. ــزار ش برگ
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی توزی
ــلیمانی  ــد س ــدس محم ــان ، مهن کرم
ــوی مصــرف  ــت الگ ــر رعای ــد ب ــا تاکی ب
ــتار  ــرکت خواس ــکاران ش ــن هم در بی
خاموش شــدن نــور چــراغ هــای روز در 
محیــط کار شــد. وی از مدیــران امورهــا 
ــا هماهنگــی ســتادهای  ــا ب خواســت ت
اقامه نمــاز و ســازمان تبلیغات اســالمی 
شهرســتان جلســات آمــوزش مدیریــت 
ــزار  ــات برگ ــرای ائمــه جماع مصــرف ب
ــه  ــور در نمازجمع ــا حض ــز ب ــود نی و خ
ــه  ــل از خطب ــخنران قب ــوان س ــه عن ب
ــازی  ــگ س ــج و فرهن ــرای تروی ــا ب ه

مدیریــت مصــرف از ایــن ظرفیــت 
ــد.  ــتفاده نماین ــانه ای اس رس

 مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
ــا اشــاره  ــرق شــمال اســتان کرمــان ب ب
ــه بحــث اســتفاده غیرمجــاز انشــعاب  ب
بــرق در حاشــیه شــهرها گفــت: بــا 
ــدم  ــع آوری و ع ــه جم ــه اینک ــه ب توج
اســتفاده غیرمجــاز از شــبکه توزیــع 
بــرق کاهــش تلفــات انــرژی را بــه 
دنبــال خواهدداشــت اظهارداشــت: 
بــرای کنتــرل پیــک بــار تابســتان 
همــکاران لــوازم انــدازه گیــری امورهــا 
نســبت بــه ســاماندهی بــرق هــای 
غیرمجــاز از طریــق مراجــع ذیصــالح و 
ارائــه مســتندات قانونــی مشــترکین در 

ــد.  ــدام نماین ــت اق ــرع وق اس
  محمــد ســلیمانی بــه اســتفاده 
غیرمجازمشــترکین از دســتگاه رمــز 
ارز دیجیتــال یــا ماینــر در مشــاغل 
صنعتــی اشــاره کــرد و از مراجــع 
قضایــی خواســت تــا درایــام پیــک 

ــار تابســتان از  ترخیــص دســتگاه هــا  ب
ممانعــت شــود.

مشــترکین  شناســایی   بــر  وی 
پرمصــرف خانگــی و دادن اخطــار 

تاکیــد کــرد و گفــت: روشــنایی 
ــا و  ــه ه ــی ، کارخان ــن راه ــاجد بی مس
صنایــع در پیــک بــار تابســتان کنتــرل 

شــود.

برشان این پژوهشگر حوزه آب با اشاره به پیگیری معرفی باغ شهر بم به عنوان باغ شهر جهانی عنوان کرد: این کار می 
تواند در زمینه های مختلف برای پیشرفت این دیار موثر باشد؛ شهر بم براساس قنات و تمدن قناتی شکل گرفته و 

باغشهر بزرگ این منطقه از طریق قنات ها ادامه حیات داده و در شهر بم بیش از 100 قنات جریان داشته که قرن 
ها آب خندق اطراف را تامین می کرده اند.او تصریح کرد: هم اکنون پرآب ترین قنات های ایران در بم قرار دارد و 

قنات قنبرآباد شیخی بم با ِدبی 3۶0 لیتر در ثانیه و قنات دشتر با دبی 180 لیتر در ثانیه در بم وجود دارند و قنات 
های اکبرآباد و قاسم آباد بروات ثبت جهانی شده و پایگاه قنات مرکز بزرگ معرفی تمدن قناتی بم است.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع مناقصه: واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی مراکز رفاهی و درمانی فرهنگیان شهر کرمان مطابق جدول ذیل:

 setadiran.ir به آدرس  ایران  به سامانه ستاد  نیاز  جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد 
شود. مراجعه 

تذکر: مناقصات فوق در هر ردیف بصورت جداگانه در سامانه ستاد ایران برگزار می گردند.
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان شناسه: 7081

مبلغ برآورد شده نام مرکزشماره مناقصه عمومی ردیف
مناقصه)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه)ریال(

18.144.000.000907.200.000خانه معلم کرمان11400-6

55.000.000.0002.750.000.000کلینیک درمانی فرهنگیان شهر کرمان21400-7

9.267.000.000463.350.000هتل آسمان کرمان 31400-8

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

ت دوم
نوب

فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای 
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 03/04/ 1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ  03/09/ 1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 صبح روز دوشنبه مورخ  03/24/ 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه مورخ  03/25/ 1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان 
کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443317492و 03443317564

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

01/الف/1400/46
تعمیر ، مرمت ، صافکاری ،نورد ، تهیه مصالح 
و اجراء حفاظ فلزی گاردریل دو موج و سه 

موج)تجدید() همراه با ارزیابی کیفی(
19،090،188،494

براساس بخشنامه 
123402/ت  

50659هـ  مورخ 
94/09/22 آئین 
نامه تضمین برای 

معامالت دولتی

راهداری سال 954,509,4251400

02/الف/1400/46
خط کشی سرد ،گرم ،دو جزئی راه ها و 

عالئم افقی و خط نوشته ها و نظارت خط 
کشی)تجدید( ) همراه با ارزیابی کیفی(

مقطوع16،988،000،000849,400,000

4،809،179،223240،458،961عملیات خاکی راه روستایی کندر04/الف/1400/46
راه، راه آهن و باند فرودگاه سال00 14 

)فهرست بهای تجمیعی(

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای خرید خدمت مشاوره مرکز ۱۴۸۰

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ساعت 12 مورخ 1400/03/03 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :   
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :           ساعت 14 مورخ 1400/03/08
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و تحویل پاکات:              ساعت 14 مورخ 1400/03/18

زمان بازگشایی پاکت ها:                                         ساعت 9 مورخ 1400/03/19
ارائه پاکت الف ) اصل ضمانتنامه( به آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسالمی، چهارراه امیرکبیر، بعد از بیمارستان شهید بهشتی اداره کل بهزیستی 

استان کرمان – طبقه همکف – واحد دبیرخانه و تلفن : 31211000

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز تماس: 41914-121 
دفتر ثبت نام : 33191893 و 33999818

اداره کل بهزیستی استان کرمان در نظر دارد مناقصه خريد خدمت مشاوره مركز 1480 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 پیگیری ثبت بم به عنوان باغ شهر جهانی

بررسی داده های مرتبط با سرمایه گذاری در بخش ساختمان که توسط مرکز آمار و وزارت تعاون منتشر شده نشان می دهد:

 سهم استان از حقوق دولتی نادیده گرفته شده است

حسینی  رزم  علیرضا 
شنبه  ظهر  از  بعد 

در دیدار با جمعی از صنعتگران و فعاالن 
اقتصادی کاشان با اشاره به اینکه سال های 
بخش های  برای  سختی  شرایط  گذشته 
صنعتی و معدنی ایران بود، اظهار داشت: 
استکبار  ظالمانه  تحریم های  بر  عالوه 
جهانی، شیوع ویروس کرونا نیز باعث شد 

که اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار بگیرد.

وزیر صمت خبر داد:

به گزارش پیام طبیعت جنوب کرمان دکتر 
برخوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی به اتفاق 

دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان در سفر خود به شهرستان فاریاب از 

پروژه های آبخیزداری این شهرستان بازدید
 بعمل آوردند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان 
کرمان گفت: بیش از سه هزار پایگاه نوبت گیری 

الکترونیکی به منظور اجرای برنامه سنجش سالمت 
جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان این استان در 

اختیار خانواده ها قرار دارد.
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دوشنبه 3 خرداد 1400
سال چهارم | شماره پیاپی 987 
دوشنبه 3 خرداد 1400 کاغذ استان

برگزاری اولین نشست یکشنبه های 
دانشی در شرکت توزیع نیروی برق 

جنوب استان کرمان
به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان،فرزانه 
امجدی مدیر دفتر توسعه 
و تحول اداری این شرکت 
در خصوص آغاز جلســات 
یکشنبه های دانشی بیان 
نمود: با الگوبرداری از ســه 
شنبه های دانشی حوزه مهندســی توزیع شرکت مادر تخصصی 
توانیر، اولین جلسه یکشنبه های دانشی با هدف تبادل تجارب و 
اشتراک دانش بین پرسنل و همچنین نشر این تجربیات در سطح 
شرکت های توزیع کشــور و به خصوص همکاران مدیریت های 
برق ۱۶ شهرستان حوزه عملیاتی برق جنوب استان کرمان در روز 
یکشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری به صورت 

آنالین و در بستر skyroom برگزار شد.
وی افزود: این جلســه با حضــور مدیر دفتر توســعه مدیریت و 
کارشناس مدیریت دانش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، 
کارشناســان کنترل و نظارت بر لوازم اندازه گیری مدیریت های 
برق شهرستان های بم، نرماشــیر، منوجان، عنبرآباد، قلعه گنج، 
بافت، بردسیر، ارزوئیه، جیرفت، فاریاب، رابر،  و همچنین پرسنل 
دفتر توسعه، دفتر نظارت بر کنترل لوازم اندازه گیری ستاد صورت 

پذیرفت.
امجدی در ادامه ســخنان خود خاطرنشــان کرد: جابر مهرآسا، 
کارشناس مسئول لوازم اندازه گیری مدیریت برق شهرستان بم  به 
عنوان همکار منتخب در زمینه راهکارهای شناسایی رمزارزهای 
بدون مجوز، تجارب ارزشمند خود را ارائه و مورد استفاده همکاران 

قرار گرفت.
شایان ذکر است این جلسات به صورت پایدار و هر دو هفته یک بار 
برگزارخواهد شد و بر اساس دانش و تجربه ای که بیشترین امتیاز 
را در نرم افزار مربوطه کسب  و مورد استقبال همکاران قرار گرفته 

باشد، ارائه خواهد گردید.

معدن کاری کنونی فایده ای برای 
مردم محروم کرمان ندارد

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این که توسعه  نامتوازن 
و بیکاری،مهاجرت و حاشیه نشــینی را در پــی دارد، گفت:»در 
شــرایط فعلی عملیات معدن کاری در استان فایده  چندانی برای 
مردم محروم این استان ندارد و فقط باعث کاهش روز افزون ثروت 
استان،اشغال این ســرمایه های خدادادی و صدور آن ها به سایر 

استان ها و خارج از کشور به صورت خام فروشی می شود«.
او افزود:»متاسفانه استان کرمان به رغم تمامی سرمایه گذاری های 
صورت گرفته در حوزه  صنعتــی و معدنی،هنوز خام فروش ترین 
استان کشــور اســت«.یداهلل موحد در آیین امضای تفاهم نامه  
توسعه  ســرمایه گذاری،گام دوم اجرای طرح»اقتصاد مقاومتی 
با شــرکت های برتر«با حضور وزیر صمت در تهران،بیان کرد:»با 
پیگیری و تحقــق برنامه های ویــژه ای ازجمله انتقال حســاب 
شرکت های بزرگ اقتصادی به استان،اختصاص حقوق و عوارض 
دولتی معــادن به حوزه  اســتان و پشــتیبانی الزم از واحدهای 
تولید قطعات و تجهیزات صنعتی می توان زمینه  الزم برای تحقق 
افق اقتصادی روشن استان کرمان را فراهم کرد«.او افزود:»یکی از 
موارد به منظور توسعه  اقتصادی و معدنی استان کرمان،پیگیری 
جهت انتقال کلیه  حساب های بانکی شرکت های بزرگ کرمان به 

داخل استان است«.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر ضرورت اختصاص حقوق 
و عوارض دولتی معادن به حوزه  اســتان و هزینه کــرد آن ها در 

پروژه های عمرانی و محرومیت زدایی نیز تاکید کرد .

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با 
یه  نات حضوری پا متحا ری ا ره به برگزا شا ا
های نهم و دوازدهم در استان کرمان گفت: 
برای برگزاری حضوری آزمون ها 49 درصد 
حوزه های امتحانی را افزایش دادیم و مشکلی تاکنون به 

وجود نیامده است.
احمد اسکندری نسب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان 
کرمان اظهار کرد: با توجه به شیوع کرونا و مجازی شدن آموزش 
ها، سه اطلس تهیه شد که اطلس اول شامل پوشش تمام دانش 
آموزان، اطلس دوم کیفیت فر آیند یاددهی و یادگیری و اطلس 
سوم در زمینه نظارت، ارزیابی و کنترل همه برنامه های سطح 

آموزش و پرورش بود.
او افزود: همه فعالیت هایی که در جریان آموزش و پرورش قرار 
داشت از جمله ورزش، مشاوره، بهداشت و ... در دستور کار جدی 
قرار گرفت.اسکندری نسب با اشاره به برگزاری امتحانات حضوری 
پایه های نهم و دوازدهم در استان کرمان گفت: برای برگزاری 
حضوری آزمون ها 49 درصد حوزه های امتحانی را افزایش دادیم 

و مشکلی تاکنون به وجود نیامده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به پشت سر 
گذاشتن هفته بزرگداشت مقام معلم بیان کرد: امسال ۱3 معلم 
نمونه در استان کرمان داشتیم که به صورت مجازی با حضور 
رییس جمهور از آنها تجلیل شد.او با اشاره به اینکه پروژه مهر 
۱400 را در تابستان اجرا خواهیم کرد، افزود: پروژه مهر در دولت 
تدبیر و امید با شعار "هیچ کالسی بدون معلم و هیچ دانش آموزی 
بدون کتاب" دنبال شده است.اسکندری نسب در ادامه گفت: 
نزدیک به ۱00 درصد نیروهای بومی در شهرستان ها و مناطق 
استان کرمان به کار گرفته شده و با توجه به جذب نیرویی که در 
این دولت در آموزش و پرورش صورت گرفته، در نیروی انسانی در 
سال تحصیلی جدید مشکلی نخواهیم داشت و امیدواریم فعالیت 
حضوری مدارس را در مهرماه داشته باشیم.گفتنی است که در این 
جلسه با اشاره به آسیب شناسی از مسائل دانش آموزان عنوان شد 

با کمبود نیروی مشاور در مدارس استان کرمان مواجه هستیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
گفت: تزریق واکسن به کادر درمان، در جلوگیری 
از موارد شدید ابتال به کرونا موثر بوده و موجب 

کاهش آمار مبتالیان در کادر درمان شده است.
حسین صافی زاده افزود: انتظار می رود اقشار مختلف جامعه در 
زمان فراخوان شدن برای دریافت واکسن از این مهم استقبال 
کنند تا جمعیت بیشتری تحت پوشش قرار گیرد و آمار ابتال به 

این بیماری و مرگ های ناشی از آن کاهش یابد.
او اظهار داشت: عوارض ایجاد شده بعد از تزریق واکسن کرونا در 
افراد مختلف گذرا است و ممکن است تا 48 ساعت ماندگار باشد 
لذا توصیه می شود افراد دریافت کننده واکسن در صورت بروز 
عالئم از ُمسکن های ساده استفاده کنند و در صورت طوالنی 

شدن عالئم با پزشک مشورت شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: 
کمبودی در زمینه ارائه سهمیه واکسن سالمندان وجود ندارد اما 

به منظور پیشگیری از تجمع افراد به نوبت فراخوان می شوند.
او با بیان اینکه توزیع واکسن در شهرستان های مختلف استان 
کرمان به طور یکسان انجام شده است گفت: تمام واکسن موجود  
مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارند.

صافی زاده تاکید کرد: افراد باید توجه داشته باشند دریافت 
واکسن به طور صددرصد مانع ابتال به کرونا نمی شود اما از ابتالی 

سخت و مرگ جلوگیری می کند.
او گفت: راهکار تزریق واکسن به دست اندرکاران انتخابات در 

ستاد ملی مقابله با کرونا اندیشیده و اتخاذ شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: دست 
اندرکاران انتخابات طبق دستورالعمل اجرایی معرفی و فراخوان 

می شوند و واکسن کرونا را دریافت می کنند.
او همچنین به تخلفات برخی ادارات در زمینه اعمال نکردن 
دورکاری اشاره کرد و افزود: این امر باید توسط بازرسی 

استانداری پیگیری شود.
صافی زاده اظهار داشت: همچنین رعایت پروتکل های 
بهداشتی از نظر رعایت فاصله، تامین تهویه مناسب و ماسک 
زدن که رفتار شخصی کارکنان است در برخی ادارات رعایت 
نمی شود که مسئوالن ادارات باید این مشکل را پیگیری و رفع 
کنند در غیر این صورت کارکنان می توانند با شماره گیری 
190 موارد را به منظور رسیدگی با کارشناسان مراکز بهداشت 

در میان بگذارند.

افزایش 49  درصدی حوزه های 
امتحانی حضوری

میزان ابتال به کرونا 
در کادر درمان کاهش یافت

خبر

خبر

اخبار شرکت هاخبر

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس 
گفت: براساس قانون معادن ۱۵ درصد از 
حقوق دولتی وصولی از معادن باید به 
اعتبارات همان استان، افزود و در جهت عمل 
به مسئولیت های اجتماعی استفاده کرد 

درحالیکه این امر تاکنون اجرایی نمی شود.
 شهباز حسن پوربیگلری درباره ضرورت انجام 
مسئولیت اجتماعی از سوی معادن بزرگ، 
گفت: همان گونه که ۲ درصد از درآمدهای 
نفتی باید در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی در مناطق نفت خیز هزینه شود، 
براساس ماده ۱4 قانون معدن نیز باید پانزده 
درصد )۱۵%( از حقوق دولتی وصولی را به 
اعتبارات همان استانی که معدن در آن قرار 
دارد، افزود و در جهت عمل به مسئولیت های 
اجتماعی استفاده کرد درحالی که این امر 
اجرایی نمی شود. تبصره ۶ ماده ۱4 قانون 
معادن دولت مکلف است پانزده درصد )%۱۵( 
از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان 
استان اضافه نماید،  به طوری که تمام اعتبار 
یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه 
شهرستان با اولویت بخشی که معدن در 
آن واقع شده، اختصاص یابد. نماینده مردم 
سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی 
افزود: بیشتر معضالت و مشکالت معادن 
مربوط به افرادی است که در حاشیه آنها 
زندگی می کنند در واقع این افراد نه تنها 
نفعی از معادن نمی برند بلکه به دلیل وجود 
گردوغبار، آالیندگی های زیست محیطی، 
شیمیایی و… دچار مشکالت جسمی و.. نیز 
می شوند. وی با بیان اینکه این اعتبارات پس 
از وصول و واریز به خزانه به استان مربوطه 
داده نمی شود، اضافه کرد: هرچند ۱۵ درصد 
از حقوق مالکانه معادن باید به استان محل 
استقرار آن معدن تخصیص داده شود اما 
متاسفانه اعتبار پرداخت شده کمتر از ۲ درصد 
است که دستگاه های نظارتی باید به موضوع 
ورود کرده و با تخصیص اعتبار ۱۵ درصدی 
زمینه اجرای مسئولیت های اجتماعی مربوط 

به آن منطقه را فراهم کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: از تمام اختیارات قانونی 
خود برای احقاق حقوق مردم حوزه انتخابیه 
خود که از اعتبارات مربوط به معادن مستقر 

بهره نمی برند، استفاده خواهم کرد.

تهران- ایرنا- شاخص کل در بازار بورس دیروز 
)یکشنبه، دوم خرداد  ماه( ۲0 هزار و 4۲۱ 
واحد افت داشت که در نهایت این شاخص 

به رقم یک میلیون و ۱0۷ هزار واحد رسید.
برپایه معامالت دیروز بیش از سه میلیارد و 
۸9۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 30 هزار و 93  میلیارد ریال داد و 

ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با سه هزار و 
9۵3 واحد کاهش به 3۸۸ هزار و ۲0۱ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با ۲ هزار و ۵۵۶ 

واحد افت به ۲۵۱ هزار و ۷۶ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۶۷۱ واحد و 
شاخص بازار دوم 3۸ هزار و ۷93 واحد 

کاهش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد 
پتروشیمی شازند )شاراک( با ۱۱0 واحد، 
سیمان فارس و خوزستان )سفارس( با ۵4 
واحد، پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( با 39 
واحد، سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان 
)سیدکو( با 3۵ واحد، لیزینگ رایان سایپا 
)ولساپا( با ۲0 واحد و فوالد امیرکبیر کاشان 
)فجر( با ۱9 واحد تاثیر مثبت بر شاخص 
بورس داشتند.در مقابل، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با ۲ هزار و ۷9۷ واحد، 
ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۲ هزار و 49 
واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با یک هزار و 
۲0۶ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۲0۶  واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۸۷3 واحد، 
پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۷09 
واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با ۶3۷ 
واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۵93 واحد، 
ایران خودرو )خودرو( با ۵۶۵ واحد و نفت و 
گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۵۲9 واحد، 

تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.

در بزرگداشت روز ملی روابط عمومی و هشتمین دوره جشنواره 
ستارگان روابط عمومی ایران که با حضور مدیران روابط عمومی برتر 
کشور در تهران و در خانه فرهنگ و هنر دیهیم برگزار شد، شرکت 
فوالد سیرجان ایرانیان توانست عنوان »ستاره ملی روابط عمومی« را 
از آن خود کند.در این جشنواره که به همت خانه روابط عمومی ایران 
و انجمن بین المللی روابط عمومی برپا شد و برگزار کنندگان در پی 
معرفی روابط عمومی های برتر کشور بودند، در این جشنواره لوح ستاره 
ارتباطی مدیر ارشد به رمضان قربان ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد 
سیرجان ایرانیان به پاس شخصیت ارتباطی، منش، روحیه تعاملی و 
نقش تعیین کننده در بهبود ارتباط با ذی نفعان و نگاه تعالی جویانه 
ایشان به حوزه ارتباطات و روابط عمومی و عملکرد حمایتی فکری و 
عملی ایشان از حوزه ارتباطی تحت امر و شخصیت برجسته ارتباطی 
به ایشان اعطا شد.همچنین در ادامه این جشنواره جایزه ستاره ملی 
روابط عمومی در سال 99 و لوح سپاس این جشنواره نیز به ابراهیم 
احمدی رئیس روابط عمومی شرکت فوالد سیرجان ایرانیان اهدا شد.

اهدای ستاره ملی روابط عمومی 
به »فوالد سیرجان ایرانیان«

 1۵ درصد از حقوق دولتی 
وصولی از معادن باید به 

اعتبارات استان اضافه شود

شاخص بورس 
همچنان بر مدار نزول

به گزارش روابط عمومی مس شهید باهنر؛مراسم تودیع و معارفه رئیس 
هیئت مدیره این شرکت با حضور مهندس وکیلی عضو هیئت مدیره و 
معاون فنی و نظارت هلدینگ صدر تامین و اعضای هیئت مدیره شرکت 
برگزار شد.در این مراسم مهندس وکیلی گفت: عملکرد موفق کنونی 
مس باهنر مرهون تالش های شبانه روزی مدیریت و پرسنل سخت 
کوش آن است.وی افزود: در طی سال های اخیر این شرکت با تالش و 
همت خود توانسته جایگاه ارزشمندی در زمینه تولید، فروش و صادرات 
محصوالت مسی کسب کند.معاون فنی و نظارت هلدینگ صدر تامین 
در ادامه جلسه ضمن تشکر از زحمات رستمی رئیس پیشین هیات 
مدیره مس باهنر، حسنی را به عنوان رئیس جدید هیات مدیره مس 
باهنر معرفی نمود.وی ضمن تبریک به حسنی که خود از دیار کریمان 
بوده و هم اکنون در سمت مدیر حسابرسی هلدینگ صدر تامین مشغول 
به فعالیت است در این مسئولیت نیز آرزوی موفقیت نمود.گفتنی است 
رستمی پیش از این به سمت مدیر عامل شرکت صنایع خاک چینی 

ایران منصوب شده بود و این تغییر بر این اساس صورت پذیرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده که به منظور ترویج تبلیغات 
انتخابات در فضای مجازی، بسته های اینترنت یک ماهه رایگان به همه 

مردم ایران عرضه می شود. 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- دیروز 
در توئیتر نوشت: با تجویز و تصویب ستاد ملی کرونا و با همکاری دکتر 
نوبخت، به منظور ترویج تبلیغات انتخابات در فضای مجازی به جای 
تجمعات خیابانی و میدانی، بسته های اینترنت یک ماهه رایگان به همه 

مردم ایران عرضه می شود. جزئیات این طرح به زودی اعالم می شود.
این درحالی است که آذری جهرمی پیش از این هم درباره انتشار اخباری 
مبنی بر ارائه اینترنت رایگان به کاندیداهای ریاست جمهوری، توضیح 
داده بود: تخصیص اینترنت رایگان به کاندیداهای ریاست جمهوری به 

معنای ارائه بسته اینترنت رایگان مصرفی نیست.

حسنی رئیس هیات مدیره 
مس باهنر شد

جریان بسته های اینترنت 
رایگان انتخاباتی چیست؟

کاغذ اقتصادی

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره 140060319012000312 هیات 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای علـی محمـدی آبـاده فرزنـد مهـدی بشـماره شناسـنامه 37 صـادره از 
سـیرجان در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 15/91 متـر مربـع پـالک 593 اصلـی واقـع 
در آبـاده بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای یدالـه آباده محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الـف 1017
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/19- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/3

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
140060319012000267 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد افشـاری زاده فرزند محمد حسـن بشـماره 
شناسـنامه 7841 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب مغازه به مسـاحت 41/70 متر 
مربـع پـالک 939 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان خیابان ابن سـینا 
فرعـی بـدر شـمالی کوچـه 2 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد حسـن افشـاری زاده 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الـف 1032
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/03-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/03/18

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره 140060319008000459هیات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای رضا 
نخعـی فرزنـد علی به شـماره شناسـنامه 3080141474 صـادره از زرند در یک بـاب مغازه به 
مسـاحت 36.90 مترمربـع مفـروز و مجزی شـده از پالک 24 فرعـی از 2368 اصلی واقع در 
زرنـد خیابـان مطهـری خریـداری از مالک رسـمی آقـای اکبر امرالهـی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف58
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/3- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/17

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 140060319008000067هیات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم ملیکا 
السـادات تهامـی زرنـدی فرزند سیدحسـین به شـماره شناسـنامه 3080227840 صـادره از 
زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 290.55 مترمربـع از پـالک 7561 اصلی واقـع در زرند 
خیابـان شـهید یزدانـی کوچه 7 خریـداری از مالک رسـمی آقای غالمعبـاس نظریان محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف76
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/3- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/17

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
1400603190080000226هیـات  شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم 
سـعیده کـردی کریـم آبـادی فرزنـد احمد به شـماره شناسـنامه 
 302.5 مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  در  زرنـد  از  صـادره   10
مترمربـع از پـالک 7566 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان عالمـه 

کوچـه 13 خریـداری از مالـک رسـمی آقای غالمعبـاس نظریان 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف74
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/3

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/17
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره 139960319012004084 هیات 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضی خانم مریم افشـاری زاده فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 7 صادره از سـیرجان 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 210/74 متـر مربـع پـالک 939 اصلـی واقع 
در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان خیابـان ابـن سـینا فرعـی بدر شـمالی کوچه 2 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد حسـن افشـاری زاده محرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الـف 1033
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/03

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/03/18
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139960319012004085 هیات 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای مریم افشـاری زاده فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 7 صادره از سـیرجان 
در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 41/87 متـر مربـع پـالک 939 اصلـی واقـع 
در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان خیابـان ابـن سـینا فرعـی بـدر شـمالی کوچه 2 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمد حسـن افشـاری زاده محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الـف 1034
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/03/03

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/03/18
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره 140060319008000065هیات 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی خانـم اعظـم سـیف الدینـی خالقـی فرزنـد عباس به شـماره شناسـنامه 1471 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 437.5 مترمربـع مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 6103 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان وحـدت خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
مجتبـی نظریـان محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف73
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/3

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/17
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شماره 140060319008002931هیات 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای حسـین نورالدینی شـاه آبـادی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 1212 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 241.30 مترمربع از پـالک 2382 اصلی 
واقـع در زرنـد خیابـان پوریـای ولـی خریـداری از مالکیـن رسـمی خانـم هـا مهنـاز و 
اشـرف موسـوی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف75
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/3

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/17
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت  
احترامـا طبـق درخواسـت شـماره 1400/02/26-3980 
خانـم نجمـه / حـرزاده فرزند مهدی شـماره شناسـنامه 
2518 تاریـخ تولد 1358/07/28 صادره از کرمان دارای 
شـماره ملـی 2992205699 مالک ششـدانگ پـالک 11939 فرعی از 
2788 اصلـی بخـش 3 کرمان موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره 
چاپـی 008411 سـری ب سـال 90 کـه در صفحـه 287 دفتـر امـالک 
جلـد 408 ذیـل شـماره 1000169 ثبـت گردیـده اسـت. رهنـی شـماره 
31080 مورخ 1393/12/05 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 77 شهر 
کرمـان اسـتان کرمـان کـه بنفع بانـک ملت بـه مبلـغ 2.771.000.000 
ریـال بـه مـدت 36 مـاه صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو 
بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت جابجایـی مفقـود و درخواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحی 
مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ 
منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد 
خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیـر ایـن صورت 
پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام 

خواهد شـد. م/الـف 221
تاریخ انتشار: 1400/03/03

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت  
مالـک  فدایـی  طاهـره  خانـم  چـون 
از  فرعـی   2908 پـالک  ششـدانگ 
574-اصلی واقـع در بخش45کرمان 
بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده 
ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک 
اخیرالذکـر کـه قبـال ذیـل ثبـت دفتـر34 امـالک  
محلـی جیرفـت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت 
اداره تقاضـای  ایـن  جابجـای مفقـود گردیـده واز 
صدورسـند مالکیـت المثنی پالک فـوق را نموده لذا 
بنا بـه درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره 
یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانون ثبـت مراتب در 
یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچـه شـخص یا 
اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک 
مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعا 
نـزد خـود مـی باشـند از تاریخ انتشـار آگهـی )یک 
نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه کتبا بـه اداره 
ثبـت اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفـت اعـالم 
نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلت مقرر 
در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس 
مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و 
مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی 

بنـام مالـک اقـدام خواهـد نمـود .
 جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

اگهی حصر وراثت   
احترامـا در خصوص 

دادخواست 
خواهـان  تقدیمـی 
بـه  نـژاد  سـنجری  دادعبـاس 
توضیـح  حصروراثـت  خواسـته 
داده شـادروان  سـعید خـاوش 
ش  ش  بـه  محمـد  فرزنـد 
تاریـخ  در   5360347198
دررودبـار جنـوب   1399/12/28
حیـن  ووارث  نمـوده  فـوت 
فـوق عبارتنـد از :1-  معصومـه 
محمـد  فرزنـد  نـژاد  مداحـی 
)مـادر متوفـی( 2- دادعبـاس 
محمـد  فرزنـد  نـژاد  سـنجری 
)پـدر متوفی(لـذا مراتـب یـک 
نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار 
محلـی آگهـی میشـود چنانچـه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت 
اشـخاص  نـزد  ازمتوفـی  نامـه 
باشـد یک مـاه از نشـر آگهی به 
دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی 

شـد. خواهـد  صـادر 
رئیس شوراحل اختالف شماره دو 
.بهروز عربی

اگهی حصر وراثت   
تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
خواسـته  بـه  نـژاد  مداحـی  ملـوک  خواهـان 
حصروراثـت توضیـح داده شـادروان صنم بهرامی 
نیـک خو فرزند محمـد بـه ش ش 5369829373در تاریخ 
1399/12/28دررودبـار جنـوب فـوت نمـوده ووارث حین فوق 

عبارتنـد از :
1-مختارمداحی نژاد فرزند میرزامحمد                    

2-حسن مداحی نژاد فرزند میرزامحمد                                           
3-علی مداحی نژاد فرزند میرزامحمد                    

4-غالمحسـین مداحـی نـژاد فرزنـد میرزامحمـد  )فرزندان 
پسـر متوفی(                  

5-فرخنده مداحی نژاد فرزند میرزامحمد                    
6-صدیقه مداحی نژاد فرزند میرزامحمد                    

7-مریم مداحی نژاد فرزند میرزامحمد 
8- معصومه مداحی نژاد فرزند میرزامحمد                    

9-ملـوک مداحـی نـژاد فرزنـد میرزامحمـد  )فرزندان پسـر 
متوفـی(10

10- میـرزا محمـد مداحی نژادفرزند غالمحسـین )همسـر 
دائمـی متوفـی( لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر 
االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک 
مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر 

شـد. خواهد 
 رئیس شوراحل اختالف رودبار جنوب .بهروز عربی.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
140060319008002702هیـات  شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 
حسـین ناظـوری زرنـدی فرزنـد صفرعلـی به شـماره شناسـنامه 
77 صـادره از زرنـد در قسـمت از ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 
74.65 مترمربـع از پـالک 2431 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان 
آقـای محمـد  مالـک رسـمی  از  3 خریـداری  فلسـطین کوچـه 
عمـوم  اطـالع  منظـور  بـه  لـذا  اسـت.  گردیـده  محـرز  جعفـری 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
بـه  اگهـی  اولیـن  انتشـار  تاریـخ  از  تواننـد  باشـند مـی  داشـته 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف77
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/3

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/17
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 140060319008000228هیات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی خانـم زهرا اردنه فرزند حبیب اله به شـماره 
شناسـنامه 9 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 565 مترمربع مفروز و مجزی شـده از پالک 
638 فرعـی از 290 اصلـی واقـع در زرنـد روسـتای بابهوتک بخش 15 کرمان خریداری از مالکین رسـمی 
آقـای ابراهیـم اردنـه و فاطمـه منصوری بابهوتکـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الف80
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/3/3- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/17

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 140060319008000253هیـات دوم  موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم اکـرم عـرب پـور داهوئـی فرزنـد عباس 
بـه شـماره شناسـنامه 28 صـادره از زرنـد در ششـدانگ خانـه بـه 
مسـاحت 255.10 مترمربـع از پـالک 2431 اصلـی کـه یکدانـگ از 
عرصـه برابـر اسـناد اجـاره شـماره هـای 57486 و 60943 متعلق به 
انجمن زرتشـتیان می باشد )به مسـاحت 42.51 مترمربع از 255.10 
مترمربع(واقـع در زرنـد شـهرک ولیعصـر خریـداری از مالک رسـمی 
ورثـه سـیدمحمدصالح موسـوی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت 
مقـررات  طبـق  اعتـراض  وصـول  عـدم  و  مذکـور  مـدت  انقضـای 
سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف79-تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:1400/3/3- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:  1400/3/17
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 140060319008000446هیـات دوم  موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
فرزنـد  آبـادی  همـت  ایـزدی  اکـرم  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض 
حسـین بـه شـماره شناسـنامه 4 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت 278.76 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 18 
فرعـی از 5068 اصلـی واقـع در زرند شـهرک امام سـجاد ع  خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه تهامی سـلیمان آبـادی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 
 اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 48
دوم:   نوبـت  انتشـار  تاریـخ  اول:1400/2/20-  نوبـت  انتشـار  تاریـخ 

1400/3/3
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 140060319008000257هیـات دوم  موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای ابـوذر منتظـری خـادم فرزنـد جـواد بـه 
شـماره شناسـنامه 5638 صـادره از زرنـد در قسـمتی از خانـه بـه 
مسـاحت 3.56 مترمربـع از پـالک 6459 اصلـی )جهـت ادغـام در 
پـالک 3106 فرعـی از 6044 اصلـی( واقـع در زرنـد خیابـان شـهید 
صمدانـی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی حسـن زاده محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 
فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 50

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:1400/2/20-  تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:  
1400/3/3

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 140060319008000340هیـات دوم  موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای سـجاد میرزائـی فرزنـد علـی به شـماره 
بـه  بـاب خانـه  زرنـد در یـک  از  شناسـنامه 3080011937 صـادره 
مسـاحت 270.35 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 230 
فرعـی از 2368 اصلـی واقـع در زرنـد اکبرآبـاد خریـداری از مالـک 
رسـمی خانـم طیبه ذکائـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 49
دوم:   نوبـت  انتشـار  تاریـخ  اول:1400/2/20-  نوبـت  انتشـار  تاریـخ 

1400/3/3
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره 140060319008000260هیـات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عبدالرسـول هنرجـو 
فرزنـد غالمرضـا به شـماره شناسـنامه 1 صادره از زرنـد در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 209.20 مترمربـع از پـالک 7566 اصلـی واقـع 
در زرنـد خیابـان عالمـه کوچـه 11 خریـداری از مالک رسـمی آقای 
غالمعبـاس نظریـان محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 51
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:1400/2/20-  تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:  

1400/3/3
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

خانه قنات کرمان تاسیس می شود

وجود بیش از سه هزار پایگاه الکترونیکی 
سنجش سالمت در کرمان 

نقش مهم پروژه های آبخیزداری 
در کمک به کشاورزان جنوب کرمان

 

محمد برشان با اشاره به اهمیت قنات ها اظهار کرد: 
آورد قنات های استان کرمان می تواند نقش مهمی 

در توسعه کشاورزی و گردشگری داشته باشد.
او افزود: قنات در طول قرون و اعصار متمادی تامین 
کننده حیات مردم بوده و حفظ قنات حفظ محیط 
زیست و بخشی از تاریخ و تمدن این تاریخ کهن است.

برشان با اشاره به اینکه در استان کرمان سه قنات 
جهانی داریم، بیان کرد: تاکنون چهار قنات ثبت 
ملی شده و ۱۱ قنات در این پروسه قرار دارد و در حال 
تهیه گزارش سه تمدن قناتی بم، شهربابک و شهداد 
هستیم.او تصریح کرد: تاکنون قنات های داوران 
رفسنجان، بنگان و باقرآباد بافت و حجت آباد توکلی 
عنبرآباد ثبت ملی شده و پرونده قنات های خورند 
راور، جرجافک زرند، قنات مرکزی ارزوئیه و ده ملک 
کوهبنان آماده مطالعه و ارسال به سازمان میراث 

فرهنگی است.
عضو مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی 
آب اظهار کرد: در سال های اخیر متاسفانه قنوات 
بسیاری خشک شده که از مهم ترین عوامل آن می 
توان به خشکسالی های متمادی، تغییر اقلیم، چاه 

های عمیق مجاز و غیرمجاز، پروسه چاه به جای 
قنات و … اشاره کرد.او با بیان اینکه متاسفانه قنات 
همیشه از پشت عینک مه آلود دیده شده و دستگاه 
های مربوطه در این زمینه توجه الزم را نداشته 
اند، گفت: گردشگری قنات می تواند عامل مهمی 
برای شناسائی تمدن قناتی استان کرمان باشد و به 
عنوان مثال با توجه به اهمیت بم و قنات های پرآب 
آن رونق گردشگری قنات عالوه بر اشتغالزایی تاثیر 
زیادی در آبادانی قنات دارد.برشان تصریح کرد: با 
توجه به ثبت جهانی لوت، گردشگری قنات در شهداد 
و همچنین ثبت جهانی میمند، گردشگری قنات در 
شهربابک اهمیت زیادی دارد و وظیفه تاریخی ما 
حفظ این سرمایه بزرگ پیشینیان است چراکه قنوات 
به عنوان پدیده ای عجیب در زیر زمین شکل گرفته 
اند.او با اشاره به اینکه مقدمات تاسیس خانه قنات 
استان کرمان فراهم شده، گفت: تاسیس خانه قنات 
می تواند محلی برای تمام پژوهشگران، نویسندگان 
و دانشجویان عالقمند به قنات باشد تا همه دست به 
دست هم داده و از ادامه تخریب این سرمایه بزرگ 
بشری جلوگیری کنیم و این مهم همکاری و همراهی 

همه مسئوالن و به ویژه استاندار را می طلبد.
برشان افزود: در دیداری که اردیبهشت ماه امسال با 
استاندار کرمان داشتیم، حمایت خود را از تاسیس 

خانه قنات اعالم کردند.
این پژوهشگر حوزه آب با اشاره به پیگیری معرفی 
باغ شهر بم به عنوان باغ شهر جهانی عنوان کرد: این 
کار می تواند در زمینه های مختلف برای پیشرفت 
این دیار موثر باشد؛ شهر بم براساس قنات و تمدن 
قناتی شکل گرفته و باغشهر بزرگ این منطقه از 
طریق قنات ها ادامه حیات داده و در شهر بم بیش از 
۱00 قنات جریان داشته که قرن ها آب خندق اطراف 
را تامین می کرده اند.او تصریح کرد: هم اکنون پرآب 
ترین قنات های ایران در بم قرار دارد و قنات قنبرآباد 
شیخی بم با ِدبی 3۶0 لیتر در ثانیه و قنات دشتر با 
دبی ۱۸0 لیتر در ثانیه در بم وجود دارند و قنات های 
اکبرآباد و قاسم آباد بروات ثبت جهانی شده و پایگاه 

قنات مرکز بزرگ معرفی تمدن قناتی بم است.
برشان بیان کرد: مطالعه تمدن قناتی بم عامل مهمی 
برای معرفی باغشهر است و باید ابتدا تمدن مطالعه، 
بررسی و ثبت ملی شده و همه قنات ها مورد مطالعه 
دقیق قرار گرفته و مدار گردش آب، نظام آبیاری و 
مراسم آبخواهی و باران خواهی بم نیز شناسایی و 
اسناد مربوط به تمدن آب جمع آوری و به نمایش 

گذاشته شود.
عضو مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی 
آب با اشاره به اینکه تمدن قناتی بم شاخص ترین 

رابطه انسان با آب در قلمرو تاریخ استان کرمان 
است، گفت: در حال حاضر وجود گردشگری قنات 
بیش از پیش در بم احساس می شود اما قنوات 
همیشه مورد بی مهری بوده اند و گردشگری قنات 
و آب تاکنون نتوانسته جایگاه خود را نشان بدهد 
و ضعف رسانه ای و مدیریتی در این زمینه کامال 

مشهود است.
او افزود: هرگونه بی اعتنایی به قنات های بم در این 
وانفسای خشکسالی بر مشکالت انبوه بحران آب می 
افزاید لذا باید جایگاه قنات تعریف و بازتعریف شود و 
اهمیت قنات در قرن ۲۱ از لحاظ تاریخی، جغرافیایی 
و کشاورزی بیان و معضالت قنات باید شناسایی و 
رفع شود.برشان با اشاره به تاثیر سیل، زلزله، چاه های 
عمیق، حقابه داران، تغییر اقلیم، چاه به جای قنات، 
برق و شبکه انتقال، جریانات مغناطیسی و اتمی، زباله 
های فضایی و … بر قنوات اظهار کرد: ارتباط قنات با 
محیط زیست باید شناسایی شود و متاسفانه تاکنون 
قنات و تکنولوژی، معضالت مدیریتی، حفظ و احیای 

قنوات موردتوجه الزم قرار نگرفته است.
او بیان کرد: مباحث قنات و رسانه و فضای مجازی، 
قنات و گردشگری، آموزش مقنی گری و جایگاه قنات 
از لحاظ تاریخی، سیاسی، اجتماعی و مردم شناسی 

مورد توجه نبوده و مغفول است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان 
گفت: بیش از سه هزار پایگاه نوبت گیری الکترونیکی 
به منظور اجرای برنامه سنجش سالمت جسمانی و 
آمادگی تحصیلی نوآموزان این استان در اختیار خانواده 

ها قرار دارد.
عباس صفوی در نشست ستاد سنجش سالمت 
جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به 
دبستان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: 
ضرورت اجرای طرح سنجش، شناسایی به موقع 
اختالالت در کودکان است که مهمترین دستاورد آن 

اقدام به هنگام و موثر برای درمان و رفع مشکل است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان اظهار  
داشت: برخی از دانش آموزان بسته به نوع آسیب و 
مشکل، نیاز به ارائه خدمات خاص دارند، مثال خانواده 
کودکی که آسیب شنوایی دیده با شناسایی و تشخیص 
به موقع می تواند برای کاشت حلزون شنوایی کودک 
خود اقدام کند که معموال این خدمات از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی، بهزیستی و ارگان های حمایتی انجام و از 

آسیب های بیشتر پیشگیری می شود.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان 
تصریح کرد:جای دهی دانش آموزان بسیار مهم است 
و اولویت با نوآموزان تلفیقی پایه اول است، نوبت گیری 

سنجش در این استان در بیش از سه هزار پایگاه 
الکترونیکی انجام می شود.

صفوی گفت: نوآموزان بدو ورود به دبستان از نظر 
اختالالت بینایی، شنوایی، رفتاری، جسمی – حرکتی، 
اوتیسم و سایر اختالالت مورد ارزیابی قرار می گیرند و 
برای کودکانی که مشخص شود مشکلی دارند زمینه 
برای دریافت خدمات مناسب در مدارس دانش آموزان 
با نیازهای ویژه فراهم می شود.او خاطر نشان کرد: تعداد 
پایگاه های سنجش امسال به 43 پایگاه ثابت افزایش 
یافته که در ۲ نوع الف و ب تقسیم بنده شده اند، ۲۱ 
پایگاه نوع ب و ۲۲ پایگاه نوع الف داریم که در نوع ب 
تعداد عوامل اجرایی کمتر است.رئیس اداره آموزش 
و پرورش استثنایی استان کرمان تاکید کرد: برای 
بهبود انجام برنامه ها، بایستی پایگاه سنجش در مکان 

مناسبی در شهر و در دسترس همه اولیا باشد.
او ادامه داد: این مکان ها باید فضای باز و مناسب و اتاق 

هایی بزرگ با تهویه مناسب داشته باشد، وجود  سیستم 
سرمایشی و اقالم بهداشتی و رعایت کامل شیوه نامه 
ها ضروری است تا از این رهگذر ازدحام اولیا و در نتیجه 
شیوع بیشتر کرونا و تهدیدی برای سالمت خانواده ها 
صورت نگیرد.صفوی گفت: سال گذشته 99.۶ درصد 
سنجش انجام داده ایم، 0.4 درصد کسانی هستند که 
شناسایی نشدند و اتفاقا گروه هدف ما و معموال افرادی 

هستند که نیاز به خدمات حمایتی بیشتری دارند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان گفت: 
پیش بینی می شود امسال با همراهی و همکاری همه 
دست اندرکاران جذب صد در صدی داشته باشیم که 
این مهم هم مسئولیت شرعی و هم قانونی است و در این 
راستا تریبون های نماز جمعه، پایگاه های بسیج، اعضای 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، فرمانداران و بخشداران 
و غیره نقش مهمی در فرهنگ سازی و جذب خانواده 

ها برای سنجش نوآموزان دارند.

به گزارش پیام طبیعت جنوب کرمان دکتر برخوری 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی به اتفاق دکتر احمدی 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در 
سفر خود به شهرستان فاریاب از پروژه های آبخیزداری 

این شهرستان بازدید بعمل آوردند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در حاشیه 

این بازدید گفت: اجرای طرح های آبخیزداری ضمن 
حفاظت از منابع آب و خاک نقش مهمی در اشتغال 
جوامع محلی دارد.دکتر برخوری به نقش مهم پروژه 
های آبخیزداری در جلوگیری از سیل و روان آب هایی 
که ممکن است به تخریب روستا و زمین های کشاورزی 
منجر شود، اشاره کرد و گفت: گرفتن سرعت آب، 

ذخیره کردن آب پشت سدها، نفوذ آب به سفره های 
زیرزمینی و به تبع آن پر آب شدن چاه ها و استفاده 

کشاورزان از مزایای اجرای این پروژه ها است.
در ادامه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان نیز با اشاره به نقش مهم پروژه های آبخیزداری 
و آبخوانداری گفت: طی سه سال اخیر در 3 حوزه آبخیز 
شهرستان فاریاب ۸ سازه آبخیزداری از محل اعتبارات 

صندوق توسعه ملی اجرایی شده است.
دکتر احمدی اضافه کرد: پروژه پخش سیالب سایت 
یک فاز ۲ حوزه آبخیز شهری فاریاب نیز با حجم 
۵۶۶00 متر مکعب عملیات خاکی و ۲3۵4 متر 

مکعب عملیات سنگی مالتی با اعتباری بالغ بر  ۲۷ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در 

حال اجرا می باشد.
او در پایان عنوان کرد: طرح های آبخیزداری و 
آبخوانداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان شامل عملیات مکانیکی، بیومکانیکی، 
بیولوژیکی و مطالعات در ۲۲ حوزه آبخیز در حال 

مطالعه، اجرا و بهره برداری می باشد.
گفتنی است جمعی از معاونین و مدیران سازمان جهاد 
کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 

کرمان نیز در این بازدید حضور داشتند.

ایسنا  

گزارش

برشان این پژوهشگر حوزه آب با اشاره به پیگیری 
معرفی باغ شهر بم به عنوان باغ شهر جهانی عنوان 
کرد: این کار می تواند در زمینه های مختلف برای 
پیشرفت این دیار موثر باشد؛ شهر بم براساس قنات و 
تمدن قناتی شکل گرفته و باغشهر بزرگ این منطقه 
از طریق قنات ها ادامه حیات داده و در شهر بم بیش از 
100 قنات جریان داشته که قرن ها آب خندق اطراف را 
تامین می کرده اند.

او تصریح کرد: هم اکنون پرآب ترین قنات های ایران 
در بم قرار دارد و قنات قنبرآباد شیخی بم با ِدبی 3۶0 
لیتر در ثانیه و قنات دشتر با دبی 1۸0 لیتر در ثانیه در 
بم وجود دارند و قنات های اکبرآباد و قاسم آباد بروات 
ثبت جهانی شده و پایگاه قنات مرکز بزرگ معرفی 
تمدن قناتی بم است

 پیگیری ثبت بم به عنوان باغ شهر جهانی

 یک نویسنده و پژوهشگر حوزه آب گفت: با اشاره به اینکه مقدمات تاسیس خانه قنات استان کرمان فراهم شده، گفت: تاسیس خانه قنات می تواند محلی برای 
تمام پژوهشگران، نویسندگان و دانشجویان عالقمند به قنات باشد تا همه دست به دست هم داده و از ادامه تخریب این سرمایه بزرگ بشری جلوگیری کنیم.

چگونه خسارت خود را از صنعت برق بگیریم؟۶ هزار معدن برای سرمایه گذاری وجود دارد
علیرضا رزم حسینی بعد از ظهر شنبه در دیدار با جمعی 
از صنعتگران و فعاالن اقتصادی کاشان با اشاره به اینکه 
سال های گذشته شرایط سختی برای بخش های صنعتی و 
معدنی ایران بود، اظهار داشت: عالوه بر تحریم های ظالمانه 
استکبار جهانی، شیوع ویروس کرونا نیز باعث شد که 

اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه دولت برای تسهیل و مانع زدایی 
فعالین حوزه صنعت و تجارت اقدامات خوبی انجام داد، ابراز 
داشت: در یکی از این اقدامات تمامی صادرکنندگانی که 
تعهد ارزی داشتند، پرونده آنها از دستگاه قضائی برگشت 
داده شد.وزیر صمت با بیان اینکه این اقدام در راستای مانع 
زدایی برای تولیدکنندگان بود، تصریح کرد: با اجرای این 
سیاست صادرات ما در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به 
مدت زمان مشابه در سال گذشته ۸0 درصد افزایش پیدا 
کرد.وی با اشاره به اینکه اساس این کار محدودیت های 
بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تعامل و 
همکاری بیشتر تجار و صنعتگران شاهد مشکالت کمتری 

برای فعالین اقتصادی کشور در این حوزه باشیم.
رزم حسینی با بیان اینکه بیش از ۶ هزار معدن در سراسر 
کشور برای سرمایه گذاری وجود دارد، گفت: بیش از یک 
هزار از این معادن در استان اصفهان است که از طریق 
مزایده عمومی و از طریق پایگاه های رسمی اطالع رسانی 

دولت به اطالع عموم می رسد.

وی همچنین با اشاره به اینکه وزارت صمت تمام اختیارات 
در حوزه محصوالت کشاورزی همانند تأمین نهاده ها و 
صادرات واردات محصوالت کشاورزی را به عهده وزارت 
جهاد کشاورزی گذاشته است، افزود: در مورد تنظیم بازار 
و قیمت گذاری کاالهای اساسی نیز با تمهیدات اندیشیده 

شده امیدواریم مشکالت موجود مرتفع شود.
وزیر صمت درباره اقتصاد مقاومتی و نقش شرکت های 
دانش بنیان در تقویت پایه های اقتصاد مقاومتی گفت: 
شرکت هایی که عالقه مند به توسعه و سرمایه گذاری 
هستند دولت حجم زیادی از سرمایه گذاری را برای آنها 

آماده کرده تا به تدریج عرضه می شود.
وی با اشاره به اینکه سعی کرده ایم صدور مجوزها تسهیل 
یابد، ادامه داد: برای مثال کسی که تمایل به سرمایه گذاری 
در بخش فوالد دارد اگر تعهد به تأمین مواد اولیه دهد 
مجوزهای الزم برای ایجاد کار تولیدی در کوتاه ترین زمان 

ممکن صادر می شود.
رزم حسینی با اشاره به اینکه بیش از یک هزار و ۵00 واحد 
تولیدی صنعتی در سال گذشته احیا شد، گفت: فهرستی 
از واحدهای راکد آماده شده است و سرمایه گذاران که 
عالقه مند به تولید هستند به آنها پیشنهاد می کنیم 
این واحدهای راکد را راه اندازی کنند چرا که بسیاری 
از مقدمات کالبدی و سخت افزاری تولید در این واحدها 

مهیا شده است.

خدمات  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
دریافت  نگران  مشترکان  گفت:  مشترکین 
خسارات برقی خود که به دلیل قطع و وصل برق 
پیش آمده نباشند چرا که به راحتی می توانند 
درخواست خود را در سامانه درج کنند و قطعا 

پیگیری خواهد شد.
عبداالمیر یاقوتی در گفت و گو با ایسنا، با بیان 
ینکه بر اساس بیمه مشترکان اگر خسارتی  ا
رایی مشترکان خانگی یا سایر مصارف  بر دا
تحمیل شود که منشا آن برق باشد، در چارچوب 
قرارداد بیمه خسارت مشترکان و مفاد قرارداد 
پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: در ابتدا الزم 
نیر و بخش بیمه  است مشترک وارد سایت توا
خسارات مشترکین شود و یا از طریق جستجو در 
موتورهای جستجوگر  به راحتی وارد سایت مورد 

نظر شود و درخواست خود را ثبت کند.
وی با بیان اینکه زمانی که مشترکان وارد سایت 
bimetavanir.org.ir شدند می بایست شناسه 
قبض خود را وارد و اگر مستنداتی دارند الزم 
است اطالعات آن را وارد کنند، گفت: عالوه بر 
این اگر هزینه ای پرداخت کردند فاکتور آن را 
به درخواست خود  اضافه کنند که پس از آن 
وارد مراحل رسیدگی، بررسی کارشناس، تعیین 
خسارت، گرفتن شماره شبا و نهایتا پرداخت 

می شوند.
به گفته مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات 
مشترکین ممکن است این خسارات در حوزه 
وسایل خانگی نباشد و آتش سوزی اتفاق افتاده 
باشد که در این شرایط نیز اگر ارگان هایی 
ذیصالح تایید کنند که منشا خسارت برق است 
متناسب با مستنداتی که واحدهای ذیربط ارائه 
می دهند امور مالی الزم انجام، مبلغ برآوردی 

محاسبه می شود و مراحل بعدی ادامه دارد.
هر مشترک چقدر حق بیمه 

پرداخت می کند؟ 
ینکه اگر حادثه منجر به قطع  یاقوتی با بیان ا
عضو شود، مجددا بر اساس قوانینی که وجود 
رد هزینه ها برآورد و پرداخت صورت می  دا
گیرد، گفت: اگر حادثه منجر به فوت نیز شده 
باشد بر اساس مستندات پزشک قانونی مراحل 
کار پیش می رود و هزینه ها پرداخت می شود، 
در واقع در پنج گروه لوازم خانگی، آتش سوزی، 
پزشکی، نقص عضو و فوت هزینه ها پرداخت 

می شود.
وی با اشاره به میزان حق بیمه ای که در قبوض 
ز مشترکان اخذ می شود، اظهار کرد:  برق ا
مشترکان خانگی شهری ۱00 تومان به ازای هر 
ماه و مشترکان تجاری شهری ۱000 تومان به 

ازای هر ماه پرداخت می کنند و این مبلغ برای 
مشترکان روستایی نصف می شود.

چقدر خسارت پرداخت می شود؟ 
خدمات  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
ینکه پرداخت خسارات در  مشترکین با بیان ا
سال گذشته نسبت به سال ۱39۸ افزایش یافت و 
تقریبا دو برابر شد که اکنون نیز در حال پرداخت 
های سال قبل هستیم، گفت: قرارداد ۱400 نیز 
باتوجه به اینکه برج دو دستورالعمل اجرایی آن 
تدوین شد اکنون تشریفات مناقصه آن در حال 
انجام است و امیدواریم برای برج پنج بیمه جدید 

را برای سال ۱400 داشته باشیم.
یاقوتی با اشاره به پرداخت سقف خسارت برای 
بخش های مختلف گفت: برای سال ۱399 
خسارت لوازم ۲۵۶ میلیون ریال، انفجار و آتش 
سوزی حدود 9۵0 میلیون ریال، غرامت فوت و 

غرامت نقص عضو  مطابق قوانین کشوری است.
نیازی به مراجعه حضوری نیست

وی با بیان اینکه اگر مدارک مورد نیاز برای این 
امر ناقص باشد کارشناس به متقاضی اطالع می 
دهد و مدارک که مجدد کامل شد پرونده پیش 
می رود، تاکید کرد: عمال نیازی به حضور فیزیکی 
متقاضی نیست ولی اگر در مواردی نیز الزم باشد 

کارشناسان بیمه اعالم خواهند کرد.

بررسی داده های مرتبط با سرمایه گذاری در بخش ساختمان که توسط مرکز آمار و وزارت تعاون منتشر شده نشان می دهد:

دار
ک را

 مل
س:

عک

 
اختصاصی کاغذ وطن- مسکن هنوز هم جز اولویت 
سرمایه گذاران است. رصد اطالعات مرکز آمارایران و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد با اینکه 
قیمت اکثر مصالح ساختمانی دو برابر شده، تعداد 

پروانه های ساختمانی رشد داشته است.
در زمستانی که گذشت، تمامی اقالم میلگرد باالی 90 
درصد، گچ ۸۸ درصد، گونی چتائی ۱۶۲ درصد افزایش 
قیمت داشتند. افزایش قیمت در تمامی اقالم باالی 
۵0 درصد است، تا جایی که یک المپ صد وات ساده 
۷۷.9درصد نسبت به زمستان سال قبلش رشد قیمت 
داشته است.افزایش قیمت تنها مربوط به نهاده ها نیست،  
دستمزد استادکار، نقاش،راننده لودر و حتی نگهبان 

ساختمانی هم حداقل ۵0دصد بیشتر از سال قبل بود.
با این حال رصد اطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نشان می دهد که نه تنها کاهشی در تعداد 
پروانه های ساختمانی صورت نگرفته بلکه ۲۸ درصد هم 
رشد داشته است.تعداد کل پروانه هاي ساختمانی صادر 
شده براي فصل تابستان ۱399 بالغ بر ۵3هزار و ۷۱برگ 
است که رشد ۲۸ درصدی نسبت به تابستان سال قبل 
داشته است. مساحت زیربنای تعیین شده نیز حدود ۲۶ 
میلیون  و 9۲۵ هزار متر مربع است که افزایش تقریبا دو 

برابری نسبت به فصل قبل داشته است.

همچون کشور، تعداد پروانه های ساختمانی و مساحت 
زیر بنا در کرمان هم رشد داشته است. تابستان سال 
قبل برای کرمان 3هزار و 44۲ پروانه ساختمانی صادر 
شده که حجم مساحت زیربنای اش حدود ۷۲۷ هزارو 
۷۶۲ هزار متر مربع است. این در حالی است که تابستان 
سال قبلش، تنها ۲ هزار و ۶99 پروانه ساختمانی صادر 
شده بود که سرجمع مساحت زیر بنای ۵۸۵ هزار متر 
مربعی را دربرمی گرفت.با این حال محسن شهریاری، 
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کرمان معتقد است 
که عرضه مسکن کاهش داشته و همین موضوع عامل 

افزایش قیمت ملک و اجاره ساختمان است.
او به »کاغذ وطن« می گوید: »طی چند سال گذشته به 
دلیل تورم و باال رفتن قیمت مصالح، تولید مسکن کاهش 

یافته و ما با کمبود مسکن مواجه هستیم.«
به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کرمان 
میزان اجاره بها در مناطق مختلف شهر تفاوت بین 30 تا 
۵0 درصد افزایش داشته. او مدعی است که قیمت ملک 
در سال جدید هیچ افزایشی نداشته و البته معامله ای هم 
صورت نگرفته: »4ماه است که بازار مسکن دچار رکود 

است و معامله خاصی صورت نمی گیرد.«
با توجه به بازه زمانی ۶ تا ۷ ساله ساخت مسکن به نظر 
می رسد که ریشه کاهش عرضه فعلی در سال های 9۲ 
تا 9۵ باشد. رصد اطالعات مرکز آمار ایران طی این بازه 
زمانی نشان می دهد که تعداد پروانه های ساختمانی از 
۲0۱هزار مورد در سال 9۲ به ۱3۵ هزار واحد در سال 
93 رسیده است. این  کاهش 33 درصدی که در سال 

93 اتفاق افتاده ادامه دار بوده و در سال های بعد هم نمود 
داشته است. به طوریکه تعداد پروانه های ساختمانی 
صادر شده در سال 94 به میزان ۱3۱هزار مورد و در 
سال 9۵ هم ۱۲0هزار مورد بوده است. بعد از سال 9۵ اما 
یک برگشت اتفاق افتاده و تعداد پروانه های ساختمانی 
در کشور به ۱3۱هزار و ۶۵۱ مورد رسیده است. از آن 
سال به بعد یک رشد نسبی در تعداد پروانه های ساخت 
و ساز صورت گرفته و به ۱۶۱هزا رو 4۵۷ مورد در سال 
9۸ رسیده است.آنچه مسلم است از سال های اخیر با 
وجود افزایش چندین برابری قیمت مصالح ساختمانی، 
تعداد پروانه های صادر شده افزایش داشته است. رصد 
گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی از تعداد شاغلین 
به تفکیک فعالیت های عمده اقتصادی هم نشان می د هد 

که اشتغال در بخش ساختمان افزایش یافته است.
به عبارت دیگر شاغلین بخش ساختمان در تابستان 
۱399 نسبت به تابستان سال قبل۲40هزا ر و ۱۵۱ 
نفر افزایش یافته است. بر این اساس می توان گفت 
فعالیت های ساخت و ساز کشور مجددا افزایش پیدا 

کرده،  اما چرا؟
نیما ابراهیمی، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان 
کرمان مسکن را مطمعن ترین نوع سرمایه گذاری 
می داند:»مسکن تبدیل به یک کاالی سرمایه ای مطمئن 
شده که هر قدر ملک فراز و نشیب داشته باشد و یا مصالح 
باال رود،  با ز مردم به سمت سرمایه گذاری در این حوزه 

می روند.«
به گفته او سرمایه گذاری در بازار مسکن بازه ۵ ساله 

دارد:»اگر شما نگاه کوتاه مدتی نداشته باشی و بازه 
زمانی ۵ ساله را در نظر بگیری، مسکن همواره  سود 
مطمئن و خوبی داشته، سودآوری که در کمتر بازاری 

پیدا می  شود.«
رصد قیمت های آگهی های دیوار هم این موضوع را 
تایید می کند. یک آپارتمان ۷۵ متری با ده سال ساخت 
در خیابان کرامت شمالی ۷00 میلیون تومان آگهی 
شده، خانه ویالیی ۲۵0 متری در بلوار رضوان نیز برای 
هر مترمربع ۱۱ میلیون تومان آگهی شده، به عبارتی 
۲ میلیارد و ۷۵0 میلیون تومان برای خرید خانه ای 
که در سال ۱3۸0 ساخته شده باید هزینه کرد. قیمت 
خرید هر متر مربع در خانه های تازه ساخت اما به مراتب 
بیشتر بوده و به ۲۵ میلیون تومان برای هر متر مربع 
می رسد. به طوریکه برای خرید یک واحد آپارتمان 
در کوی فرهنگیان باید ۲میلیارد و۵00میلیون تومان 

هزینه کنید.
به گفته رییس انجمن انبوه سازان در کرمان قیمت ملک 
صد متری در کرمان زیر یک میلیارد و ۵00 میلیون تومان 
نیست اما هزینه ساخت آن تقریبا نصف است:» با توجه 
به افزایش مصالح ساختمانی قیمت ساخت هر متر مربع 

ساختمان حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان است.«
او معتقد است که بهترین زمان ساخت و ساز در کرمان 
دوسال اول هر دولت است:» معموال دو سال اول هر 
دولت قیمت  ها ثبات بیشتری دارد اما به محض اینکه یک 
رییس جمهور برای دو دوم انتخاب می شود، قیمت ها نیز 

افزایشی می شود.«

همچنان نان در ساختمان سازی است

مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
 گزارش

نیما ابراهیمی، رئیس هیات مدیره انجمن 
انبوه سازان کرمان مسکن را مطمعن ترین نوع 
سرمایه گذاری می داند:»مسکن تبدیل به یک 
کاالی سرمایه ای مطمئن شده که هر قدر ملک فراز 
و نشیب داشته باشد و یا مصالح باال رود،  با ز مردم 
به سمت سرمایه گذاری در این حوزه می روند.«

به گفته او سرمایه گذاری در بازار مسکن بازه ۵ 
ساله دارد:»اگر شما نگاه کوتاه مدتی نداشته باشی 
و بازه زمانی ۵ ساله را در نظر بگیری، مسکن همواره  
سود مطمئن و خوبی داشته، سودآوری که در کمتر 
بازاری پیدا می  شود.

با این حال محسن شهریاری، رئیس اتحادیه صنف 
مشاوران امالک کرمان معتقد است که عرضه 
مسکن کاهش داشته و همین موضوع عامل افزایش 
قیمت ملک و اجاره ساختمان است.

او به »کاغذ وطن« می گوید: »طی چند سال گذشته 
به دلیل تورم و باال رفتن قیمت مصالح، تولید 
مسکن کاهش یافته و ما با کمبود مسکن مواجه 
هستیم.«

وزیر صمت خبر داد:

در هشتمین دوره جشنواره ستاره های روابط عمومی کشور؛

بازار و بورس



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

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

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

987 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 خــرداد   3 دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

ساماندهی و توسعه پارک۲۲بهمن 
یکی از اقدامات شهرداری است

ف  هــدا ســتای ا ا »در ر فــزود: و ا ا
ــادابی  ــاط و ش ــاد نش ــی و ایج فرهنگ
بیشــتر شــهروندان بــه احــداث و 
ســاماندهی پارک هــا و بوســتان های 
ــد  ــه می توان ــوده ک ــدام نم ــادی اق زی
ــی  ــی مثبت ــی و رفاه ــرات فرهنگ تأثی
ــا  در محــل موردنظــر احــداث پارک ه

و بوســتان ها داشــته باشــد«.
ــن  ــرد همچنی ــان ک ــم بی ــهردار ب ش
۲۲ بهمــن بــه همــه  در پــارک 
ــی  ــی و مذهب ــی، فرهنگ ــائل رفاه مس
توجــه ویــژه شــده اســت کــه در 
ســتقبال بی نظیــر  حــال حاضــر ا
مــردم از پــارک ۲۲ بهمــن نشــانگر 
ــات  ــا از اقدام ــوب آن ه ــت مطل رضای
ــد  ــارک می باش ــن پ ــده در ای انجام ش
ســعی داریــم در آینــده ای نزدیــک 
ــن  ــی از زیباتری ــه یک ــارک را ب ــن پ ای
پارک هــای اســتان کرمــان تبدیــل 

 » کنیــم.
مــات،  قدا ا ســدی  ا بنــی  محمــد 
ندهی  ما ســا و  توســعه  ث،  حــدا ا
ین گونــه  ا ا  ر پارک ۲۲بهمــن 
عنــوان کــرد: در جهــت توســعه و 
ــدام  ــن اق ــارک ۲۲بهم ــامان دهی پ س
ــای  ــن و فض ــطح چم ــش س ــه افزای ب
ســبز، زیباســازی محیــط پــارک 
بــا اجــرای نقاشــی، نصــب المــان ، 
ــا  ــی ب ــات تفریح ــردن امکان ــم ک فراه
همــکاری بخــش خصوصی،پیســت 
ــکیت،  ــن اس ــواری، زمی ــه س دوچرخ
یــش  ا فز ا روی،  ده  پیــا مســیر 
روشــنایی،تعویض کلــه چراغ هــا و 
ــر  ــت خط ــب عالم ــازی و نص ایمن س
ــنایی  ــای روش ــه چراغ ه ــر روی پای ب

کــرده اســت.
بــه گفتــه بنــی اســدی توســعه و 
ــن  ــزرگ ۲۲بهم ــارک ب ــازی پ زیباس
ن شــهید تــا  را ن ســردا ز میــدا ا
ــل  ــه دارد و تکمی ــم ادام ــهربازی ب ش
ایــن پــارک در جهــت تقویــت روحیــه 
ــر  مضاعــف و شــادابی شــهروندان تاثی

گــذار خواهــد بود.بــه گفتــه بنــی 
ــه  ــن ب ــارک ۲۲بهم ــال پ ــدی اتص اس
شــهربازی مــی توانــد بــر اهمیــت 
بحــث روحیــه و نشــاط شــهروندان 
تشــویق  عــث  با نیــز  و  یــد  ا فز بیا
ده  ســتفا ا جهــت  در  ن  ندا شــهرو
ــود. ــهربازی ش ــات ش ــتر از امکان بیش
ــت  ــه در جه ــه داد ک ــن ادام او همچن
گســترش و نوســازی ایــن پارک ســعی 
ــازی و  ــت زیباس ــد در جه ــد ش خواه
ــار  ــام اقش ــرای تم ــازی ب ــب س مناس
جامعــه علــی الخصــوص معلولیــن 

درنظــر گرفتــه شــود .
ــرد: در  ــان ک ــر نش ــدی خاط ــی اس بن
ــاه  ــان و گل و گی ــارک از درخت ــن پ ای
کــه قابــل هــرس باشــند نیــز  کاشــته 

ــد . ــد ش خواه
شــهردار بــم  گفــت: فضــاي ســبز 
ــا  ــت ه ــا، فعالی ــا کارکرده ــهري ب ش
ــد  ــه واج ــود ک ــوع خ ــات متن و خدم
نــي اســت،  ارزش اجتماعــي و روا
شــالوده توســعه پایــدار شــهر مــي 

باشــد. 
ــل توجهــي از  ــد بخــش قاب او مــی گوی
ــاد  ــا ایج ــب پارکه ــا در قال ــن فضاه ای
ــه آن  ــت بهین ــه مدیری ــود ک ــي ش م
ــهري،  ــدار ش ــعه پای ــتاي توس در راس
شــهرداریها را بــا چالشــهاي بســیار 

ــت.  ــرده اس ــه ک مواج
محمدبنــی اســدی توضیــح داد:پــارک 
ــهری  ــاز ش ــای ب ــه فضاه ــا از جمل ه
ــن شــاخصه  هســتند کــه کلیــدی تری
ــند.  ــی باش ــهری م ــدار ش ــعه پای توس
ــرای  ــتری ب ــی بس ــا از طرف ــارک ه پ
گیاهــان و فضاهــای ســبز هســتند و از 
طــرف دیگــر زمینــه ای بــرای حضــور 
و فعالیــت هــای اجتماعــی و تفریحــی 
ــه  ــد. ب ــی کنن ــم م ــهروندان را فراه ش
ــب  ــا قل ــارک ه ــدی پ ــی اس ــه بن گفت
تپنــده شــهری مــی باشــند کــه نقــش 
مهمــی در محیــط شــهری و حفــظ 
ــداف  ــه از اه ــد ک ــط زیســت دارن محی

ــد. ــی باش ــدار م ــعه پای ــی توس اساس

شهردار بم: »در کنار احداث پارک ها و بوستان ها به ساماندهی و توسعه بعضی پارک ها هم اقدام نموده ایم که 
می توان به مهم ترین آن ها پارک 22بهمن اشاره کرد.

محمد بنی اسدی  درخصوص 
هدف از احداث پارک ها 

و بوستان ها به کاغذ وطن 
گفت:»هدف از احداث 

پارک ها و بوستان ها ضمن 
ایجاد روحیه نشاط و شادابی، 
این است که شهروندان بمی 
بتوانند در نزدیک ترین محل 

زندگی خود از این امکانات 
بهره مند شوند«.

به گفته بنی اسدی اتصال پارک 22بهمن به شهربازی می تواند بر 
اهمیت بحث روحیه و نشاط شهروندان بیافزاید و نیز باعث تشویق 
شهروندان در جهت استفاده بیشتر از امکانات شهربازی شود.او 
همچنن ادامه داد که در جهت گسترش و نوسازی این پارک سعی 
خواهد شد در جهت زیباسازی و مناسب سازی برای تمام اقشار 
جامعه علی الخصوص معلولین درنظر گرفته شود .

بنی اسدی در ادامه با اشاره به اجرای طرح رفع سد معبر در سطح 
شهر جهانی بم اظهار کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده 
هر گونه سد معبر یا جهت بارگیری نخاله های ساختمانی خود با 
سامانه 13۷ یا با شماره 0343۵13۷ )از طریق گوشی همراه خود( 
تماس گرفته و مدیریت شهری را از تجمع پسماندها و نخاله های 
ساختمانی و عمرانی هر چند کم حجم باخبر نمایند.
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راه اندازی سامانه مکانیزه جمع آوری و حمل نخاله در شهرجهانی بم
بنی اسدی شهردار بم  از راه اندازی سامانه مکانیزه جمع آوری و حمل نخاله و ضایعات تعمیرات ساختمانی در شهر جهانی بم خبر داد.

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر جهانی بم

ــام  ــهیل انج ــه تس ــاره ب ــا اش ــم ب ــهردار ب ش
ــتگاه  ــن دس ــک ای ــه کم ــاختمانی ب ــور س ام
گفــت: شــکل ظاهــری ایــن ظــروف )یــک لبــه 
ــت  ــه ای اس ــه گون ــا( ب ــایر لبه ه ــر از س کوتاه ت
ــه راحتــی داخــل آن هــا خــاک  ــوان ب کــه می ت

ــرد. ــه ک تخلی
بنــی اســدی بــا تشــریح روش اســتفاده 
شــهروندان از ایــن دســتگاه، افــزود: ابتــدا 
ــرات  ــه تعمی ــام هرگون ــل از انج ــهروندان قب ش
جزئــی و یــا عملیــات تخریــب می تواننــد 
ــاماندهی  ــتاد س ــا س ــی ب ــاس تلفن ــن تم ضم
ضایعــات ســاختمانی درخواســت باکــس 
)ظــروف مخصــوص( کننــد و واحــد طــرح 
ــا همــکاری ســازمان بــه  مکانیــزه باکس هــا را ب
محــل مــورد نیــاز منتقــل و بــه طریقــی نصــب 

می شــود کــه ســد معبــر نداشــته باشــد.

بــه گفتــه او، پــس از پــر شــدن ظــروف و 
اعــالم شــهروندان باکس هــا بــه وســیله ی 
سیســتم  بــه  مجهــز  کــه  خودروهایــی 
ــای  ــه محل ه ــی اســت، ب ــای هیدرولیک جک ه

تخلیــه مجــاز انتقــال می یابــد.
شــهردار تأکیــد کــرد: رعایــت بهداشــت و 
نظافــت معابــر عمومــی، جلوگیــری از ســد 
معبــر ناشــی از تخلیــه خــاک و نخالــه در 
ــکات  ــت ن ــا، رعای ــر و گذرگاه ه ــی معاب حواش
ایمنــی و جلوگیــری از حــوادث احتمالــی 
ــاک و  ــا خ ــه ب ــایل نقلی ــورد وس ــی از برخ ناش
نخاله هــای تخلیــه شــده در معابــر، تســریع 
در کار بــا توجــه بــه قــدرت مانــور بــاالی 
جابجایــی ظــروف، صرفه جویــی در نیــروی 
ــای  ــتم خودروه ــی سیس ــری، یکپارچگ کارگ
ــات  ــل ضایع ــوص حم ــزه در خص ــرح مکانی ط

ــن  ــرای ای ــوب اج ــج مطل ــاختمانی، از نتای س
ــت. ــرح اس ط

شــهردار بــم همچنیــن درخصــوص نخالــه 
هــای ســاختمانی گفــت: ریختــن ضایعــات 
ســاختمانی در خیابــان هــا، معابــر، باغچــه 
ــان هــا و زمیــن هــای مجــاور  هــای کنــار خیاب

ــت. ــوع اس ــا ممن ــاختمان ه س
 بنــی اســدی افــزود: در راســتای حفــظ 
ــود  ــهر و بهب ــی ش ــت عموم ــت و نظاف بهداش
ــال  ــای در ح ــک ه ــه مل ــهری، ب ــیمای ش س
ــای  ــه ه ــح و نخال ــه مصال ــازی ک ــاخت و س س
ســاختمانی خــود را در معبــر عمومــی رهــا 
کــرده انــد، از ســوی خدمــات شــهری اخطاریه 

ــردد.  ــی گ ــل م ــادر و تحوی ــع آوری ص جم
او ادامــه داد: بــر اســاس ایــن اخطاریــه از 
تمامــی ســازندگان و صاحبــان امالک خواســته 

خواهــد شــد تــا نســبت بــه جمــع آوری مصالح 
ــی  ــر عموم ــاختمانی از معاب ــای س ــه ه و نخال
ــن  ــر ای ــد، در غی ــدام نماین ــت اق ــرع وق در اس
صــورت شــهرداری راســا اقدام بــه جمــع آوری 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــع ســد معب ــوارد و رف ــن م ای
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــان ب ــدی در پای ــی اس  بن
طــرح رفــع ســد معبــر در ســطح شــهر جهانــی 
بــم اظهــار کــرد: شــهروندان می تواننــد در 
ــا  ــر ی ــد معب ــه س ــر گون ــاهده ه ــورت مش ص
جهــت بارگیــری نخالــه هــای ســاختمانی خود 
ــماره 0343۵۱3۷  ــا ش ــا ب ــامانه ۱3۷ ی ــا س ب
ــهورندان  ــود) ش ــراه خ ــی هم ــق گوش از طری
صبــر کننــد تــا بــه اپراتــور وصــل شــوند( 
تمــاس گرفتــه و مدیریــت شــهری را از تجمــع 
پســماندها و نخالــه هــای ســاختمانی و عمرانی 

ــد. ــر نماین ــم باخب ــم حج ــد ک ــر چن ه

محمد بنی اسدی در این خصوص ضمن 
اشاره به راه اندازی سامانه مکانیزه 

جمع آوری و حمل نخاله ساختمانی در 
شهرجهانی بم به کاغذوطن گفت: به 

منظور ساماندهی وضعیت جمع آوری و 
حمل خاک و ضایعات ساختمانی حاصل 

از تعمیرات و تغییرات جزئی داخل 
ساختمان ها و رفع نواقص بارگیری 

سنتی، سازمان مدیریت پسماندها ، برای 
راه اندازی سیستم مکانیزه جمع آوری 

خاک و نخاله اقدام کرد.

  سها خدیش
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 شهروندان می توانند جهت بارگیری نخاله های ساختمانی با شماره 
0343۵13۷ ) از طریق گوشی همراه( یا سامانه 13۷ تماس حاصل نمایند.


