
باند دوم جاده کرمان- بافت 
 کلنگ زنی شد
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مسکن روی موج گرانی
 بازار خفته مسکن در دولت سیزدهم

طهماسبی، رییس انجمن انبوه سازان: در ساخت و ساز داللی نداریم

اختیارات استانداران
 افزایش می یابد

پرداخت بیش از ۵۰ میلیارد تومان 
تسهیالت به نیازمندان کرمانی

مدیرکل کمیته امداد کرمان گفت: ۵۰ میلیارد و 
۵۸۹ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه طی 

امسال با کمک صندوق امداد والیت به مددجویان و نیازمندان کرمانی پرداخت شده است.
یحیی صادقی، با بیان اینکه مهم ترین وظیفه صندوق امداد والیت استان جذب سپرده های 
خیران است، گفت: باهمت بیشتر، عزم راسخ، تفکر بسیجی و حرکت های جهادی ضمن 
تزریق امید به جامعه روزنه های یاس و ناامیدی را از جامعه هدف امداد دور کرده و به هدف 

اصلی این نهاد که همان توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای خانواده ها دست یابیم.

های  مسئولیت  راستای  در  گهرزمین  شرکت 
اجتماعی خود در شهرستان سیرجان، ۲ مدرسه 

دبستان ۱۲ کالسه با سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد ریال احداث خواهد کرد.عملیات احداث مدرسه 
۱۲ کالسه در بلوار والیت با مساحت ۱۳۱۰ مترمربع و سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد  توسط این 
شرکت آغاز شد.دکتر محمدرضا خضری پور؛عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی گهرزمین با تاکید بر انجام مسئولیت های اجتماعی از سوی این شرکت گفت: هیات مدیره 
و مدیرعامل شرکت گهرزمین به این اصل اعتقاد دارند که باید نسبت به ایفای مسئولیت های 

اجتماعی خود در سطح شهرستان سیرجان پیگیر باشیم.

پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور: اختیارات بیشتری به استانداران 
سراسر کشور واگذار خواهد شد و مطابق فرایند پیش بینی شده در 

بودجه ۱۴۰۱ صندوق توسعه ملی در استان ها شکل خواهد گرفت.

 در راستای مسئولیت های اجتماعی؛

گهرزمین در توسعه آموزشی 
سیرجان عزم جدی دارد
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دانش آموزان کرمانی از 
اول آذرماه باید حضوری 

به مدرسه بروند

کاهش ۲ تا ۳۳ درصدی 
قیمت بلیت هواپیما

چین دومین خریدار 
خودروهای ایرانی
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ادامه مطلب را در صفحه4 بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه۲بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ آذر   ۱ دوشــنبه         ۱۱۱۴ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

نظارتی بر واردات نظارتی بر واردات 
 بازار کود نیست بازار کود نیست

۳۲ درصد پروژه های 
اقتصاد مقاومتی کرمان 

از برنامه زمانبندی 
عقب هستند

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
اسـتان کرمـان گفـت: از مجمـوع ۲۲۴ پروژه 
اقتصـاد مقاومتـی دسـتگاه اجرایـی ایـن 
اسـتان ۷۲ پروژه معـادل ۳۲ درصـد از برنامه 

زمانبنـدی عقـب هسـتند.
جعفـر رودری در جلسـه سـتاد فرماندهـی 
اقتصـاد مقاومتی کرمان با اشـاره بـه مصوبات 
نشسـت قبـل، از احصا دالیـل عقـب ماندگی 
تعدادی از پـروژه هـای اقتصـاد مقاومتی این 

اسـتان از برنامـه زمانبنـدی خبـر داد.
او اظهـار داشـت: در مجمـوع ۵۶۵ پـروژه 
اقتصـاد مقاومتـی شـامل ۱۱پـروژه جهـش 
پـروژه   ۱۹۸ نیپـا،  پـروژه   ۳۱ تولیـد، 
پیشـنهادی دسـتگاه های اجرایی، ۲۰۶ پروژه 
شهرسـتانی، ۱۲۵ پروژه تعهـدات معین های 
توسـعه و ۱۰ پروژه حاصـل تفاهم نامه وزارت 

صمـت وجـود دارد.
رودری ادامـه داد: بـرای اجـرای ایـن پروژه ها 
در مجمـوع ۲ هـزار و ۱۸۷ هـزار و ۸۱۱ 
میلیـارد ریـال و همچنیـن ۲ هـزار و ۲۸۵ 
میلیـون دالر سـرمایه گذاری ارزی پیش بینی 

شـده اسـت.
او خاطر نشـان کرد:بر اسـاس مصوبه نشسـت 
هشـتم سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی، 
دبیرخانه این سـتاد طـی مکاتبـه ۲۸ مهرماه 
سـال جاری بـه بررسـی موضـوع پرداخت که 
بر این اسـاس از مجموع ۲۲۴ پروژه دسـتگاه 
اجرایـی ۷۲ پـروژه از برنامه زمانبنـدی پروژه 

هـا عقب هسـتند.
دبیـر سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی 
اسـتان کرمـان گفـت: طـرح هـای یاد شـده 
همـان پروژه هـای پیشـنهادی ۲۰ دسـتگاه 
اجرایی بـوده و با بررسـی های صـورت گرفته 
از سـوی دبیرخانـه سـتاد فرماندهـی اقتصاد 
مقاومتی این اسـتان تعـداد ۵۵ پـروژه دارای 
دالیـل منطقـی و قابـل توجیـه جهـت تاخیر 

در اجـرا هسـتند.
او عمـده مشـکالت پیـش روی پـروژه هـا را 
عدم تحقـق منابع مالـی دولتی، تامیـن مالی، 
لزوم اجرای پـروژه ها در نیمه دوم سـال ،عدم 
درج پیشـرفت واقعی پـروژه ها در گزارشـات 
و عـدم اهتمام سـرمایه گـذار به اجـرای طرح 

دانسـت.
رودری افزود: ۱۷ پروژه در ۹ دسـتگاه اجرایی 
اسـتان کرمـان کـه دارای مشـکالت اجرایـی 
هسـتند که با حضـور مدیـران دسـتگاه های 
اجرایـی مربوطـه بررسـی و دسـتورات الزم 
جهت تسـهیل در اجرای آنها توسـط استاندار 

محتـرم صادر شـد.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

باند دوم جاده کرمان -بافت کلنگ زنی شد
عملیات اجرایـی احـداث باند دوم 
محـور کرمـان - بافـت )حدفاصل 
- کیسـکان( روز  یـاس چمـن 
یکشـنبه بـا حضـور نایـب رئیـس 
اول مجلـس شـورای اسـالمی، 
و  سـاخت  شـرکت  مدیرعامـل 
توسـعه زیربناهـای حمـل و نقـل 
مسـئوالن  از  و جمعـی  کشـور 

اسـتانی و محلـی شـروع شـد.
 ایـن بخـش از محـور ارتباطـی 
و  کیلومتـر  هشـت  طـول  بـه 
عـرض ۱۱ متـر اسـت کـه بـا ۵۷ 
میلیـارد تومـان اعتبـار و بیـش از 
۵۰ هـزار مترمکعـب خاکریـزی و 
خاکبرداری و سـاخت ۱۸ دستگاه 
پـل در طـول مسـیر احـداث مـی 
شـود.نیاز اعتبـاری بـرای تکمیـل 
محور کرمان - بافـت ۸۰۰ میلیارد 

تومـان اعـالم شـده اسـت.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
ضمـن  آییـن  ایـن  در  کرمـان 
تبریک هفتـه بسـیج و با اشـاره به 
دسترسـی این محور به شهرستان 
رابر به عنوان زادگاه سـردار شـهید 
سـلیمانی گفت: این قطعه بخشـی 
از مسـیر کرمـان - بافت اسـت که 
ر و  ارتبـاط شـهرهای بافـت، رابـُ
ُارزوییـه را بـه مرکـز اسـتان وصل 
می کنـد کـه عملیـات اجرایی آن 
از سـال ۸۹ آغـاز شـده و فقـط ۹۰ 
کیلومتـر آن افتتاح شـده، هشـت 
کیلومتـر هـم در دسـت اقـدام 
داریم.علـی حاجـی زاده افـزود: 
قطعـه ای کـه امـروز کلنـگ زنـی 
شـد هشـت کیلومتر اسـت که ۵۷ 

میلیـارد تومـان اعتبـار دارد.

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان تصریـح کـرد: باقیمانـده 
مسـیر هـم ۵۴ کیلومتـر اسـت 
کـه ۱۴ کیلومتـر آن کوهسـتانی و 
مابقـی حالـت تپـه ماهـور اسـت و 
در کل برای تکمیل پـروژه به ۸۰۰ 
میلیـارد تومـان اعتبار نیـاز داریم.
او با بیان اینکه اسـتان کرمان سـه 
هـزار و ۸۶۱ کیلومتـر راه اصلـی 
بزرگراهـی دارد افـزود: جایـگاه 
اسـتان، رتبـه سـوم حمـل کاالی 
کشـور و رتبـه چهارم براسـاس تن 
- کیلومتر و رتبه هشـتم کشـور در 

حمل مسـافر اسـت.
حاجـی زاده عنـوان کـرد: وضعیت 
و  کرمـان  اسـتان  جغرافیایـی 
نزدیکـی بـه بنـادر جایـگاه ویـژه 
توسـعه ای راههـای اسـتان را 

گوشـزد مـی کنـد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمان یـادآور شـد: پیگیری هایی 
با کمـک نمایندگان مجلـس برای 
جـذب اعتبـارات راههـای اسـتان 
داشـتیم کـه بـرای آن امسـال از 
قانـون بودجـه اسـتفاده خواهیـم 
کـرد و از محـل اعتبـارات قانونـی 
بـرای ایـن مسـیر اسـتفاده مـی 

. کنیـم
انتظارات مردم بافت از 

طرح های عمرانی محقق نشده 
بـر و  نماینـده مـردم بافـت، را
شـورای  مجلـس  در  رزوییـه  ا
آییـن  یـن  ا در  نیـز  اسـالمی 
کرمان-بافـت- گفت:محـور 
ارزوئیه-حاجـی آبـاد )هرمزگان( 
پیوسـت محـور دیهـوک - کرمان 

بـوده امـا متاسـفانه در سـال های 
عتبـارات  گذشـته ۹۰ درصـد ا
کرمـان   - دیهـوک  محـور  بـه 
اسـت. یافتـه  مـی  اختصـاص 
صمداللـه محمـدی افـزود: سـال 
ها محـور کرمـان - بافت پیوسـت 
قانونی داشـته اما انتظـارات مردم 
را محقـق نکـرده؛ مصوبـات بایـد 
بـه نفـع مـردم باشـد و آنـان را 
شـادمان کنـد امـا برخـی پـروژه 
های شهرسـتان هـای بافـت، رابر 
و ارزوییـه در دل مردم به واسـطه 
پیـش نرفتـن عملیـات اجرایـی 
پـروژه بـه سـوهان روح تبدیـل 

شـده اسـت.
او عنـوان کـرد: انتظـار داریـم در 
این سـفر مصوباتی داشـته باشـیم 
و بتوانیـم از ظرفیت قانـون بودجه 
برای تامیـن اعتبار محـور ارتباطی 

بافـت - کرمـان اسـتفاده کنیم.
تخصیص ۳۰ میلیارد تومان به 

محور کرمان - بافت
نایـب رئیـس مجلـس شـورای 
اسـالمی نیـز در ایـن آییـن گفت: 
غیر از تخصیص اعتبـارات از محل 
مـاده ۵۶ قانـون بودجـه، مبلغ ۳۰ 
میلیـارد تومـان شـرکت سـاخت 
و توسـعه راههـای کشـور بـرای 
تکمیـل محـور کرمـان - بافـت 

پرداخـت مـی کنـد.
علی نیکـزاد بـا اشـاره بـه عملکرد 
شـرکت جهـاد نصـر بـه عنـوان 
پیمانـکار پـروژه افـزود: امیدواریم 
ایـن شـرکت بـا سـرعت و قـدرت 
بیشـتری کار پـروژه را بـه اتمـام 

برسـاند.

مرضیـه قاضـی زاده- ثبـت نـام بـرای مسـکن دولتـی بـازار را در رکـود نگـه داشـته. 
داده های پاییزی از بازار معامالت مسـکن کالن شـهرهایی مثل کرج، مشـهد، اصفهان، 
تبریـز، شـیراز، اهـواز و قـم می گویـد بـازار مسـکن در خـزان اسـت؛ قیمت هـا ثابـت و 
فایل هـای فروش نسـبت به تابسـتان تـا ۲۰درصـد کاهـش یافته. ایـن رویه مشـابه در 
بین تمام شـهرها من جملـه کرمان اسـت البته تـا اینجـای کار که فایل فـروش کاهش 

و معامالت بـه گفته رییـس صنف مشـاوران امالک اسـتان تـا ۶۰درصد کاهـش یافته. 
با ایـن حال بـه گـواه فعالین ایـن عرصـه قیمت های فـروش ملـک  در کرمـان برخالف 
کشـور طی کمتر از یک سـال ۸۰ درصد افزایـش یافته اسـت. این گرانـی از دید فعاالن 
بازار سـاخت و سـاز اما ناشـی از عملکرد دیر کرمان نسـبت به شـوک های بازارگذشـته 

و البتـه  تورم اسـت. 

عملیات اجرایی احداث باند دوم محور کرمان - بافت )حدفاصل یاس 
چمن - کیسکان( روز یکشنبه با حضور نایب رئیس اول مجلس 
شورای اسالمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
 حمل و نقل کشور و جمعی از مسئوالن استانی و محلی شروع شد.

 این بخش از محور ارتباطی به طول هشت کیلومتر و عرض ۱۱ متر 
است که با ۵۷ میلیارد تومان اعتبار و بیش از ۵۰ هزار مترمکعب 
خاکریزی و خاکبرداری و ساخت ۱۸ دستگاه پل در طول مسیر 

احداث می شود.

 آگهی تجدید مناقصه عمومی
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها شرکت معادن زغالسنگ کرمان

موضوع مناقصه: عملیات حفر ۳۰۰ متر دویل با مقطع 2/86 
متر مربع معدن اسد آباد. 

مورخ  لغایت  آگهی  نشر  تاریخ  از  اسناد:  دریافت  مهلت 
14۰۰/۰9/11

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی -شرکت معادن 
زغالسنگ کرمان - امور قراردادها  ) تلفن: ۰۳4۳211۷۷26(

مبلغ کل 81۰.۰۰۰.۰۰۰  ارجاع کار:  فرایند  در  تضمین شرکت 
ریال. 

تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ 14۰۰/۰9/22
تاریخ گشایش پاکت ها: ارزیابی کیفی مورخ 14۰۰/۰9/2۳ و 

گشایش پاکات الف و ج مورخ 14۰۰/۰9/24
حساب  به  ریال   ۳۰۰.۰۰۰ مبلغ  واریز  اسناد:  خرید  مبلغ   

۳14821۰۷ بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.
: IR68۰1۳۰1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳14821۰۷ شماره شبا 

ضمنا این آگهی در سایت WWW.coal.kr.ir در دسترس 
شرکت معادن زغالسنگ کرمانمیباشد.

استخـدام

۰91۳۳952۰۷5

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

آب را 
َهدرندهیم

ول
ت ا

نوب

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای مرحله ای با ارزیابی کیفی
مناقصه واگذاری امورتهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان های شهید بهشتی و شفا

شناسه آگهی : 1۲۲79۵6

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
124/21/9/14۰۰

مناقصه واگذای امورتهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان های شهید بهشتی و شفاموضوع مناقصه

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

برآورد یکساله )ریال(
بیمارستان شفا: )95/958/۳5۷/19۰ ریال(

بیمارستان شهید بهشتی: )5۳/92۳/9۳6/8۰۰ ریال (
جمعًا به مبلغ 149/882/29۳/99۰ ریال 

6/89۷/645/88۰ ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:۳۰ روز دوشنبه مورخ 14۰۰/۰9/۰8دریافت اسناد
آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها 

تا ساعت 14:۳۰ روز شنبه  مورخ 14۰۰/۰9/2۰در سامانه ستاد ایران

از ساعت 12:۰۰ روز یکشنبه مورخ 14۰۰/۰9/21بازگشایی پیشنهادها
ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 1۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ 14۰۰/۰9/14 در محل بیمارستان شفا برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست
)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

 مجتمع صنایع الستیک سیرجان

آگهی مزایده 
مجتمع صنایع الستیک سیرجان در نظر دارد مقدار 5۰ تن مفتول ۳ 

پتنت شده درجه 2 را از طریق مزایده به فروش برساند.
لـذا متقاضیان شـرکت در مزایـده می توانند جهـت بازدید و دریافت اسـناد مزایده به 
آدرس: سـیرجان، بلوار شـهید عباسپور، شرکت صنعتی شـماره یک، خیابان اشتغال، 
مجتمع صنایع السـتیک سـیرجان مراجعه نموده و یا جهت کسـب اطالعات بیشـتر 

بـا شـماره تلفـن هـای: 42۳۰۰۰22 - ۰۳4 و ۰91۷۷9۷۷1۷5 تماس حاصل نمایند.

انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد 
که از ابتدای آذر ۱۴۰۰ نرخ بلیت 

پروازهای داخلی به طور متوسط ۱۲ تا 
۱۳ درصد کاهش می یابد. این کاهش 

قیمتی نسبت به قیمت های تیر ماه ۱۴۰۰ 
خواهد بود.

سید روح اهلل لطیفی اظهار داشت:  ایران 
در هفت ماه نخست امسال، ۵۸میلیون 

و ۴۰۷هزار و ۷۳۳دالر خودرو و لوازم 
یدکی صادر کرده است که هفت میلیون 

و ۲۱۷هزار و ۲۶۵دالر آن مربوط به 
صادرات انواع خودرو بوده است.

مدیـر کل آمـوزش 
و پـرورش اسـتان 

کرمان با اشـاره به اینکـه از اول آذر مـاه مدارس 
ابتدایـی و متوسـطه اول بـا برنامـه و الگویی که 
خـود مـدارس تدویـن کرده انـد، بـه صـورت 
حضوری بازگشـایی می شـوند، گفـت: تفاوتی 
بین آمـوزش حضـوری و مجازی به لحـاظ الزام 
برای شرکت در کالس نیست.احمد اسکندری 
نسـب با اشـاره به پیگیـری آموزش بـه صورت 
حضوری از اول آذرماه در مدارس اسـتان کرمان 
افزود: مدارس پروتکل ها و تمام اسـتانداردهای 
مدنظـر را هـم رعایـت خواهند کـرد تـا نگرانی 
بـرای خانواده هـا و دانش آمـوزان ایجـاد نشـود.
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انتقاد استاندارکرمان از پیشرفت ۳ پروژه میراثی؛

پیمانکار را خلع ید کنید
استاندار کرمان با انتقاد از روند پیشرفت اجرایی سه پروژه بخش میراث 
فرهنگی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گفت: اداره کل 
میراث فرهنگی چرا تاکنون برخورد مناسبی نداشته است و در صورت 

ادامه وضعیت موجود،پیمانکار خلع ید شود.
 علی زینی وند در جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با 
انتقاد از گزارش نماینده میراث فرهنگی درباره روند پیشــرفت این 
پروژه ها که مدعی بود به علت پذیرفته نشدن وثیقه بانکی در بانک عامل 
معطل مانده اظهارداشت:چرا باید چنین گزارش هایی را در جلسه ارائه 
دهید؟اگر پیگیری برای حل مشکالت کار وجود داشت وضعیت پروژه 

بعد از گذشت حدود یکسال این نبود.
او تاکید کرد:آنچه مشخص است اینکه پیمانکار اراده ای برای انجام کار 
ندارد زیرا توان و بنیه مالی پیمانکار این پروژه ها آنقدر زیاد است که اگر 

بخواهد می تواند پیشرفت کار را جلو ببرد.
زینی ونــد خطاب بــه نماینده میــراث فرهنگی حاضر در جلســه 
اظهارداشت:بهمن ماه سال گذشته استاندار را به همراه رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس بر سر این پروژه ها بردید و گفتید که چندماه دیگر 
افتتاح می شود اما اینک بعد از یکســال چنین گزارشی ارائه می شود 
که خنده دار است.نماینده میراث فرهنگی استان نیز اعالم کرد برای 
ضمانت تسهیالت بانکی به میزان ۱۵میلیارد تومان،پیمانکار که شرکتی 
زیر مجموعه جهاد؛ نصر است وثیقه ای با ارزش ۳۰۰میلیارد تومان را به 

بانک ارائه کرده اما مورد قبول بانک واقع نشده است.
دبیر شورای هماهنگی بانک های اســتان کرمان نیز گفت که بانک 
در مورد ماهیت نوع وثیقه ملکی مدنظر و نه مبلغ وثیقه،مالحظات و 
ایرادهایی دارد.استاندار کرمان در ادامه تصریح کرد:برداشت من این است 
بیش از آنکه موضوع ایراد بانک باشد،خود میراث فرهنگی پیگیری جدی 
نمی کند و پیمانکار،اراده جدی ندارد زیرا مشکالت بانک قابل حل است.

او افزود:پیمانکار باید ۱۵میلیارد تومان تامین کند و اینکه نمی تواند 
چنین مبلغی تامین کند،شوخی است؛این شرکت چقدر ماشین آالت 
دارد؟تنها دو سه الستیک ماشین آالت این شرکت به اندازه این میزان 
اعتبار است.زینی وند تاکید کرد:دستگاه باید ضعف کار را بشناسد و کار 
را پیچیده نکند،حتما تفاهم نامه و قــراردادی بین میراث با پیمانکار 
وجود دارد که خلع ید هم بخشی از مفاد آن است و باید در صورت نیاز 
اجرا شود.استاندار کرمان دستور داد حداکثر طی ۲هفته مهلت،پروژه 
تعیین تکلیف شود و اگر مشکل حل نمی شود،میراث فرهنگی به سمت 

خلع ید برود.

مدیرکل کمیته امداد کرمان گفت: ۵۰ میلیارد 
و ۵۸۹ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه 
طی امسال با کمک صندوق امداد والیت به 

مددجویان و نیازمندان کرمانی پرداخت شده است.
یحیی صادقی، با بیان اینکه مهم ترین وظیفه صندوق امداد 
والیت استان جذب سپرده های خیران است، گفت: باهمت 
بیشتر، عزم راسخ، تفکر بسیجی و حرکت های جهادی 
ضمن تزریق امید به جامعه روزنه های یاس و ناامیدی را از 
جامعه هدف امداد دور کرده و به هدف اصلی این نهاد که 
همان توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای خانواده ها 

دست یابیم.
او به ارائه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد صندوق امداد 
والیت استان کرمان اشاره کرد و افزود: در هفت ماهه امسال 
صندوق قرض الحسنه امداد والیت استان کرمان در مجموع 
۶ هزارو۶۶۴ مورد تسهیالت با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد و 
۵۸۹ میلیون تومان به مددجویان و نیازمندان استان پرداخت 

کرده است.
صادقی با بیان اینکه این تسهیالت در قالب طرح های 
اشتغال و خودکفایی، کارگشایی و تسهیالت ودیعه مسکن 
به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد با کمک صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت استان کرمان پرداخت شده است، 
بیان کرد: با اعطای تسهیالت قرض الحسنه در تالش هستیم 
بخشی از مشکالت مددجویان و محرومان را برطرف و آن ها 

را به توانمندی برسانیم.
او با تأکید بر توانمندسازی مددجویان کمیته امداد گفت: 
هدف از پرداخت تسهیالت قرض الحسنه با کمک صندوق 
امداد والیت به مددجویان و نیازمندان نهادینه کردن و 
گسترش سنت قرض الحسنه با شعار بهره جای دیگری است 

در استان است.
او با تأکید بر ضرورت جذب سپرده های مردمی برای ارائه وام 
قرض الحسنه به نیازمندان افزود: با توجه به وجود ظرفیت 
بسیار باال در استان به ویژه در حوزه مشارکت های مردمی، 
می توان با جذب مشارکت خیران به منظور سپرده گذاری در 
صندوق امداد والیت و افزایش سپرده گذاری به تعداد بیشتری 
از متقاضیان دریافت تسهیالت قرض الحسنه، پرداخت شود.

صادقی ادامه داد: تسهیالت کارگشایی به صورت قرض الحسنه 
و با اقساط بلندمدت و بدون کارمزد در اختیار مددجویان قرار 
می گیرد تا آن ها بتوانند با دغدغه کمتر به رفع مشکالت 

خود بپردازند.
او با تاکید بر اینکه با گردش وجه سپرده گذاری از سوی 
نیکوکاران در این صندوق امکان پرداخت تسهیالت برای 
مددجویان و اقشار نیازمند فراهم می شود، تصریح کرد: 
وظایف این صندوق گره گشایی از نیازمندان با پرداخت 

وام های قرض الحسنه بر اساس رعایت موازین شرعی است.

پرداخت بیش از ۵۰ میلیارد تومان 
تسهیالت به نیازمندان کرمانی

خبر

خبرخبرخبر

پایـگاه اطـالع رسـانی وزارت کشـور: 
اختیـارات بیشـتری بـه اسـتانداران 
سراسـر کشـور واگـذار خواهـد شـد و 
مطابـق فراینـد پیـش بینـی شـده در 
بودجـه ۱۴۰۱ صندوق توسـعه ملی در 

اسـتان هـا شـکل خواهـد گرفـت.
 احمـد وحیدی وزیر کشـور  در جلسـه 
شـورای معاونین وزارت کشـور، گفت: 
بایـد کشـور را اسـتاندار محـور اداره 
کنیم نـه وزارتخانـه محور و بـرای این 
منظور بخشـی از اختیـارات وزارتخانه 
هـا بـه اسـتانداران تفویض می شـود و 
وزارتخانه هـا بیشـتر نقـش حمایتی و 

نظارتـی خواهند داشـت.
وی اضافـه کـرد: در بودجـه ۱۴۰۱، 
بودجـه اسـتانی بـا محوریـت اختیـار 
عمل بیشـتر اسـتانداران در نظر گرفته 
شـده و ایـن پیشـنهاد به حضـرت ایت 
اهلل رئیسـی رئیـس جمهـوری محتـرم 

کشـور ارائه شـده اسـت.
اعطـای  درخصـوص  کشـور  وزیـر 
اختیـارات بیشـتر بـه اسـتانداران هـم 
گفت: بـرای تحقـق این امـر مصوبه ای 
بـه هیـات دولـت ارائـه خواهیـم کرد.
وحیـدی در بخـش دیگـری از صحبت 
هـای خـود ضمـن اشـاره بـه اهمیت و 
جایـگاه مجلـس شـورای اسـالمی در 
کشـور بـر ضـرورت تعامـل نزدیـک تر 
و بیشـتر بـا نماینـدگان ملـت تاکیـد 
کرد و گفـت: بایـد ارتباطات گسـترده 
ای بـا نماینـدگان ملت داشـته باشـیم 
و در این خصـوص معاونیـن وزارتخانه 
هـا ارتباطـات بیشـتری بـا نمایندگان 

برقـرار مـی کنند.
وی همچنیـن از اسـتانداران خواسـت 
تعامل ، همـکاری و همراهی بیشـتری 
با نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی 

داشـته باشند.
وزیـر کشـور در پایـان بـا بیـان اینکـه 
رتخانـه مـادر و  وزارت کشـور، وزا
کارکنـان  گفـت:  اسـت؛  نقالبـی  ا
ایـن وزارتخانـه اعـم از اسـتانداران، 
نقالبـی،  ا روحیـه  بـا  ران  فرمانـدا
مدیریـت جهـادی و تحـرک عمـل باال 
بایـد اهتمـام بیشـتری در در انجـام 
ماموریت هـای محوله داشـته باشـند.

به گفتـه سـخنگوی گمـرک  از ابتدای سـال تـا پایـان مهرماه ۷ 
میلیون و ۲۱۷هـزار و ۲۶۵دالر انـواع خودرو به ۱۲ کشـور صادر 
شـده است.سـید روح اهلل لطیفـی اظهار داشـت:  ایـران در هفت 
ماه نخسـت امسـال، ۵۸میلیون و ۴۰۷هزار و ۷۳۳دالر خودرو و 
لوازم یدکـی صادر کرده اسـت کـه هفـت میلیـون و ۲۱۷هزار و 

۲۶۵دالر آن مربـوط به صـادرات انـواع خودرو بوده اسـت.
سـخنگوی گمـرک تصریـح کـرد: از ایـن میـزان یـک میلیون و 
۱۰۴هـزار و ۴۸۴ دالر مربوط بـه صادرات خودروهـای تا  ۱۵۰۰ 
سی سـی بوده که به هشت کشـور صادر شـده اسـت. آذربایجان 
بـا خریـد  ۹۷۱ هـزار و ۸۹۸ دالر در صـدر خرید خـودرو از ایران 
قرار دارد و کشـورهای چین، اسـپانیا، روسیه، سـنگال، اوکراین، 

عراق و ترکیـه  در رتبـه های بعدی هسـتند.
لطیفـی در خصـوص صـادرات خودروهـای ۱۵۰۰ تـا ۲۰۰۰ 
سی سـی توضیـح داد: ارزش صـادرات خودروهـای ۱۵۰۰ تـا 
۲۰۰۰ سی سـی در ایـن مـدت ۴۴۹ هـزار و ۱۲۴ دالر بـود کـه 
به ۶ کشـور عراق بـا ۲۷۴ هـزار و ۲۲۵ دالر، سـنگال بـا ۶۳ هزار 
و ۶۰ دالر، اسـپانیا با ۴۰ هـزار و ۱۹۸ دالر، روسـیه بـا ۳۴ هزار و 
۷۲۵دالر، تایـوان بـا ۳۳هـزار و ۷۵۲ دالر و امـارات با سـه هزار و 

۱۶۴ دالر صـادر شـد.
سـخنگوی گمـرک در ادامـه گفـت: ۱۶ هـزار و ۵۰۰ دالر 
خودروهـای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سـی هـم به کشـور آذربایجان 
صادر شـد.لطیفی در مـورد صـادرات خودروهای دیزلـی یا نیمه 
دیزلی توضیح داد: در هفت ماه نخسـت امسـال چهـار میلیون و 
۷۳۹هـزار و ۳۳۲دالر خـودروی نیمـه دیزلی و دیزلـی ۲۵۰۰ تا 
۳۰۰۰ سی سـی به عراق صادر شـده و تایـوان نیز ۸۰ هـزار دالر 
خـودروی نیمـه دیزلـی ۱۵۰۰ سی سـی تـا ۲۰۰۰ سی سـی از 
ایران وارد کرده، روسـیه نیز هـزار و ۹۲۹ دالر از  ایـن نوع خودرو 

از ایـران خریـداری کرده اسـت.
لطیفـی افـزود:  ۸۲۵هـزار و ۸۹۶ دالر خودروهای حمـل کاال  و 
متفرقه نیز توسـط کویت  با ۱۴۸ هـزار دالر، ونزوئال بـا ۶۷۲هزار 
دالر و دیگـر کشـورها بـا  پنـج هـزار و ۸۹۶ دالر  از کشـورمان 

خریداری شـده اسـت.

چین دومین خریدار 
خودروهای ایرانی

اختیارات استانداران
 افزایش می یابد

دو هفته بعد از اعالم وزیر راه  و شهرسازی در خصوص سیاست 
دولت برای کنترل نرخ بلیت بخش حمل و نقل و کاهش هزینه های 
سفر به خصوص سفر هوایی، روز گذشته انجمن شرکت های 
هواپیمایی از کاهش نرخ بلیت هواپیما و اجرای آن از فردا )اول 

آذرماه( خبر داد.
انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد که از ابتدای آذر ۱۴۰۰ 
نرخ بلیت پروازهای داخلی به طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش 
می یابد. این کاهش قیمتی نسبت به قیمت های تیر ماه ۱۴۰۰ 

خواهد بود.
در نرخنامه جدید که بر اساس دالر ۲۸ هزار تومانی سیاست گذاری 
شده است کاهش قیمت ها از ۲ تا ۳۳ درصد است اما به طور متوسط 

کاهش قیمت ها ۱۲ تا ۱۳ درصد بوده است.

کاهش ۲ تا ۳۳ درصدی 
قیمت بلیت هواپیما

کاغذ اقتصادی

   

نبود نظارت بر واردات و تولید کودهای شیمیایی 
منجر به فروش نمک به جای کود سولفات آمونیوم 

به کشاورزان کرمانی شد.
هنوز چند ماهی از فروش بذرهای تقلبی و بی 
کیفیت به کشاورزان کرمانی نگذشته است که حاال 
خبرهای عجیبی از واردات »سولفات آمونیوم« به 
عنوان کود وارداتی از ازبکستان به جنوب استان 
کرمان به گوش می رسد. این کودها همچنین 
احتمااًل در سایر مناطق استان کرمان از جمله شرق 
و شمال استان نیز توزیع شده است اما مهمترین 
مقصد سودجویان جنوب کرمان است که هزاران 
هکتار مزرعه زیر کشت محصوالت صیفی برای 

تامین نیاز بازار داخل است.
به دلیل شرایط اقلیمی جنوب کرمان هم اکنون 
زمین های این منطقه زیر کشت انواع محصوالت 
صیفی است تا در فصل زمستان کشور از واردات 

محصوالت کشاورزی خودکفا شود.
در این شرایط و افزایش تقاضای کشاورزان برای 
تهیه کودهای مختلف کشاورزی این روزها برندی 
وارداتی از ازبکستان در جنوب کرمان توزیع شده 
که به جای کود سولفات آمونیوم در بسته های کود، 
نمک وجود دارد و کشاورزان در صورت استفاده 
از این کودها در حجم باال، با شور شدن خاک و 

خسارت جدی به گیاهان و زمین مواجه می شوند.
سودجویان به کشاورزان رحم نمی کنند

محمد احمدی یکی از کشاورزان کرمان است که 
می گوید: وقتی کشاورز به بازار مراجعه می کند 
از این نظر به صنوف اعتماد دارد و تصور می کند 
این واحدها زیر نظر ادارات نظارتی و صنف 
فعال هستند و هر گونه بذر، سم و کود مطابق با 

استانداردها تولید و توزیع می شود.
او افزود: در این فصل در کنار کشت محصوالت 
در مزارع، گلخانه ها نیز برای تأمین بازار مصرف 
داخلی فعال شده این در حالی است که به دلیل 
تورم هزینه های احداث گلخانه به شدت افزایش 
یافته است و هر گونه خسارت می تواند کل سرمایه 

یک کشاورز را در زمانی کوتاه به باد دهد.
او ادامه داد: متأسفانه طی ماه های اخیر به دلیل 
افزایش قیمت بذر و کود، افراد سودجو محصوالت 
و برندهای تقلبی را نیز وارد بازار می کنند و 
بسیاری از مردم به دلیل استفاده از این نهاده ها 
به خسارت های بسیار شدید مواجه می شوند و 

بسیاری از مردم ورشکست می شوند.
این کشاورز گفت: اگر به جای کود در گلخانه از 
نمک استفاده کنیم کل بذر و گیاهان از بین می رود 
و کسی هم هیچ نظارتی بر روند واردات و تولید کود 

در جنوب کرمان ندارد.
حسن ابراهیمی دیگر کشاورز کرمان نیز در این 
زمینه اظهارداشت: بسیاری از کشاورزان بذرهای 

تقلبی را خریداری می کنند و با صرف هزینه های 
زیاد بعد از مدت ها متوجه عدم کیفیت محصول 

نهایی می شوند و دیگر خیلی دیر شده است.
محصوالت تقلبی زیاد شده است

او افزود: بازار مملو از کودهای تقلبی و حتی 
سم های چینی و قاچاق است که گاه موجب 
کاهش کیفیت محصول نهایی و رسوخ سم در 

نسوج محصول می شود.
زهرا حسینی، یکی از فعاالن کشاورزی نیز در این 
خصوص می گوید: در خصوص سم نظارت وجود 
دارد و تقلب در این بازار سخت است اما در زمینه 

تولید کود وضعیت فرق دارد.
او افزود: کمترین نظارت روی واردات و تولید کود 
انجام نمی شود بطوری که بسیاری از مغازه داران 
کود را با خرید مواد اولیه در مغازه ها می سازند 
و در بسته بندی های برندهای معتبر به فروش 

می رسانند و کسی هم نظارتی ندارد.
خانم حسینی گفت: در مکان هایی هم که قانونی 
تولید انجام می شود حتمًا باید مجوز قانونی 
داشته باشند در این موارد هم این مراکز ابتدا 
محصول نهایی با کیفیت را تولید و برای نمونه 
به اداره مربوطه می برند و بعد از کسب مجوز با 
هر کیفیتی که بخواهند محصول را تولید و به 
کشاورزان عرضه می کنند چون در سیر تولید 
محصول نظارت انجام نمی شود.او ادامه داد: باید 
نظارتها در این زمینه جدی تر شود تا از ورود افراد 

سودجو جلوگیری شود.
از  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج 
کشاورزان خواست قبل از استفاده از نهاده های 
کشاورزی مختلف حتمًا در خصوص مجاز بودن 
و عدم تقلبی بودن محصول تحقیق کنند و 
کارشناسان کشاورزی نیز در این زمینه آماده 

همکاری هستند.
کود و سم از واحدهای معتبر و دارای مجوز 

تهیه شود
حسین ساالری مقدم با اشاره به مسئولیت 
واحدهای صنفی در خصوص توزیع این محصوالت 
گفت: کشاورزان باید نهاده ها را از واحدهای صنفی 

دارای مجوز تهیه کنند.
او از برگزاری مانور برخورد با توزیع نهاده های 
غیرمجاز در شهرستان خبر داد و گفت: متاسفانه 
در همه بازارهای افراد سود جو وجود دارد به 
ز کشاورزان می خواهیم برای  همین دلیل ا
حراست از سرمایه هایشان از خرید محصوالت 
تقلبی خودداری کنند.مدیر زراعت سازمان 
ز  ا جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز گفت:
کشاورزان می خواهیم به خصوص در زمینه 
تهیه سولفات آمونیوم دقت بیشتری لحاظ 
کنند تا با خسارت محصوالت کشاورزی مواجه 
نشوند.فرامرز رستگاری افزود:برای افزایش 
استانداردهای سالمت در محصوالت کشاورزی 
جنوب استان کرمان توصیه می شود از کودها 
و سموم استاندارد در تولید محصوالت استفاده 

شود.
او تصریح کرد:متأسفانه کودهای سولفات آمونیوم 
که در روزهای اخیر توزیع شده است با نمک طعام 
پر شده اند و می تواند موجب بروز خسارت جدی 

به محصوالت شود.
رستگاری افزود:با توجه به افزایش کشت محصول 
در فصل جاری کشاورزان تقاضای بیشتری در بازار 
ایجاد کرده اند و همین مساله نیز زمینه سودجویی 

را فراهم کرده است.
او تاکید کرد: در صورت استفاده از این کود تقلبی 
خسارت جدی به خاک وارد می شود و حتی در 
کشت های بعد هم نمی توان مشکل این مزارع را 

برطرف کرد.
گفته می شود این کودها باقیمت های ارزان در 
بازار ارائه می شود و به همین دلیل هم برخی 
از کشاورزان فریب می خورند و همین مساله را 
می توان در زمینه عرضه سم و بذر نیز در استان 

کرمان مشاهده می شود.

مهر 

گزارش

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان نیز گفت:از کشاورزان می خواهیم به 
خصوص در زمینه تهیه سولفات آمونیوم دقت 
بیشتری لحاظ کنند تا با خسارت محصوالت 
کشاورزی مواجه نشوند.فرامرز رستگاری 
افزود:برای افزایش استانداردهای سالمت در 
محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان 
توصیه می شود از کودها و سموم استاندارد در 
تولید محصوالت استفاده شود.
او تصریح کرد:متأسفانه کودهای سولفات 
آمونیوم که در روزهای اخیر توزیع شده است 
با نمک طعام پر شده اند و می تواند موجب بروز 
خسارت جدی به محصوالت شود.

 نظارتی بر واردات بازار کود نیست
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س: م
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بازار خفته مسکن در دولت سیزدهم

طهماسبی، رییس انجمن انبوه سازان: در ساخت و ساز داللی نداریم

مسکن روی موج گرانی

 نو
ان

کرم
ع: 

منب

ثبت نام برای مسکن دولتی بازار را در رکود نگه داشته. 
داده های پاییزی از بازار معامالت مسکن کالن شهرهایی 
مثل کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم می گوید 
بازار مسکن در خزان است؛ قیمت ها ثابت و فایل های فروش 
نسبت به تابستان تا ۲۰درصد کاهش یافته. این رویه مشابه 
در بین تمام شهرها من جمله کرمان است البته تا اینجای 
کار که فایل فروش کاهش و معامالت به گفته رییس صنف 
مشاوران امالک استان تا ۶۰درصد کاهش یافته. با این حال 
به گواه فعالین این عرصه قیمت های فروش ملک  در کرمان 
برخالف کشور طی کمتر از یک سال ۸۰ درصد افزایش 
یافته است. این گرانی از دید فعاالن بازار ساخت و ساز اما 
ناشی از عملکرد دیر کرمان نسبت به شوک های بازارگذشته 
و البته  تورم است. داده  های پاییزی از بازار معامالت مسکن 
کالن شهرها، روند کاهشی سرعت رشد قیمت آپارتمان را 
تایید می کند؛ کرمان اما از سال قبل تا به آبان امسال بیش از 
۸۰درصد رشد قیمت را تجربه کرده . به گفته رضا گلسرخی 
از فعاالن بازار مسکن کرمان، قیمت ملک در کرمان متوسط 
۸۰درصد و تا نهایت ۱۲۰درصد در مناطقی من جمله هزارو 
یک شب، شهرک الله و حتی درنزدیکی سیدی افزایش 
۱۲۰درصدی داشته.  گل سرخی به »کاغذوطن« می گوید 
مسکن گران است و کمیاب. موضوعی که او آن را به تغییر 
دولت ربط می دهد:»از بعد انتخابات ریاست جمهوری بازار 
ملک در رکود است. این یک رویه پر تکرار است که بعد از 
تغییر هر دولت به واسطه شعارهای دولت ها در مورد بازار 

مسکن می دهند خرید فروش ملک دچار رکود باشد. در 
این بین هر چه شعارها بهتر باشند و امیدوارانه تر رکود بازار 

هم بیشتر می شود.«
*کاهش 6۰درصدی خرید و فروش ملک

به گفته محسن شهریاری، رییس صنف مشاور امالک 
کرمان بیشتر حداقل ۶۰درصد حجم معامالت خرید و 
فروش کاهش یافته .او رنج قیمت آپارتمان نوساز و زمین 
مسکونی را هم در گفت و گو با»کاغذ وطن« اینگونه تشریح 
می کند:»قیمت آپارتمان نوساز از متری ۱۰میلیون تومان 
تا متری ۴۰میلیون تومان در خیابان هزار و یک شب  متغیر 
است. زمین نیز در کمترین قیمت قصبی ۸۰میلیون تومان 

است تا قصبی یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان.«
*ثبات به بازار تهران برگشت

ثبات به بازار امالک پایتخت برگشته. طبق اطالعات رسمی 
کشور که بر مبنای اطالعات میزان خرید و فروش معامالت 
امالک است  در پایتخت همچنین طی فصل جاری »حجم 
عرضه فایل آپارتمانی« افزایش محسوس یافت. با این 
حال، شرایط بازار مسکن دیگر کالن شهرها با تهران دو 
تفاوت دارد. از یکسو، میانگین قیمت مسکن کرج، مشهد، 
اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم در ماه مهر حدود نیم درصد 
افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، فایل  های فروش نسبت 
به تابستان به میزان ۲۰درصد کم شده است. این موضوع از 
دید فعاالن بازار به عنوان فاکتور»جاماندگی قیمت از فرآیند 
رشد قیمت امالک پایتخت« یاد می شود. تفاوت زمانی فاز 
جهش بین تهران و دیگر  شهرها، اکنون بازار مسکن را در 
فاز تنظیم قیمت قرار داده است. با وجود افت قیمت مسکن 
در تهران، در کالن شهرها، متوسط قیمت مسکن با رشد 
مثبت همراه بوده است و کرمان نیز با یک وقفه طوالنی از 

دیگر شهرها این روند را دنبال کرده است.
*رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی:مسکن 

کرمان تحت تاثیر نوسانات نیست
فعاالن بازار اگر چه درصدی از رشد ماهانه قیمت ملک 
در کرمان ندارند اما معتقدند که  قیمت ملک در کرمان 
به نسبت سایر شهرها پایین تر و در کنار آن تغییرات در 
بازار امالک در کرمان با یک وقفه طوالنی بروز می کند. 
موضوعی که نیما ابراهیمی، رئیس انجمن خدمات فنی 
و مهندسی استان کرمان از آن به عنوان مسخ شدگی 
کرمان یاد می کند. ابراهیمی در گفت و گو با »کاغذ وطن« 
می گوید:»اصوال مجموعه هایی که ترنور مالی باالیی ندارند و 
خیلی فعال هم نیستند از نوسانات و اتفاقات بازار کمتر متاثر 
می شوند. حجم ساخت و سازی در کرمان  نیست که دراثر 
این نوسانات آسیب بیند. کیش مشهد و تهران به واسطه 
یکسری از فاکتورها و گردشگری تاثیر پذیری بیشتری 
دارد اما کرمان  کامال جدا از ایران است؛ مثال نرخ زمین 
۳۰درصد باال می رود و کرمان ۶ ماه تا یکسال بعد روش 
تاثیر می گذارد. نرخ بازار راکد می شود و کرمان یکسال بعد 
این موضوع را نشان می دهد و عموما ارتباط کرمان با خارج 

از استان کم است.« 
*روند ثابت ساخت و ساز در کرمان

بنا به گفته انبوه سازان حجم ساخت و ساز در کرمان ثابت 
است . رصد گزارش های ساخت و ساز استان ها از  سال 
۹۲ تا ۹۹ نیز مهر تایید را بر این گفته می زند. بررسی های 
»کاغذ وطن« حاکی از آن است که در این بازه زمانی ۸ساله  
تقریبا ۳تا ۴درصد کل ساخت و ساز کشور مربوط به کرمان 
بوده. درصدی که در تمامی این سال ها همین رنج را حفظ 
کرده و تغییر محسوسی نداشته است. بنا به اطالعات این 

مرکز رسمی همچنین قیمت ساختمان در کرمان به 
نسبت سایر شهرها مناسب تر است. طبق اطالعات قیمت 
و اجاره مسکن در نقاط شهري کشور در زمستان سال ۹۹ 
کرمان جز ۱۱استانی است که به نسبت کل کشور قیمت 
کمتری در خصوص ساختمان داشته و به طور متوسط هر 
متر مربع واحد مسکونی کمتر از ۴میلیون تومان در کرمان 

معامله شده است.
 *رییس انجمن انبوه سازان: 9۵درصد ساخت و 

سازهای کرمان مسکونی است
طهماسبی، رییس انجمن انبوه سازان یکی از دالیلی که 
ساخت وساز در کرمان روند ثابتی را طی کرده و تاثیری از 
شوک های بازار ندیده است را نبود دالالن می داند و دلیل 
دیگر را حجم محدود سرمایه گذاری در این استان. او در این 
رابطه به »کاغذ وطن«توضیح می دهد:»بازار ملک تهران 
دست دالالن است؛ به دلیلی گرانی زمین یک آپارتمان 
از مرحله پیش فروش تا زمانی که فروخته می شود ۳یا 
۴دست می چرخد تا به دست مصرف کننده نهایی برسد. 
در چنین شرایطی وقتی چند ماه بازار راکد باشد ممکن 
است قیمت ملک را چند درصد کاهش دهند تا پولشان 
را از این بازار خارج کنند اما در کرمان قضیه کامال متفاوت 
است. ۹۵درصد ساخت و سازهایی که در کرمان صورت 
می گیرد مسکونی است و سهم تجاری و اداری به شدت 
محدود است و فروشش این واحدها هم بسیار سخت.«به 
گفته او ساخت و سازها در کرمان سفارشی و مستقیم برای 
مصرف کنندگان نهایی است:» ما یک حداقل سود را در 
این استان داریم و خبری از دالل و چند دست گشتن هم 
نیست که قیمت پایین تر بیاید؛ در چنین شرایطی روند 
ساخت و ساز یک روال ثابت دارد و هیچ شوکی هم روی 
آن تاثیر گذار نیست.«طهماسبی مدعی است که بازار 
ساخت و ساز کرمان مصون از دالالن است :»ما اصال دالل 
در کارهای اصلی نداریم. در زمین های ارزان شهرک های 
اطراف دالل داریم ولی در زمین های اصلی در آپارتمان و 
ساخت و ساز دالل نداریم و در نتیجه زیاد شوک های بازار 
روی ما اثر گذار نیست.«اینکه بازار ساخت و ساز و آپارتمان 
کرمان دالل ندارد ادعایی است که حتی گلسرخی، فعال 
بازار مسکن هم آن را تایید می کند. به گفته او سودجوها 
در بازار  کرمان اکثرا در بخش زمین و خانه کلنگی فعالند و 
کمتر در بخش آپارتمان فعالیت دارند. او همچنین مدعی 
است که این عده اکثرا نیز به صورت شبکه ای و منطقه ای کار 
میکنند:»مدیریت، فیروزآباد و مهدیه دست یک شبکه است 
و محدوده شفا، پشت هتل پارس و هزار و یک شب هم دست 
یک گروه دیگه رو معموال هم این گروه کاری به محدوده 
های یکدیگر ندارند.« او در خصوص شیوه فعالیت این عده 
می گوید:»معموال این افراد تمام زمین های این محدوده را 
می خرند و قیمت را هم خودشان مشخص میکنند فرضا 
یک خانه کلنگی را از قصبی ۲۵۰ میلیون تومان به ۳۰۰تا 

۳۵۰ میلیون تومان می رسانند.«

مرضیه قاضی زاده| کاغذ وطن
گزارش 

طهماسبی، رییس انجمن انبوه سازان یکی 
از دالیلی که ساخت وساز در کرمان روند 
ثابتی را طی کرده و تاثیری از شوک های بازار 
ندیده است را نبود دالالن می داند و دلیل 
دیگر را حجم محدود سرمایه گذاری در این 
استان. او در این رابطه به »کاغذ وطن«توضیح 
می دهد:»بازار ملک تهران دست دالالن است؛ 
به دلیلی گرانی زمین یک آپارتمان از مرحله 
پیش فروش تا زمانی که فروخته می شود ۳یا 
4دست می چرخد تا به دست مصرف کننده 
نهایی برسد. 

پیرو آگهی های قبلی بنا به دستور ماده 
قانون ثبت اسناد و امالک آگهی تحدید حدود   ۱۴
تعدادی از امالک واقع در بخش ۴۶ کرمان حوزه ثبتی 
شهرستان کهنوج به ترتیب شماره پالک اصلی و فرعی 
و محل وقوع ملک و نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت 
بدینوسیله منشر و عملیات تحدید حدود آنها به شرح 

ذیل شروع و به عمل خواهد آمد.
 فرعیات ذیل از پالک ۱ - اصلی واقع درگلستان زه، 

نخلستان ، پشته دول اباد و پونان قطعه یک 
مجید   فرزند   زاده  در  مهرداد  آقای   فرعی    ۲۵۸۳
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر زمین به مساحت 

۱۸۹۷۸ متر مربع .
  ۲۵۹۲  فرعی  آقای امین سلیمانی سرخ قلعه  فرزند 
ناصر  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۴۶۰  متر 

مربع .
  ۲۵۹۵  فرعی  خانم کبری بهرامی نیکخو فرزند جان 
اله ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۹۷.۸۳  متر 

مربع .
   ۲۵۹۶  فرعی   خانم  سمیه عیدی پورزه فرزند موسی   
ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر خانه به 

مساحت ۳۲۵.۶۲   متر مربع .
   ۲۵۹۹  فرعی  خانم  فاطمه سلیمی زه  فرزند  رضا  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۴۲.۶۲  متر مربع.
در  مورخه ۲۷ /۰۹ /۱۴۰۰  شنبه  روز  ساعت ۸ صبح 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
-   ۲۶۰۱  فرعی  آقای  محمود لورگی پور فرزند مراد  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۷۳.۷۲   متر 

مربع .
-۲۶۰۲  فرعی  خانم  سکینه لورگی پور  فرزند  مراد  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۲۴.۹۴   متر 

مربع .
۲۶۰۳ فرعی  خانم  ایران دولتی  فرزند  احمد  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۲۹۴.۳۵  متر مربع .
۲۶۰۴ فرعی  خانم  نبات پرنده فرزند  خدایار  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۱۱۱۲.۸۹  متر مربع .
     ۲۶۰۵ فرعی  خانم  لیال جشان بامری   فرزند  طالب  

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۳۷  متر مربع .

ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخه ۲۸ /۰۹ /۱۴۰۰ در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد

کمال   فرزند   امیری  وحید  آقای   فرعی    ۲۶۲۲
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۱۲ متر مربع .

  ۲۶۲۳  فرعی خانم طاهره اکبری بیژن آباد  فرزند 
اسالم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۲۸۴.۵۰  

متر مربع .
عباس  فرزند  مطهری   علی  اقای  فرعی     ۲۶۲۶  
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۱۲.۳  

متر مربع .
   ۲۶۲۹  فرعی   خانم  رویا رمضانی فرزند اسفندیار  

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۰۴.۵متر مربع .
   ۲۶۳۰  فرعی  خانم  اسماء محمودی فرزند  محمد  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۶۶.۵۰  متر مربع 

.
ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخه ۲۹ /۰۹ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
-   ۲۶۳۱  فرعی  خانم الهه  محمودی فرزند محمد  

ششدانگ یک باب خانه به مساحت۸۰۰ متر مربع .
    ۲۶۳۲  فرعی  اقای  سلمان شیانی بندکوه فرزند  
کامران  ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۵۲.۱۵   

متر مربع .
یوسف   فرزند   رویان   صالح  اقای   فرعی    ۲۶۳۳
مساحت  (به  باغ  )کاربری  خانه  باب  یک  ششدانگ 

۷۰۴.۵۰  متر مربع .
 ۲۶۳۴ فرعی اقای صالح رویان فرزند یوسف  ششدانگ 
یک باب خانه )کاربری باغ ( به مساحت ۸۳۴.۳۰متر 

مربع
۲۶۳۵ فرعی خانم فهیمه  جشان فرزند غالم  ششدانگ 

یک باب خانه  به مساحت ۶۱۸.۶۵ مترمربع
ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخه ۳۰ /۰۹ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
اصلی خانم معصومه خاکساری   از ۲۸-  ۱۹۹ فرعی 
فرزند ولی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۱۵   

متر مربع واقع در جمال آباد شهر کهنوج قطعه یک.
فرعیات ذیل از پالک ۳۱ - اصلی واقع در مهدی آباد 

بهداری قدیم شهر کهنوج قطعه یک .

۲۶ فرعی خانم الله محمودی فرزند عبداهلل  ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور مشتمل بر کارگاه تیرچه به 

مساحت ۳۰۰   متر مربع 
محمد  فرزند  طراده   زابلی  مدانی  اقای  فرعی   ۲۷
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۳۶.۶   متر مربع 
ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخه ۰۱ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
۳ فرعی از ۷۳- اصلی خانم سکینه آسیابر نژاد فرزند 
غالمرضا  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر نخل به 
مساحت ۲۵۷۹۵.۶۳   متر مربع واقع در نور آباد شهر 

کهنوج قطعه یک.
ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخه ۰۲ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
فرعیات ذیل از پالک ۱۶۷ - اصلی واقع در کوه های 

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

به مساحت  ۲۳۶۲.۰۲  متر مربع .
۱۵ فرعی  آقای  مرید بلوچ سیرگانی    فرزند  محمد 
علی  ششدانگ یک قطعه زمین    به مساحت ۷۲۱ 

متر مربع .
۱۶ فرعی  آقای  مرید بلوچ سیرگانی    فرزند  محمد 
علی  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر نخل  به 

مساحت  ۱۷۰۷.۳۳  متر مربع .
۱۷ فرعی  آقای  مرید بلوچ سیرگانی    فرزند  محمد 
علی  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  ۱۸۰۸  

متر مربع .
  ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخه ۰۴ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
فرعیات ذیل از پالک ۴۷۲ - اصلی واقع در چاه باغ شهر 

قلعه گنج قطعه چهار .
عزیز   فرزند   امین  طاهری    آقای  فرعی      ۴۳۷
مساحت   به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

 ۲۹۸۲۷۲.۴۰ متر مربع 
عزیز   فرزند   امین  طاهری    آقای  فرعی      ۴۳۸
مساحت   به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

 ۲۶۶۹۶.۷۰  متر مربع 

  ۲۰۰ فرعی از ۴۹۲ اصلی خانم ماهی جهانشاهی   
فرزند  احمد  ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر زمین 
و موتور پمپ به مساحت   ۸۱۰۰۱.۴۲ متر مربع واقع 

در تاریکماه شهر قلعه گنج قطعه چهار
ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخه ۰۵ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
فرعیات ذیل از پالک ۴۹۷ - اصلی واقع در نورک آباد  

شهر قلعه گنج قطعه چهار .
پیربخش   فرزند   چمنی  یحیی  آقای  فرعی   ۱۵۳۴
ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   ۳۴۵.۱۷ متر 

مربع 
پیربخش  فرزند   چمنی  اسالم  آقای  فرعی   ۱۵۳۵
ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   ۳۶۲.۳۴ متر 

مربع 
ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخه ۰۶ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
فرعیات ذیل از پالک ۵۰۲ - اصلی واقع در حسن آباد 

شیوه ای و خیر آباد شهر قلعه گنج قطعه چهار .
۳۳۵ فرعی  ۱. آقای محمد جوزاک پور   فرزند  نادر۲. 
صابر چاه نصیری فرزند طاهر ۳. الیاس چاه نصیری 
فرزند ریاض گل ۴. یاس چاه نصیری فرزند قنبر ۵. 
جالل علی بیگی پور دوستمحمد   ششدانگ زمین 
مزروعی بالمناصفه  به مساحت  ۶۲۱۸۶.۵۸ متر مربع

۳۳۹  فرعی  آقای علی فالحی شاه آباد    فرزند چمل   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   ۷۶۰  متر مربع

۳۴۰ فرعی  آقای امین طاهری  فرزند  عزیز  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت   ۹۲۹.۰۴    متر مربع

۳۴۱ فرعی  آقای امین طاهری  فرزند  عزیز  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت   ۳۶۳.۱۶    متر مربع

عزیز   فرزند   طاهری   صدیقه  خانم  فرعی    ۳۴۲
ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۸۶۱.۱۶   متر 

مربع
۳۴۷ فرعی آقای امید احمدی کهنعلی فرزند  اسالم 
مساحت   به  محصور   زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

۱۶۱۵.۵۹ متر مربع
ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخه ۰۷ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
۳۴۸  فرعی  خانم طوبی احمدی فرزند علی   ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت   ۱۹۷۸.۹۱  متر مربع

۳۴۹ فرعی  آقای ادیب جرگه حیدری  فرزند  موسی  
مساحت   به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

 ۱۶۷۱۱   متر مربع
فرزند  عوض   پور   رئیسی  آقای طاهر  ۳۵۰ فرعی  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۳۰۰    متر مربع

شنبه   فرزند   مسندانی   الیاس  آقای  فرعی    ۳۵۱
ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۵۰۹.۴۴   متر 

مربع
۳۵۲ فرعی  آقای محمد حسین بازی یار  فرزند  شعبان  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۷۶۰.۷   متر مربع
فردوس   فرزند   پالش   فرشید  آقای  فرعی    ۳۵۳
ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۷۵۴.۹۷   متر 

مربع
۳۵۴ فرعی  خانم عاطفه آساگلمرادی  فرزند  سیاه  

ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۵۷۱   متر مربع
ساعت ۸ صبح روز چهار شنبه مورخه ۰۸ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
فرعیات ذیل از پالک ۵۰۳ - اصلی واقع در چیل آباد 
و سرتک زر و شمس آباد و سورگ آباد شهر قلعه گنج 

قطعه چهار .
۶۸۳ فرعی  آقای علیرضا کریمدادی چاه نصیر    فرزند  
محمد  ششدانگ یک باب خانه    به مساحت  ۱۳۰۹ 

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

مساحت  ۱۹۳۶۷.۳۱  متر مربع
ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخه ۰۹ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
۶۸۵  فرعی  آقای محمد یونس آساگلمحمدی    فرزند  
مراد  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ  به 

مساحت   ۵۷۱۷۷.۲۹  متر مربع
۶۸۶  فرعی  آقای محمد یونس آساگلمحمدی    فرزند  
مراد  ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت   ۵۹.۷۹  

متر مربع
۶۸۷  فرعی  خانم زهرا آساگلمحمدی    فرزند  مراد  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  ۴۹۶.۰۹  متر 

مربع
۶۸۸  فرعی  آقای محمد یونس آساگلمحمدی    فرزند  
مراد  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   ۸۴۹.۴۱  

متر مربع
در  مورخه ۱۱ /۱۰ /۱۴۰۰  شنبه  روز  ساعت ۸ صبح 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
۶۸۹ فرعی  آقای اسحق صمیمی کشیتی    فرزند  
حسین  ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر باغچه   به 

مساحت  ۲۳۴۷  متر مربع
سعید   فرزند   روانپاک     رضا  آقای  فرعی     ۶۹۸
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   ۸۲۸.۸۴  متر 

مربع
۶۹۹  فرعی  آقای مهدی بازگیر    فرزند  فتح اله  

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   ۷۲۸ متر مربع
علی   فرزند   مرادی     محمد  آقای  فرعی     ۷۰۰
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  ۲۹۷۲.۷  متر 

مربع
ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخه ۱۲ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
صادقی  حسین  آقای  اصلی   ۵۰۵ از  فرعی   ۱۹۱۸
کهنعلی   فرزند  ادهم  ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل 
بر زمین مزروعی   به مساحت   ۱۲۰۲۴۵.۲۴ متر مربع 

واقع در تمگران شهر قلعه گنج قطعه چهار.
۱۰۱۵  فرعی از ۵۰۷- اصلی آقای ایوب کرمی مقدم 
فرزند هنگک ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت  ۱۴۵۰۰۴.۵۶  متر مربع واقع در بندچاه رضا 

شهر قلعه گنج قطعه چهار.
ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۳ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
پاکباز  امین  محمد  آقای  اصلی   -۶۴۴ از  فرعی   ۲
کریمی فرزند مختار ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشتمل بر باغ  به مساحت   ۴۷۳۵۴.۵۶ متر مربع واقع 

در بارگاه شهر منوجان قطعه ۵.
ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۴ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
پیرایش   عباداهلل  آقای  اصلی  از ۱۱۱۲-  فرعی   ۱۹۴
به  مزروعی  زمین  قطعه  مراد  ششدانگ یک  فرزند 
مساحت    ۶۳۰۶۳.۱۳  متر مربع واقع در عباس آباد 

شهر منوجان قطعه ۵.
ساعت ۸ صبح روز چهار شنبه مورخه ۱۵ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
فرعیات ذیل از پالک ۱۱۸۲ - اصلی واقع در شهرک 

شهید بهشتی شهر نودژ منوجان قطعه ۵
۱۰۱۷ فرعی  آقای مصیب راهبر فرزند  علی  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت   ۳۴۷.۵۰  متر مربع .
مالک   فرزند   بناوند  فرشید  آقای  فرعی    ۱۰۱۸

ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۲۹۰  متر مربع .
فرزند   نودژ  محمودی  ابراهیم  آقای  فرعی    ۱۰۱۹
غالمرضا  ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۳۷۸.۱۵  

متر مربع .
در  مورخه ۱۸ /۱۰ /۱۴۰۰  شنبه  روز  ساعت ۸ صبح 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
۱۰۲۰ فرعی  آقای غالمحسین سراجی نودژ  فرزند  
عباس  ششدانگ یک قطعه زمین جهت الحاق به پالک 

۱۳۹ فرعی  به مساحت   ۱۱۱.۵۲  متر مربع .
فرزند   کندر  حاجب  محمود  آقای  فرعی    ۱۰۲۱
علی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۵۹۴.۶۰  

متر مربع
۱۰۲۴ فرعی  خانم آسیه محبی نودز فرزند  حسن  

ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۴۴۰متر مربع .
آقای عمران محمدی   اصلی  از ۱۶۲۳  فرعی   ۱۱۴۰
به  بابخانه   یحیی  ششدانگ یک  فرزند   بجگان   
مساحت   ۱۲۰۴.۸۳ متر مربع واقع در بجگان نودژ شهر 

منوجان قطعه پنج.
ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخه ۱۹ /۱۰ /۱۴۰۰ در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد
لذا بدینوسیله به مجاورین و مالکین و رقبات فوق 
اخطار میشود که در موعد مقرر در این اعالن در 
محل وقوع امالک مندرج در این آگهی حاضر  و 
آنها  ارتفاقی  و حقوق  بر حدود  واخواهی  چنانچه 
داشته باشند میتوانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه 
خودرا  اعتراض  روز  سی  لغایت  حدود  تحدید 
کهنوج  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به 
هیچ  مذکور  مهلت  انقضای  از  پس  اال  و  تسلیم 
باستناد  . ضمنا  بود  نخواهد  ادعایی مسموع  گونه 
مدت  ظرف  باید  معترضین  ثبت  قانون   ۸۶ ماده 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض نسبت به تقدیم 

دادخواست به مرجع قضایی اقدام نمایند. 
تاریخ انتشار :۰۱ /۰۹ /۱۴۰۰

اصغر نارویي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان کهنوج

به موجب ماده ۱۲ قانون ثبت اسنادوامالک 
و مواد ۵۹ و ۶۴ ایین نامه اصالحی قانون ثبت و همچنین 
تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصالح و حذف موادی از قانون 
ثبت بدینوسیله فهرست امالکی که در سه ماهه دوم سال 
۱۴۰۰  در حوزه ثبتی شهرستان کهنوج بخش ۴۶ کرمان 
تقاضای ثبت شده اند به ترتیب شماره پالک و ذکر نام و 
نام خانوادگی متقاضی ثبت و محل وقوع ملک به شرح 

ذیل اگهی میشوند
فرعیات زیراز پالک ۳۰۹ اصلی واقع در چمتکی وفارغون 

، رودبار جنوب

۱فرعی اقای عوض شاهلی برفرزند  تنگهی  ششدانگ باغ 
نخیالتی به مساحت ۳۷۰۰۰متر مربع

۲فرعی اقای محمد شاهلی بر فرزند شه بیک ششدانگ 
باغ نخیالتی وزمین مزروعی ۳۷۰۰۰متر مربع

فرعیات زیر از پالک ۴۴۰اصلی واقع در زهکلوت ،سیاه 
کهور ،مراد اباد رودبار جنوب قطعه سه بخش ۴۶کرمان

شریف  فرزند  شاهی  فقیر  نصرت  خانم  ۱۸۴۱فرعی 
ششدانگ یکباب مغازه تجاری مشتمل بر طبقه فوقانی 

به مساحت ۵۰متر مربع
۱۸۹۵ فرعی آقای خداداد پور بنی اسدی فرزند خدامراد 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۲۱۰۰۴ 

متر مربع
دروش  فرزند  زاده  پوریانی  موسی  آقای  فرعی   ۱۸۹۶

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۱۰ متر مربع
جالل  فرزند  فرساد  پور  ابراهیم  آقای  فرعی   ۱۸۹۷

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۹۸۳.۹۱متر مربع
۲۰۰۰ فرعی خانم گلثوم محمدی کهنرود فرزند احمد 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۹۱ متر مربع
۲۰۰۱ فرعی آقای احمد خادمی زهکلوت فرزند خدامراد 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶۰۰ متر مربع
۲۰۰۲فرعی آقای علی شهسوار زاده فرزند چراغ ششدانگ 

یک باب مغازه به مساحت ۳۲ متر مربع
۲۰۰۳ فرعی آقای حسین قنبری زاده چاه شاهی فرزند 

چمل ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۴۸ متر مربع
فرزند غالمرضا  نژاد  فرعی خانم صغری سابقی   ۲۰۰۴

ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲۸ متر مربع
۲۰۰۵ آقای امین پور کهنوجی فرزند محمد ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۰۰۰۰متر مربع
غالمرضا  فرزند  نژاد  سابقی  صغری  خام  فرعی   ۲۰۰۶
مساحت  به  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

۱۷۸.۳۰متر مربع
جنگی  فرزند  جاز  بامری  مریم  خانم  فرعی   ۲۰۳۶

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۵۷۶ متر مربع
۲۰۴۸ فرعی آقای ابوذر فرامرزی نمداد نسبت به سی و 
هشت سهم دو پنجم از ۹۶ سهم خانم فاطمه فرامرزی 
نمداد نسبت به نوزده سهم و یک پنجم سهم از ۹۶ سهم 
و کوثر فرامرزی نمداد نسبت به نوزده سهم و یک پنجم 

سهم از ۹۶ سهم وخانم ساناز فرامرزی نمداد نسبت به 
نوزده سهم ویک پنجم سهم از ۹۶ سهم همگی فرزندان 
مساحت  به  تجاری  مغازه  باب  دو  از ششدانگ  محمد 
۱۳۲.۸۷ متربع که توسط خانم زهرا محمدی برجک 

قیمومتا از سوی فرزندانش تقاضای ثبت گردیده است
۲۰۴۹خانم زهرا سابکیان فرزند شهمراد ششدانگ یکباب 

مغازه تجاری به مساحت ۴۸ متر مربع
فرزند غالمرضا  نژاد  فرمی خانم صغری سابقی   ۲۰۸۵
به  فوقانی  طبقات  بر  مشتمل  مغازه  یکباب  ششدانگ 

مساحت ۷۹.۵۰ متر مربع
لذا برابر ماده ۱۶ قانون ثبت اشخاصی که نسبت به امالک 
مندرج در این اگهی واخواهی دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی تا ۹۰ روز اعتراض خود را مستقیما به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان رودبار جنوب تسلیم و 
رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه احاله گردد در 
صورتی که بین تقاضا کنندگان و دیگران قبل از انتشار 
این آگهی دعوی بوده میتوانند گواهی نامه دادگاه مبنی بر 
طرح دعوی به این اداره تسلیم و اال حق آنها ساقط میشود. 
ضمنا به استناد ماده ۸۶ قانون ثبت معترضین باید ظرف 
مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره نسبت به تقدیم 

دادخواست به مراجع قضایی اقدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول :روز شنبه      ۰۱ /۰۸ /۱۴۰۰

تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز دوشنبه
۱۴۰۰ / ۰۹/ ۰۱  

علی رحمانی خالص .رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان رودبار جنوب

به موجب ماده ۱۲ قانون ثبت اسنادوامالک 
و  ثبت  قانون  اصالحی  نامه  ایین   ۶۴ و   ۵۹ مواد  و 
همچنین تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصالح و حذف موادی 
از قانون ثبت بدینوسیله فهرست امالکی که در سه ماهه 
اول سال ۱۴۰۰  در حوزه ثبتی شهرستان کهنوج بخش 
۴۶ کرمان تقاضای ثبت شده اند به ترتیب شماره پالک 
و ذکر نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت و محل وقوع 

ملک به شرح ذیل اگهی میشوند .
فرعیات ذیل از پالک ۱ - اصلی واقع درگلستان زه، 

نخلستان ، پشته دول اباد و پونان قطعه یک 
۲۶۲۲ فرعی  آقای  وحید امیری فرزند  کمال  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۴۱۲ متر مربع .
  ۲۶۲۳  فرعی خانم طاهره اکبری بیژن آباد  فرزند 
اسالم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۲۸۴.۵۰  

متر مربع .
عباس  فرزند  مطهری   علی  اقای  فرعی     ۲۶۲۶  
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۳۱۲.۳  

متر مربع .
   ۲۶۲۹  فرعی   خانم  رویا رمضانی فرزند اسفندیار  

ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۰۴.۵متر مربع .
   ۲۶۳۰  فرعی  خانم  اسماء محمودی فرزند  محمد  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۶۶.۵۰  متر مربع .

   ۲۶۳۱  فرعی  خانم الهه  محمودی فرزند محمد  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت۸۰۰ متر مربع .

    ۲۶۳۲  فرعی  اقای  سلمان شیانی بندکوه فرزند  
کامران  ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۵۲.۱۵   

متر مربع .
     ۲۶۳۳ فرعی  اقای  صالح رویان  فرزند  یوسف  
مساحت  (به  باغ  )کاربری  خانه  باب  یک  ششدانگ 

۷۰۴.۵۰  متر مربع .

 ۲۶۳۴ فرعی اقای صالح رویان فرزند یوسف  ششدانگ 
یک باب خانه )کاربری باغ ( به مساحت ۸۳۴.۳۰متر 

مربع
۲۶۳۵ فرعی خانم فهیمه  جشان فرزند غالم  ششدانگ 

یک باب خانه  به مساحت ۶۱۸.۶۵ مربع
فرعیات ذیل از پالک ۲ - اصلی واقع در حیدر آباد شهر 

کهنوج قطعه یک .
       

        ۱۰۴۴۶ فرعی  اقای عنایت محمودی فرزند  مراد  
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت   

۷۵۵.۷۰   متر مربع .
۱۰۴۴۸  فرعی  خانم  کبری بامری نسب  فرزند  باران 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۳۹.۶  متر مربع .

۱۰۴۵۰  فرعی  آقای  غالمعلی اسالم فرزند  احمد  
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 

۲۸۲.۳۴  متر مربع .
اقای  رضا اسالم  فرزند  غالمعلی   ۱۰۴۵۱  فرعی  
ششدانگ یک قطعه زمین بصورت مغازه و ساخنمان 

به مساحت ۱۹.۲۰  متر مربع .
۱۰۴۵۹  فرعی  اقای  مهدی رامشک  فرزند  عبداهلل   
به  کارواش  بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

مساحت ۲۱۴  متر مربع .
        ۱۰۴۶۰ فرعی  اقای مصیب فهیمی فرزند  اصغر  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   ۲۷۱.۲۱  متر 

مربع .
۲۷ فرعی از ۳۱- اصلی اقای مدانی زابلی طراده  فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۳۶.۶   متر 
مربع واقع در مهدی آباد بهداری قدیم شهر کهنوج قطعه 

یک.
و  زیری  در  واقع  اصلی   - پالک ۸۳  از  ذیل  فرعیات 

سهالور شهر کهنوج قطعه یک .
  ۱۸۲۶  فرعی  آقای  حسن آشینه    فرزند  دادشاه  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۷۶۰۰  

متر مربع .
۱۸۲۷  فرعی  آقای  برکت  خواجه بند کوه   فرزند  
خدامراد  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر گلخانه  

به مساحت ۵۶۰۰   متر مربع .
۱۵۴۳ فرعی از ۱۵۷- اصلی خانم زینب اصغری فرد 
مساحت   به  خانه  یکباب  ششدانگ  اسفندیار  فرزند 
۳۹۹.۳۴   متر مربع واقع گروه یک  شهر فاریاب قطعه 

دو.
۲۰۰ فرعی از ۴۹۲ اصلی خانم ماهی جهانشاهی   فرزند  
احمد  ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر زمین و موتور 
پمپ به مساحت   ۸۱۰۰۱.۴۲ متر مربع واقع در تاریکماه 

شهر قلعه گنج قطعه چهار
فرعیات ذیل از پالک ۴۹۷ - اصلی واقع در نورک آباد  

شهر قلعه گنج قطعه چهار .
پیربخش   فرزند   چمنی  یحیی  آقای  فرعی   ۱۵۳۴
ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   ۳۴۵.۱۷ متر 

مربع 
پیربخش  فرزند   چمنی  اسالم  آقای  فرعی   ۱۵۳۵
ششدانگ یک باب خانه    به مساحت   ۳۶۲.۳۴ متر 

مربع 
فرعیات ذیل از پالک ۵۰۲ - اصلی واقع در حسن آباد 

شیوه ای و خیر آباد شهر قلعه گنج قطعه چهار .
۳۴۷ فرعی آقای امید احمدی کهنعلی فرزند  اسالم 
مساحت   به  محصور   زمین  قطعه  یک  ششدانگ 

۱۶۱۵.۵۹ متر مربع
۳۴۸  فرعی  خانم طوبی احمدی فرزند علی   ششدانگ 

یک قطعه زمین  به مساحت   ۱۹۷۸.۹۱  متر مربع
۳۴۹ فرعی  آقای ادیب جرگه حیدری  فرزند  موسی  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت   ۱۶۷۱۱   

متر مربع
عوض   فرزند   پور   رئیسی  طاهر  آقای  فرعی    ۳۵۰

ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۳۰۰    متر مربع
شنبه   فرزند   مسندانی   الیاس  آقای  فرعی    ۳۵۱
ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۵۰۹.۴۴   متر مربع

۳۵۲ فرعی  آقای محمد حسین بازی یار  فرزند  شعبان  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۷۶۰.۷   متر مربع

فردوس   فرزند   پالش   فرشید  آقای  فرعی    ۳۵۳
ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۷۵۴.۹۷   متر مربع

۳۵۴ فرعی  خانم عاطفه آساگلمرادی  فرزند  سیاه  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۵۷۱   متر مربع

فرعیات ذیل از پالک ۵۰۳ - اصلی واقع در چیل آباد 
و سرتک زر و شمس آباد و سورگ آباد شهر قلعه گنج 

قطعه چهار .
۶۸۹ فرعی  آقای اسحق صمیمی کشیتی    فرزند  
حسین  ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر باغچه   به 

مساحت  ۲۳۴۷  متر مربع
۶۹۸  فرعی  آقای رضا روانپاک    فرزند  سعید  ششدانگ 

یک باب خانه  به مساحت   ۸۲۸.۸۴  متر مربع
اله   بازگیر    فرزند  فتح  ۶۹۹  فرعی  آقای مهدی 

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   ۷۲۸ متر مربع
۷۰۰  فرعی  آقای محمد مرادی    فرزند  علی  ششدانگ 

یک باب خانه  به مساحت  ۲۹۷۲.۷  متر مربع
۱۹۱۸ فرعی از ۵۰۵ اصلی آقای حسین صادقی کهنعلی   
فرزند  ادهم  ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر زمین 
مزروعی   به مساحت   ۱۲۰۲۴۵.۲۴ متر مربع واقع در 

تمگران شهر قلعه گنج قطعه چهار.
فرعیات ذیل از پالک ۱۱۸۲ - اصلی واقع در شهرک 

شهید بهشتی شهر نودژ منوجان قطعه ۵
۱۰۱۷ فرعی  آقای مصیب راهبر فرزند  علی  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت   ۳۴۷.۵۰  متر مربع .
۱۰۲۴ فرعی  خانم آسیه محبی نودز فرزند  حسن  

ششدانگ یک باب خانه به مساحت   ۴۴۰متر مربع .
محمدی   عمران  آقای  اصلی  از ۱۶۲۳  فرعی   ۱۱۴۰
بجگان   فرزند  یحیی  ششدانگ یک بابخانه  به مساحت  
 ۱۲۰۴.۸۳ متر مربع واقع در بجگان نودژ شهر منوجان 

قطعه پنج.
آگهی اصالحی

طاهری  امین  اقای  بنام  ۴۷۲اصلی  از  ۴۳۷فرعی 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  عزیز  فرزند 
۹۸۲۷۲.۴۰متر مربع واقع در چاه باغ شهر قلعه گنج 
قطعه چهار ،که در اگهی قبلی اشتباها۲۹۸۲۷۲.۴۰متر 
مربع قید شده است  .۴۳۸فرعی از ۴۷۲اصلی بنام  اقای 
امین طاهری فرزند عزیز یک قطعه زمین مزروعی به 
باغ شهر  چاه  در  واقع  مربع  مساحت ۲۶۰۶۹۶.۷متر 
اشتباها  قبلی  اگهی  در  ،که  چهار  قطعه  گنج  قلعه 

۲۶۶۹۶.۷متر مربع قید شده است 
لذا برابر ماده ۱۶ قانون ثبت اشخاصیکه نسبت به امالک 
مندرج در این اگهی واخواهی دارند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی تا ۹۰ روز اعتراض خود را مستقیما 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج تسلیم و 
رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه احاله گردد در 
صورتی که بین تقاضا کنندگان و دیگران قبل از انتشار 
این آگهی دعوی بوده میتوانند گواهی نامه دادگاه مبنی 
بر طرح دعوی به این اداره تسلیم و اال حق آنها ساقط 
میشود. ضمنا به استناد ماده ۸۶ قانون ثبت معترضین 
باید ظرف مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره 
اقدام  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  نسبت 

نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول :   روز شنبه      ۰۱ /۰۸ /۱۴۰۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم :   روز دوشنبه  ۰۱ /۰۹ / ۱۴۰۰

اصغر نارویي
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
کهنوج

آگهی تحدید حدود عمومی نوبت دوم سال 14۰۰ شهرستان کهنوج

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 14۰۰ رودبار جنوب

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 14۰۰ شهرستان کهنوج          

بر طبق دستور ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و 
امالک و مواد اصالحی ۵۹ و ۶۴ آئین نامه 
قانون ثبت اشخاصیکه در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰)تیر_ 
مرداد و شهریور( نسبت به امالک مجهول المالک بخش 
۱۳ کرمان حوزه ثبتی شهرستان زرند تقاضای ثبت نموده 
اند و همچنین امالکی که بر طبق دستور هیئت نظارت و 
اختیارات تفویضی آگهی آنها تجدید می گردد با ذکر نام 
بشرح  ملک  وقوع  و محل  تقاضا  مورد  و سهام  متقاضی 

زیر آگهی می گردد:
الف( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۱۳ کرمان 

)شهر زرند(
دارای  عربپور  علی  آقای  اصلی   ۵۸۰ از  فرعی    ۱ پالک 
جان  حسین  فرزند  زرند  از  صادره   ۱۱ شماره  شناسنامه 
ششدانگ خانه واقع در اراضی ده اصغر ریحانشهر بمساحت 

۶۷۲.۲۳ مترمربع.
منصوری  محسن  آقای  اصلی   ۶۷۷ از   فرعی   ۱۴ پالک 
بیدخوانی دارای شناسنامه شماره ۳۰۸۰۲۶۱۴۸۸ صادره از 
زرند فرزند علی ششدانگ خانه واقع در اراضی ده اصغر 

ریحانشهر  بمساحت ۸۱۱.۹۲ مترمربع.
پالک ۱۹۴۴۳ اصلی آقای علیرضا یزدانی احمدآبادی دارای 
شناسنامه شماره ۳۰۸۰۰۶۷۸۴۳ صادره از زرند فرزند محمد 

ششدانگ خانه واقع در زرند بمساحت ۲۷۲.۵۰ مترمربع.
در بخش ۱۶ کرمان  واقع  ثبت شده  تقاضای  امالک  ب( 

)کوهبنان(
پورحمزه کوهبنانی   زهراالسادات  خانم  اصلی   ۴۱۴ پالک 
دارای شناسنامه شماره ۳۰۸۰۰۵۹۲۰۴ صادره از زرند فرزند 

بمساحت  کوهبنان  در  واقع  خانه  ششدانگ  سیدحسین 
۳۷۲.۲۵ مترمربع

امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   ۱۶ ماده  دستور  به  بنا  لذا 
کسانیکه بر امالک تقاضای ثبت شده در بخش های قید 
شده در این آگهی واخواهی و اعتراضی دارند می توانند 
از اولین نوبت انتشار آگهی به مدت ۹۰ روز اعتراض خود 
دریافت  رسید  و  تسلیم  اداره  این  به  و مستقیما  را کتبا 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  آن  بر  عالوه  و  دارند 
به مرجع ذیصالح  دادخواست الزم  اداره  این  به  اعتراض 
قضائی تسلیم نمایند و در غیر این صورت متقاضی ثبت 
یا نماینده قانونی او می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه 
به  و  دارند  دریافت  را  دادخواست  تسلیم  عدم  و گواهی 
این اداره تسلیم نمایند و اداره ثبت اسناد و امالک بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
می دهند و چنانچه بین تقاضا کنندگان و اشخاصیکه قبل 
از نوبت اول این آگهی دعوی اقامه و در جریان رسیدگی 
می باشد میبایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی را به 
این اداره تسلیم واال حق او ساقط خواهد شد و تحدید 
حدود امالک درخواست ثبت شده بر طبق ماده ۱۴ قانون 
ثبت اسناد و امالک به ترتیب بخش و شماره پالک آگهی 
خواهد شد و این آگهی در دو نوبت به شرح زیر منتشر 

خواهد شد. م الف۱۹۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۸/۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۹/۱

حسین توحیدی نیا
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانآگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 14۰۰ حوزه ثبتی شهرستان زرند
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 شماره۱۴۰۰۶۰۰۳۱۹۰۰۲۰۰۲۶۴۰هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد دیمه کارفرزنداسحق بشماره شناسنامه ۱۶۲۸۶صادره ازکهنوج  دریک قطعه زمین با بنای احداثی دران  به 
مساحت ۳۴۴۰.۴۰مترمربع پالک۱۴۵فرعی از۱۶۴- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۶۴- اصلی قطعه ۲بخش 
۴۶کرمان واقع در هور فاریاب خریداری ازمالک رسمی آقای مرتضی خورشیدی محرزگردیده است.لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی 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:۳۰۰
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰۹/۰۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰۹/۱۵
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یک مرکز بهداشت به مساحت ۲۰۷۵۷.۳۰مترمربع دارای پالک۳۴- فرعی از ۴۵۷- 
اصلی واقع در سرخ قلعه شهر قلعه گنج قطعه چهاربخش ۴۶ کرمان مورد تقاضای اقای محمدرضا چمنی 
نماینده اداره مرکز بهداشت  فرزند غالمحسین  به شماره ملی ۳۱۶۰۲۴۵۴۰۳نیاز به تحدید حدود دارد 
.لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید 
آن از ساعت ۸صبح روزچهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۴در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور 
رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق 
ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳۰روز واخواهی خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور 

هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :292

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یک قطعه زمین محصوربا بنای احداثی  به مساحت ۲۵۰مترمربع دارای پالک۱۰۴۱۱- 
فرعی از ۲- اصلی واقع درحیدر اباد شهر کهنوج قطعه یک بخش ۴۶ کرمان مورد تقاضای خانم هاجر 
پور کهنوجی فرزند موسی به شماره ملی ۵۳۶۹۸۹۲۲۹۶نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست 
کتبی مالک مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت ۸صبح 
روزدوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۹در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود 
که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته 
باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳۰روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج 
تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .

تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :۳12

اگهی حصر وراثت  
احتراما با توجه به درخواست رضا برجی به خواسته حصر وراثت ورثه مرحوم مصیب بامری در یک نوبت 
روزنامه چاپ گردد تا چنانچه ورثه ای دیگر یا وصیت نامه در دست کسی باشد به این مرجع مراجعه 
نمائید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد .ورثه مرحوم :ا- عسل بامری فرزند 
مصیب۲- اسالم بامری فرزند یار محمد )پدر مرحوم (۳-  کلثوم بامری فرزند حسین)مادر مرحوم( ۴- توران حیدر 

زهی فرزند حاتم )همسر مرحوم(
 شوراحل اختالف جازموریان .فقیر شاهی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
از ۳۹۶۸ اصلی واقع در  از ۸۸۱ فرعی  چون ششدانگ یکباب خانه پالک ۱۶۶۴۰ فرعی مجزی 
بخش ۲ کرمان به مساحت ۱۲۱/۸۹ مترمربع به ادرس کرمان سراسیاب فرسنگی شهیدان ماهانی 
۱۷ جنوبی ۸ انتهای کوچه مورد تقاضاي اقای سعید حسین زاده سیرجی می باشد تاکنون تحدید 
حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمي باشد لذا حسب 
عمليات  و  منتشر  اختصاصي  تحديد حدود  آگهي  بدینوسیله   ۱۴۰۰/۸/۳۰-۱۸۵۷۹ به شماره  مالك  درخواست 
تحديدي از ساعت ۸ صبح روز ۴۰۰/۹/۲۲ در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالك يا مالكين امالك 
مجاور رقبه مزبور اخطار مي گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملك حاضر و در صورت عدم 
ارتقاقي  با معرفي مالك انجام و چنانچه كسي نسبت به حدود و حقوق  مراجعه مجاورين عمليات تحديدي 
تنظیم صورتمجلس  از  روز پس   ۳۰ ثبت حداکثر ظرف مدت  قانون   ۲۰ ماده  باشد طبق  داشته  اعتراضي  آن 
تحديدي اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یکماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند 
از دادگاه اخذ  اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را  تا به دادگاه صالحه مراجعه و 
و به این اداره تسلیم نمایند بديهي است پس از مضي مهلت ياد شده و ارائه گواهي عدم تقدیم دادخواست 
توس متقاضي ثبت عملیات ثبتي بنام وي ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعايي مسموع نخواهد بود. م الف 

۱۱۴۱- تاريخ انتشار : ۱۴۰۰/۹/۱
محمود مهدی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
مساحت  به  احداثی   بنای  با  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
نورک  در  واقع  اصلی   -۴۹۷ از  فرعی  پالک۱۴۹۱-  دارای  ۶۶۸.۵۹مترمربع 
محمد  اقای  تقاضای  مورد  ۴۶ کرمان  چهاربخش  قطعه  قلعه گنج  شهر  اباد 
احمدی کهنعلی فرزند مهیم به شماره ملی ۳۱۶۰۴۷۵۰۰۱نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب 
منتشر  فوق   مالک مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک  درخواست کتبی 
وبه  ۱۴۰۰/۰۹/۲۴در محل شروع  مورخه  روزچهارشنبه  ۸صبح  از ساعت  آن  تحدید  وعملیات 
عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در 
این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی 
داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳۰روز واخواهی خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت 

پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :۳۰5

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
مساحت  به  گلخانه   سازه  بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
۷۷۷۰مترمربع دارای پالک۳۰۵- فرعی از ۷۳- اصلی واقع در نور آباد شهر 
اطمینانی   قاسم  اقای  تقاضای  مورد  کرمان   ۴۶ بخش  یک  قطعه  کهنوج 
درخواست  حسب  .لذا  دارد  حدود  تحدید  به  ۳۱۶۱۰۹۷۹۲۰نیاز  ملی  شماره  به  عزیز  فرزند 
وعملیات  منتشر  فوق   پالک  تحدیدحدوداختصاصی  ۱۴۰۰/۰۸/۲۵آگهی  مورخ  مالک  کتبی 
خواهد  عمل  وبه  ۱۴۰۰/۰۹/۲۷در محل شروع  مورخه  روزشنبه  ۸صبح  از ساعت  آن  تحدید 
آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی 
داشته  واخواهی  آن  ارتفاقی  وحقوق  حدود  بر  چنانچه کسی  و  حاضر  ملک  وقوع  درمحل 
به  را  خود  واخواهی  ۳۰روز  لغایت  تحدیدی  مجلس  تنظیم صورت  تاریخ  از  میتواند  باشد 
اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت 

پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :۳۰1

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
۳۶۱۵۸۴مترمربع دارای پالک۳۳۳- فرعی از ۸۹- اصلی واقع در سرگل 
تاج اباد شهر کهنوج قطعه یک بخش ۴۶ کرمان مورد تقاضای خانم روح انگیز شهریاری 
فرزند تاج محمد  به شناسنامه شماره ۳۶۳۱از نوبت خارج گردیده واعمال تبصره  ذیل ماده 
۱۵قانون ثبت هم میسر نمیباشد .لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳آگهی 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت ۸صبح روزشنبه 
مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۷در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور 
اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
لغایت ۳۰روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه 
ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .

تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . 
م الف :29۳

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
مساحت  به  احداثی   بنای  با  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
۵۴۵.۶۲مترمربع دارای پالک۱۵۳۷- فرعی از ۴۹۷- اصلی واقع در نورک 
آباد شهر قلعه گنج قطعه چهار بخش ۴۶ کرمان مورد تقاضای اقای مرتضی 
تفظلی  فرزند محمدرضا به شماره ملی ۳۱۶۱۱۹۵۱۵۹نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب 
درخواست کتبی مالک مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر 
وعملیات تحدید آن از ساعت ۸صبح روزچهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۴در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در 
این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی 
داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳۰روز واخواهی خود 
را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این 

صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :۳۰۳

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر باغ نخیالتی وگلخانه  به 
مساحت ۵۱۱۳۴مترمربع دارای پالک۹۴۹- فرعی از ۸۶- اصلی واقع در روستای 
باالشهر کهنوج قطعه یک بخش ۴۶ کرمان مورد تقاضای اقای غالمرضا شهریاری 
کوتک   فرزند عبدهللا به شماره ملی ۳۱۶۰۸۵۲۷۴۱نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست 
کتبی مالک مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید 
آن از ساعت ۸صبح روزسه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به 
مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک 
حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳۰روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم 
تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی 

مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :۳۰8

آگهی فقدان سند مالکیت  
خانم زهرا مهران فر طبق وکالتنامه ۱۳۵۳۷-۱۴۰۰/۰۸/۱۲ از سوی آزاده رفعتی مالک 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۵۵۸۸ فرعی از ۱۰ اصلی واقع در بخش ۴ کرمان 
که سند مالکیت آن بشرح دفتر الکترونیکی شماره ۱۳۹۷۲۱۰۱۹۰۰۷۰۰۲۱۹۰صادر و 
تسلیم گردید و بموجب سند ۷۰۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ دفترخانه ۱۷۶ کرمان بنفع بانک مسکن ثبت 
شده و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک 
مزبور بعلت نامعلوم مفقود /از بین رفته و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 
۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی میشود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 
۱۰ روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند و اال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد شد . م الف ۱۱۴۴
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

عیسی حافظی فر 
 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ کارگاه وکارواش داری 
مفروز  از۴۴۰اصلی  ۱۸۲۰فرعی  پالک 
ومجزی شده از پالک ۴۰فرعی از ۴۴۰- 
اصلی بمساحت ۴۴۰.۸۸مترمربع واقع در زهکلوت گل 
اباد قطعه سه بخش ۴۶کرمان به استناد رای شماره 
۱۴۰۰/۰۳/۰۲هیات  مورخ   -۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۰۱۱۶
علی  اقای  مالکیت  در  رودبار جنوب  ثبت  در  مستقر 
دامن افشان  فرزند احمد قرار گرفته وآگهی موضوع 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  ۳قانون  ماده 
نامه  ماده۱۳آیین  و  فاقد سند رسمی  وساختمانهای 
به  نیاز  نگرفته که  قرار  واخواهی  قانون منتشر ومورد 
تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست کتبی مالکین 
 /۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۱۱۰۲۸/۱۲۹۵مورخه  های  شماره  به 
استناد  به  آن  اختصاصی  حدود  تحدید  ۱۴۰۰آگهی 
تبصره ماده ۱۳قانون مزبورمنتشر پالک مرقومه منتشر 
و عملیات تحدید ی آن از ساعت ۹صبح روزدوشنبه 
مورخ۱۴۰۰/۰۹/۲۲در محل شروع وبعمل خواهد آمد لذا 
به مالک و مالکین  مجاور رقبه مزبور اخطار میشود که 
در موعد مقرر در این آگهی محل وقوع ملک حاضر 
وچنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی 
صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  میتوانداز  باشد  داشته 
تحدیدی لغایت  ۳۰روز واخواهی خود را به اداره ثبت 
اسناد وامالک رودبار جنوب تسلیم تا به دادگاه صالحه 
ارسال شود  در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 

مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست./. م الف :۱۹۰
 تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۰۹/۰۱- روز :دوشنبه

 علی رحمانی خالص  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
رودبار جنوب 

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
قانون  موضوع  مورخه ۱۴۰۰/۸/۱۳  دوم  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۷۵۹۲هیات  رای  برابر   
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 محمدرضا 
دانشی کهنی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۱۳۶ صادره از کوهبنان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۱۱۶/۵۸ مترمربع که مقدار ۴۲/۱۳ مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق 
به وقف است تحت پالک ۲۲۲۷۱ فرعی از ۱۷۸۳ اصلی بخش ۳ کرمان واقع در خیابان 
جهاد کوچه ۷۷ جنوبی دوم درب دوم سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای ماشالله 
بنازاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 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 ۱۱۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۵

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 
قانون  موضوع   ۱۴۰۰/۸/۱۱ مورخه  دوم  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۷۴۷۹ شماره  رای  برابر 
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 رسول محمدی 
تهرودی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۰ صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه 

مشتمل برطبقه فوقانی به مساحت
۲۸۱/۸ متر مربع تحت پالک ۲۴۶۶۵ فرعی از ۲۷۸۷ اصلی بخش ۳ کرمان واقع در 
کرمان ابوذر شمالی کوچه ۱۴ خریداری از مالک رسمی آقای میرزا محمدعلی جوادی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۱۱۲۸
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:  دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۵

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 ایجاد ۱۴۶ فرصت شغلی 
در حوزه صنایع دستی زرند

مسئول نمایندگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در شهرستان زرند از ایجاد ۱۴۶فرصت شغلی در 

حوزه صنایع دستی این شهرستان خبر داد.
 محمد اسالمی با اشاره به اینکه بیشترین میزان اشتغال در بخش 
صنایع دستی شهرستان زرند بوده است اظهار کرد: »در سال های 

گذشته تعدادی کارگاه  صنایع دستی در بخش مشاغل خانگی 
راه اندازی شد که به ایجاد شغل کمک زیادی کرد.«

فراخوان جایزه بین المللی عکاسی
 Lucas Dolega ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: ۲۴ آذر ۱۴۰۰
جایزه عکاسی لوکاس دولگا توسط انجمن لوکاس دولگا برگزار می 

شود. این مسابقه برای عکاسان حرفه ای مستقل در نظر گرفته 
شده است. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه ی 

»دپارتمان های تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دریافت 
هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و 

… استفاده کنید.

دلفین دندان ناصاف
مشخصات: دندان های این دلفین به علت وجود شیارهای طولی 
و ناصاف هستند. دلفین شباهت زیادی به دلفین بینی بطری دارد. شیب بسیار 

مالیمی بین سوراخ تنفسی و پوزه ی دراز آنها وجود دارد. باله ی پشتی بلند، سیخ 
و در وسط پشت قرار گرفته است. رنگ پشت سیاه و زیر گلو و شکم سفید است.

اندازه ها: طول بدن حدود ۲/۵ متر، تعداد دندان ها در هر طرف آرواره ی باال ۱۹ تا 
۲۶ عدد و در آرواره ی پایین ۱۹ تا ۲۸ عدد، وزن ۱۶۰ کیلوگرم.

پراکندگی: در ایران، دریای عمان. یک نمونه جمجمه ی این دلفین در شیالت 
چابهار وجود دارد.پراکنش جهانی: تمام آب های گرم و معتدل جهان.

 عادات: به صورت اجتماعی زندگی می کند. گاهی اوقات با سایر دلفین ها از 
قبیل دلفین بینی بطری مشاهده می شود. با وجودی که اکثر دلفین های ساحلی 

از قدرت یادگیری کمتری برخوردارند ولی این دلفین در حالت اسارت بسیار 
تربیت پذیر است.

غذا: از ماهی های مختلف و اسکوئیدها تغذیه می کند.تولیدمثل: ناشناخته. این 
دلفین قادر است در حالت اسارت با دلفین بینی بطری جفت گیری و تولید مثل 

کند./کویرها و بیابان های ایران

دنیای سوفی
ناشرنیلوفر    

نویسنده: ی وس ت ی ن  گ ردر
برگردان: ح س ن  ک ام ش اد

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.کتاب »دنیای سوفی« 
تاکنون به ۵9 زبان برگردانده شده و 

عالوه بر نوجوانان توجه بزرگساالن را 
هم به خود جلب کرده است.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

خبر

خبر

اینفوگرافیک

عکس نوشت

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد گفت: به 
منظور رفع مشکل مسکن جوانان پیگیری 
می کنیم تا ۵ هکتار زمین به روستای توکل 

آباد الحاق شود.
ذبیح الله اعظمی نماینده مردم جیرفت 
و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی 
در نشست با مردم روستای توکل آباد، 
شهرستان عنبرآباد گفت: توکل آباد یکی از 
روستا های پرجمعیت این شهرستان است 

که قبال هم از این روستا بازدید داشتیم.
او افزود: با همکاری بنیاد مسکن به منظور 

رفع مشکل مسکن جوانان پیگیری خواهد 
شد تا ۵ هکتار زمین به روستای توکل آباد 

الحاق شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد تصریح کرد: 
احداث زمین چمن مصنوعی در این روستا در 
دستور کار قرار دارد و بزودی در چند روستای 
عنبرآباد زمین چمن احداث خواهد شد تا 
بخشی از مشکالت ورزشی جوانان رفع شود.

اعظمی گفت: با اختصاص قیر رایگان امسال 
بیش از ۳۰هزار متر مربع معابر روستا های 
بخش مرکزی آسفالت شد و یک نوبت 

دیگر قیر رایگان برای پروژه های عمرانی به 
عنبرآباد امسال اختصاص خواهد یافت.

نماینده مردم ضمن پیگیری مشکالت 
روستای توکل آباد با جمعی از مردم این 

روستا دیدار و گفتگو کرد.
در نشست مسئوالن با نماینده مجلس 
شورای اسالمی اسالمی، دهیار و معتمدین 
روستای توکل آباد مشکالت کشاورزی، 
اشتغال جوانان، نبود امکانات ورزشی، سیل 
بند، آب شرب، الحاق زمین به روستا وغیره 

را مطرح کردند

شرکت گهرزمین در راستای مسئولیت های اجتماعی خود 
در شهرستان سیرجان، ۲ مدرسه دبستان ۱۲ کالسه با 
سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد ریال احداث خواهد کرد.عملیات 
احداث مدرسه ۱۲ کالسه در بلوار والیت با مساحت ۱۳۱۰ 
مترمربع و سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد  توسط این شرکت آغاز 
شد.دکتر محمدرضا خضری پور؛عضو هیات مدیره و معاون 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین با تاکید بر انجام 
مسئولیت های اجتماعی از سوی این شرکت گفت: هیات 
مدیره و مدیرعامل شرکت گهرزمین به این اصل اعتقاد 
دارند که باید نسبت به ایفای مسئولیت های اجتماعی خود 
در سطح شهرستان سیرجان پیگیر باشیم و در این رابطه در 
بحث های درمانی و فرهنگی نیز اقداماتی صورت گرفته است. 
او بیان کرد:در موضوعات آموزشی نیز برنامه هایی در دستور 

کار است تا این شرکت بتواند مسئولیت های اجتماعی خود را 
به بهترین نحو اجرا کند و امید است با مساعدت هیات مدیره 
و مدیرعامل محترم اقدامات دیگری در حوزه آموزشی داشته 
باشیم.او خاطر نشان کرد:شرکت گهرزمین وظیفه خود 
می داند که مسئولیت خود را در برابر مردم فهیم و ارزشمند 

سیرجان ایفا نماید.
شاهد اقدامات بسیار خوبی
 از سوی گهرزمین هستیم

 فرماندار شهرستان سیرجان با اشاره به اقدامات شرکت 
گهرزمین در این شهرستان گفت:با رویکرد فعلی مجموعه 
گهرزمین، شاهد اقدامات بسیار خوبی از سوی این شرکت 
در سطح شهرستان هستیم. این شرکت در حوزه احداث 
جاده های روستایی و فعالیت های فرهنگی همچون 

تجلیل از مولفین و کتابداران شهرستان نیز ورود پیدا کرده 
است. سهراب بهاالدینی افزود:یکی از مشکالت شهرستان 
سیرجان کمبود فضای  آموزشی است و طی صحبت هایی 
که با مدیران این مجموعه صورت گرفت،مقرر شد چندین 
مدرسه در شهرستان سیرجان توسط گهرزمین احداث 
شود.رئیس آموزش و پرورش شهرستان سیرجان با قدردانی 
از اقدامات آموزشی شرکت گهرزمین بیان کرد: تاکنون یک 
مدرسه در منطقه آباده سیرجان توسط این شرکت ساخته 
شده که دانش آموزان این منطقه از این مدرسه استفاده 
می کنند.  اکبر محیاپور ادامه داد: تاکنون بازسازی یکسری 
مدارس توسط این شرکت را داشتیم و خوشبختانه با همت 
و همراهی شرکت گهرزمین مشکل فضای آموزشی در 

سیرجان از جمله بلوار والیت رفع خواهد شد.

رئیس اورژانس شهرستان انار گفت: 
گازگرفتگی منجر به جان باختن مادر و 
فرزندش در دهستان بیاض شهرستان 

انار شد.
حسن زمانی اظهار کرد: پس از اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی و پزشکی 
واحد بیاض مبنی بر مرگ دو نفر در 
یک واحد مسکونی واقع در دهستان 
بیاض ساعت ۹ امروز تیمی از ماموران 

به محل اعزام شدند.
او بیان کرد: در تحقیقات اولیه مشخص 
شد مادری به همراه پسر ۱۳ ساله اش 
در منزل مسکونی خود جان خود را از 

دست داده اند.

رئیس مرکز اورژانس۱۱۵ انار بیان 
کرد: در بررسی های اولیه به عمل آمده 
مشخص شد گاز از خروجی بخاری 
نشت پیدا کرده و به دنبال آن، پرشدن 
گاز در فضای منزل و در نهایت باعث 

فوت افراد شده است.
زمانی افزود: با تایید مرگ این دو نفر 
توسط عوامل اورژانس ۱۱۵بیاض، 
اجساد آنان برای اقدامات قانونی انتقال 

داده شد.
او بیان کرد: شواهد حاکی از مسمومیت 
مادر و فرزندش با گاز منوکسید کربن 
دارد که دلیل فوت توسط کارشناسان 

مربوطه در دست بررسی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با 
اشاره به اینکه از اول آذر ماه مدارس ابتدایی 
و متوسطه اول با برنامه و الگویی که خود 
مدارس تدوین کرده اند، به صورت حضوری 
بازگشایی می شوند، گفت: تفاوتی بین آموزش 
حضوری و مجازی به لحاظ الزام برای شرکت 
در کالس نیست.احمد اسکندری نسب با اشاره 
به پیگیری آموزش به صورت حضوری از اول 
آذرماه در مدارس استان کرمان افزود: مدارس 
پروتکل ها و تمام استانداردهای مدنظر را هم 
رعایت خواهند کرد تا نگرانی برای خانواده ها و 
دانش آموزان ایجاد نشود.او در پاسخ به اینکه آیا 
حضور در مدرسه اختیاری است؟ گفت:الگوی 
حضور و اینکه دانش آموزان یک،دو یا سه 
روز در مدرسه باشند در اختیار منطقه و 

مدرسه است،در این میان اگر دانش آموزی 
بیمار شد و کسالت داشت می تواند تا زمان 
بهبودی در مدرسه حضور نیابد.اسکندری 
نسب تصریح کرد:براساس بررسی  هایی که 
در پژوهشکده های معتبر و مراکز نظرسنجی 
سطح کشور انجام شده میزان موافقت والدین 
با حضور بچه ها در مدرسه نزدیک به ۷۰ درصد 
است.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
اظهار کرد:امیدواریم با رعایت دستورالعمل ها 
و هماهنگی  که وجود دارد،این دوره طوالنی 
دوری دانش آموزان از آموزش حضوری که 
آسیب هایی را در پی داشته،با فعالیت مدارس 
پوشش داده شود.او افزود:در مدارسی که 
ظرفیت دانش آموزان بیش از ۱۵ نفر در 
هر کالس درس باشد،باید دانش آموزان به 

گروه های الف و ب تقسیم بندی شوند و براین 
اساس حضور دانش آموزان برای روزهای 
فرد و زوج مهیا خواهد شد.اسکندری نسب 
در ادامه بر واکسیناسیون دانش آموزان و 
فرهنگیان تأکید کرد و گفت: خوشبختانه 
استان کرمان از نظر واکسیناسیون فرهنگیان 
وضعیت مطلوبی دارد به طوری که بیش از 
۹۷ درصد واکسن کرونا را دریافت کردند و 
تا پایان آبان ماه تمامی دانش آموزان گروهای 
سنی ۱۲ تا ۱۸ سال واکسن را دریافت 
می کنند. بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان 
گروه های متوسطه نظری دوز دوم واکسن و  
بالغ  بر ۹۳ درصد دوز اول واکسن را دریافت 
کردند و اگر خانواده ها و مدیران مدارس 

رعایت کنند جای نگرانی نداریم.

آشکار شدن روستاهای 
مدفون در دریاچه 

سد کارون ۳
در ماه های اخیر با خشکیدگی رودخانه کارون به دلیل 
کمبود بارندگی و ادامه انتقال آب از سرشاخه های این 

رودخانه به استان های مرکزی، آب دریاچه سد کارون۳ به 
شدت کاهش یافته و تعدادی از روستاها بعد از ۱۷ سال از 
زیر آب دریاچه سد بیرون آمدند که روستای باجول یکی 
از آنهاست. قبرستان های این روستاها بخصوص در جوار 

امامزاده شهپیر که احترام خاصی بین اهالی دارد نیز مدتی 
است پدیدار شده اند./تسنیم

عکس: تسنیم

رنا
: ای

بع
من

الحاق ۵ هکتار زمین به روستای توکل آباد در عنبرآباد

 در راستای مسئولیت های اجتماعی؛
گهرزمین در توسعه آموزشی سیرجان عزم جدی دارد

قاتل خاموش مادر و پسر اناری 
را به کام مرگ کشاند

دانش آموزان کرمانی از اول آذرماه باید حضوری به مدرسه بروند

معرفی 4۰ هنرمند صنایع دستی برای دریافت 
تسهیالت کم بهره در راین

خبر

نماینده اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی در بخـش راین از معرفی 
۴۰ هنرمنـد صنایع دسـتی بـرای دریافـت تسـهیالت مشـاغل خانگـی در ایـن بخش 

خبـر داد.
وحید طاهری با اشـاره به اینکه مبلغ این تسـهیالت از ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیون ریال اسـت 
اظهار کـرد: »بازپرداخت این تسـهیالت با سـود ۴درصد اسـت و براسـاس نـوع فعالیت 

صنایع دسـتی پرداخت می شـود.«
نماینده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دسـتی در بخش راین افزود: »سه 
نفر به عنوان پشـتیبان نیز به اداره کل میراث فرهنگی اسـتان کرمان معرفی شـده است 
کـه در رشـته های قلم زنی روی مـس، چاقوسـازی، پتـه دوزی و چرم دوزی مشـغول به 

فعالیت هستند.«
او خاطرنشـان کرد: »در حال حاضر بیش از هزار و ۴۰۰ هنرمند صنایع دسـتی در بخش 

راین فعال هسـتند که مهم ترین صنایع دسـتی این بخش چاقوسـازی است.«

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:مسئول انبار قطعات یدکی خودرو
جنسیت: آقا 

نوع قرارداد: تمام وقت
شرایط احراز

منظم و مسئولیت پذیر
ساکن شهر رفسنجان

توانایی ارتباط گیری موثر
دارای گواهینامه رانندگی پایه دوم

مزایای عالی
اطالعات تماس: تلفن ۰۳۴۳۴۲۳۱۴۷۰
موبایل ۰۹۱۳۳۹۳۵۸۲۷-  ۰۹۰۲۱۲۱۸۱۷۷
تلگرام ۰۹۱۳۳۹۳۵۸۲۷- واتساپ ۰۹۱۳۳۹۳۵۸۲۷
gmail.com@hoghogh۷۸۱۵ ایمیل

موقعیت شغلی:کارمند اداری 
شرایط احراز    

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

Office آشنا به نرم افزار
ترجیحا آشنا به نرم افزارهای یکپارچه )فروش، مالی، انبار(

حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط و مفید
منضبط، وقت شناس، با تعهد کاری

مزایا: حقوق
بیمه

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

موقعیت شغلی: راننده پایه دو 
شرایط احراز   

جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

همراه با مینی بوس
جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

ساعت کار از 7 صبح تا ۵ عصر
دو شیفت کاری

مسیر رفت و برگشت از بزرگراه
مزایا:حقوق باالی ۵ میلیون

اطالعات تماس
موبایل ۰91۳76۳94۳8
واتساپ ۰91۳76۳94۳8

استخدام دیرگداز آذرماهان کرماناستخدام شکرانه سالمت بین المللاستخدام کیهان یدک کویر


