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کمبود آرد کذب   است

کشاورزان مبارزه علمی  کشاورزان مبارزه علمی  
با آفت کرم  میوه خوار با آفت کرم  میوه خوار 

 خرما  را جدی بگیرند خرما  را جدی بگیرند
جزییات استخدام 
در شرکت توسعه 

آهن و فوالد 
گل گهر سیرجان

تاثیر مثبت 
مصوبات سران قوا 
 بر معامالت بورس

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مصوبات سران قوا 
می تواند به طور قطع دارای اثر مثبت در بازار باشد، گفت: 
این مصوبات با دید میان مدت و بلندمدت برای بازار، مثبت 

ارزیابی می شوند.
. 

سرپرست اداره کل غله استان : 
صادرات گندم برای غیردولتی ها ممنوع است

تفاهم نامه همکاری گل گهر و 
 دانشگاه هایتک کرمان امضا شد

کاهش باورنکردنی 
قیمت  سکه و طال

سه روستای برتر قرآنی 
کرمان معرفی شدند

به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی، پژوهشی و فناوری، 
استفاده بهینه از ظرفیت های علمی موجود و توجه به ارتباط هرچه بیشتر صنعت و 
دانشگاه، تفاهم نامه همکاری بین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان )هایتک( منعقد شد.به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت گل گهر؛ محور اصلی انعقاد این تفاهم نامه که در جلسه ای با 
حضور مدیرعامل شرکت گل گهر و رییس و معاونین دانشگاه هایتک کرمان برگزار شد، 
بر پایه تقویت و توسعه همکاری های بین شرکت و آن دانشگاه در زمینه های مختلف 
علمی با استفاده از دانش فنی و فناوری های روزآمد می باشد.این همکاری مشترک با 
هدف تسهیل حضور اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه در محیط صنعتی 

و بسیاری دیگر از اهداف کاربردی مدنظر طرفین انجام خواهد شد.

طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران از 
وضعیت یک هفته اخیر قیمت  سکه و طالی داخلی علیرغم 

تعطیلی بازار، قیمت ها بطور کلی کاهش چشمگیری 
داشته است؛ بگونه ای که هر قطعه سکه بیش از 400 هزار 
تومان ارزان شد اما آنچه که بسیار به چشم می آمد، کاهش 

عرضه سکه در بازار معامالت بوده که سبب افزایش 180 
هزار تومانی حباب هر قطعه شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از انتخاب 
و معرفی سه روستای برتر قرآنی این استان خبر داد.محمد 

رضا علیزاده با اعالم این مطلب افزود: بر اساس رای هیات 
انتخاب روستاهای برتر قرآنی در استان، روستای دریجان 

از شهرستان بم با 1۲5.5 امتیاز، روستای ده زیار کرمان 
با  1۲4 امتیاز و روستای شاهرخ آباد کرمان با  8۶.5 امتیاز 

اول تا سوم شدند.

سرمایه گذاری در 
تولید کودهای آلی 

در جنوب کرمان
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مقصر حادثه ماموران برق 
چه کسی است؟

رضا اشک
کارشناس  ارشد راه و ترابری

باختن  جان  حادثه  در  مهندسین  آیا 
شش مامور فداکار برق در سیل تاریخ 
1۳-۲-1400 گلباف مقصرند؟  در معیت 
استاندار محترم کرمان از محل حادثه  
گلباف -حرمک  در مسیر جاده  واقع 
این محل در مسیری  بازدید کردیم. 
است که شهر گلباف را به چند روستا از 
جمله حرمک و کشیت و...متصل می 
نماید.  علت حادثه و باید ها ونباید های 
این اتفاق تلخ زیادند و مجال پرداختن 
به همه آنها نیست ، طبیعتا نهادهای 
 مسئول موضوع را بررسی خواهند کرد .

اما من از منظر تخصص خودم به بخشی از 
علت بصورت مختصر می پردازم. اول آن که  
آیا مسیر جاده ساخته شده با کارشناسی 
؟ بود  شده  انتخاب  دقیق  بررسی   و 

همه کسانی که با علم مهندسی عمران 
مسیر  انتخاب  نحوه  دارند  سروکار 
راهها را مطابق آیین نامه های مربوطه 
می دانند و کسانی که کم و بیش با این 
شروط  از  که  آگاهند  آشنایند  قواعد 
اساسی انتخاب مسیر فنی و اقتصادی 
مهمترین  از  ایمنی  و  است  بودن 
مسائلی است که در طراحی و اجرا باید 
 مالحظه شود. )البته بسته به درجه راه( 
همچنین آبهای سطحی و چگونگی هدایت 
آنها اهمیت باالیی در راهسازی داشته و 
 بخش مهمی از هزینه ها را در برمی گیرد. 
که  مسیر  از  قسمتی  در  من   نظر  به 
این حادثه تلخ رخ داده ، هیچ کدام 
ایمنی  و  راه   مهندسی  شرایط  از 
است.  نشده  رعایت  درستی   با 
اینکه اصال مطالعه برای احداث صورت 
گرفته یا خیر برای من نامعلوم بود ولی 
شواهد نشان می دهد که مسیر معمول 
عبور مردم به عنوان دسترسی در نظر گرفته 
شده و بدون هیچ مالحظه ای آسفالت 
گردیده و تاسیسات ضروری از کنار آن 
عبور داده شده اند.  کدام مهندس در داخل 
تنگه ای که مسیر عبور رودخانه و آنهم در 
خط القعر و داخل رودخانه در جهت طول 
 رودخانه ، راهی را طراحی  و اجرا می کند ؟ 
شاید بگوییم چاره دیگری نبوده و یا بودجه 
کافی اختصاص داده نشده است و یا مردم از 

همین مسیر می رفته اند...
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جدول رشته های مورد نیاز
مقطع تحصیلیگرایشرشته

کارشناسی و باالترقدرت ، کنترل ، الکترونیک، مخابراتبرق

کارشناسی و باالترسیاالت ، جامدات ، طراحی کاربردیمکانیک

کارشناسی و باالترکلیه گرایش ها به جز ایمنیمهندسی صنایع

کلیه گرایش های مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر

فناوری اطالعات )IT( و علوم کامپیوتر

کارشناسی و باالتر

صنعتی ، شناسایی و انتخاب مواد ، استخراج متالورژی
فلزات ، جوشکاری  ، خوردگی

کارشناسی و باالتر

کارشناسی و باالترمحض و کاربردیشیمی

کارشناسی و باالتربازرگانی ، صنعتیمدیریت

کارشناسی و باالترعمران- سازهعمران

کارشناسی و باالترحسابداری

مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی، مهندسی ایمنی صنعتی، 
کارشناسی و باالترمدیریت HSE ،ایمنی و بازرسی فنی و محیط كار

شــركت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر در نظــر دارد جهــت تکمیــل نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود و پیمانــکاران از بیــن داوطلبــان مــرد و بومــی اســتان بــه صــورت قــرادادی مطابــق جــدول زیــر از طریــق برگــزاری آزمــون کتبــی، 
مصاحبــه تخصصــی و روانشــناختی اقــدام بــه جــذب نیــرو نمایــد.

افــرادی کــه متقاضــی حضــور در آزمــون مــی باشــند، مــی تواننــد بــرای ثبــت نــام از تاریــخ 16/ 02/ 1400 تــا تاریــخ 31/ /02/ 1400 بــا مراجعــه بــه ســایت WWW.GISDCO.COM ثبــت نــام و پــس از مطالعــه دقیــق مفــاد آگهــی و 
بــا توجــه بــه شــرایط ذكــر شــده نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام نماینــد.

1-1-تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
1-2-تدّین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصّرح در قانون اساسی

1-3- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم.
1-4-عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. )با تأیید مراجع ذیصالح(

1-۵- عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگان ها به هر شکل ممکن
1-6-داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی با تأیید واحد طب كار شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

1-۷-عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر، روان گردان و…)با تایید مراجع ذی صالح و مورد تأیید واحد طب كار شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر(
1-8-  متقاضیان بایستی بومی استان کرمان باشند.

1-9- بومی شهرستان سیرجان، استان کرمان به افرادی گفته می شود که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف : بومي هستم.

درصورتي كه شهرستان محل تولد يا شهرستان محل صدور شناسنامه شما شهرستان سیرجان یا استان کرمان باشد .
ب : فرزند افراد نظامي يا كارمند رسمي و پيماني دولت هستم و به تبعيت پدر ، محل تولد يا صدور شناسنامه شهرستاني غير از شهرستان سیرجان یا استان کرمان است.

درصورتي كه به تبعيت از پدر يا مادر كارمند رسمي و پيماني دولت يا نظامي خود در شهرستاني غير از شهرستان سیرجان یا استان کرمان متولد شده ايد، بايد مدارك اشتغال 
و مدارك بومي بودن پدر يا مادر خود )صفحه اول شناسنامه و كارت ملي( را ارسال نمائيد.

ج : غير بومي داراي سوابق تحصيلي در سیرجان یا استان کرمان مي باشم.
درصورتي كه داراي حداقل دو مقطع تحصيلي )ابتدائي، راهنمايي، دبيرستان( بصورت متوالي يا متناوب در شهرستان سیرجان یا استان کرمان، باشيد، بايد مدارك تحصيلي 

مرتبط را پس از تائيد سازمان آموزش و پرورش سیرجان یا استان کرمان ارسال نمائيد.
د : شروط باال را ندارم اما به تبعيت  از همسر ساکن سیرجان یا استان کرمان هستم.

درصورتي كه به تبعيت همسر خود در شهرستان سیرجان یا استان کرمان ساكن شده ايد، بايد مدارك بومي بودن همسر خود )صفحه اول و دوم شناسنامه و كارت ملي( 
را ارسال نمائيد.

هـ : همسر يا فرزند افراد نظامي يا كارمند رسمي و پيماني دولت هستم و به تبعيت وي ساكن شده ام.
درصورتي كه به تبعيت از پدر، مادر يا همسر كارمند رسمي و پيماني دولت يا نظامي خود در شهرستان سیرجان یا استان کرمان ساكن شده ايد، بايد مدارك استخدامي و 

اشتغال پدر، مادر يا همسرخود را ارسال نمائيد.
متقاضیان می بایست هر یک از مدارک مربوط به بومی بودن را در زمان ثبت نام ضمیمه نمایند.

آگهی جذب نیـرو
شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

شرایط عمومی    

مدیـرکل غلـه اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر آنکـه صـادرات گنـدم 
توسـط مردم ممنـوع اسـت، اظهـار کـرد: دولـت همه گنـدم های 

تولیـدی را خریـداری مـی کند حتی مـازاد تولیـد را نیـز دولت می 
 خـرد و صـادرات و واردات گندم فقط توسـط دولت انجام می شـود.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: کشاورزان نخل دار 
مبارزه فنی با آفت کرم میوه خوار خرما را جدی گرفته و از مبارزه غیر علمی پرهیز کنند.

 اعظمی نماینده مردم
در مجلس خبر داد

ادامه در صفحه 4
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کشف ۹۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در طرح ضربتی پلیس کرمان 

فرمانده انتظامی اســتان کرمان با اشاره به اجرای طرح سراسری 
مبارزه با قاچاق کاال با اولویت مقابلــه با قاچاق کاالهای گمرکی، 
ترانزیتی و نظارت بر انبارها گفت: در این طرح انواع کاالی قاچاق 

به ارزش 90 میلیارد ریال کشف شد.
سردار عبدالرضا ناظری اظهار کرد: در روزهای اخیر و در راستای 
مبارزه با قاچاق کاال یک طرح ضربتی و البته هدفمند با محوریت 
پلیس امنیت اقتصادی در طول سه روز با اولویت مقابله با قاچاق 
کاالهای گمرکی و ترانزیتی و همچنین نظارت و پایش انبارها در 

استان کرمان به اجرا گذاشته شد.
او افزود: در این طرح با تالش همکارانمان 17 هزار و 900 لیتر انواع 
فرآورده های نفتی، 7۶ هزار نخ سیگار، 14۶7 راس انواع دام، ۲۶7 
قلم انواع ابزارآالت، 819 ثوب انواع پوشاک و 990 متر پارچه، 1۶4 
نمونه از انواع لوازم آشپزخانه، قریب هشت تن آرد، ۳84 قلم لوازم 
آرایشی و بهداشــتی و برخی اقالم خوراکی و مصرفی دیگر که در 
مجموع ارزش آن ها از سوی کارشناسان 90 میلیارد ریال برآورد 

شد، کشف شدند.
فرمانده انتظامی اســتان کرمان با اشــاره توقیف ۳8 دستگاه 
انواع خودروی سنگین و سبک، دستگیری 9۳ متهم و متخلف 
و تشــکیل 71 فقره پرونده در رابطه با این کشــفیات تصریح 
کرد: اجرای اینگونه طرح ها در راســتای تحقق شعار سال و با 
توجه به شــرایط خاص حاکم بر جامعه ناشی از بیماری کرونا 
با جدیــت تداوم خواهد داشــت و باید گفت بخــش مهمی از 
توفیقات این طرح حاصل همکاری شــهروندان با پلیس است 
که قطعا نتایــج حاصله نیز با کاهش ضرر و زیــان به تولیدات 
داخلی و افزایش زمینه های کار و اشــتغال به خود مردم عزیز 

باز می گردد.

کشاورزان مبارزه علمی با آفت کرم 
میوه خوار خرما را جدی بگیرند

مدیـر روابط عمومـی سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
گفت: کشـاورزان نخـل دار مبـارزه فنی بـا آفت کـرم میوه خوار 

خرمـا را جـدی گرفتـه و از مبـارزه غیر علمی پرهیـز کنند.
ابوالحسـن پیرنیـا بـا بیان اینکه آفـت کـرم میوه خـوار خرما در 
تمـام مناطـق خرما خیـز کشـور وجـود دارد،اظهار داشـت:این 
آفـت از میوه هـای نـارس خرما)مرحلـه کیمـری خرمـا( تغذیه 

. می کنـد
او به نحوه خسـارت آفت کـرم میوه خـوار خرما اشـاره و تصریح 
کرد:الرو قسـمت  انتهایـی میوه خرما را سـوراخ کـرده و خود را 

به هسـته خرما رسـانده و از هسـته و گوشـت تغذیه می کند.
او افـزود:الرو در ادامـه محل دیگـری را سـوراخ کـرده و خارج 
شـده و در نتیجـه ارتبـاط میـوه بـا دم میوه قطـع شـده و میوه 
چـروک و تغییر رنـگ )قرمز تیره(می دهـد و در نهایـت بر روی 

زمیـن می ریـزد و سـبب نابـودی محصـول خرما می شـود.
مدیر روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
اظهار داشت:امسـال بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایی خسـارت 
آفـت کـرم میوه خـوار خرمـا در نخلسـتان های ایـن منطقـه 

مشـهود اسـت. 
او روش هـای مکانیکـی و شـیمیایی را تنهـا راه مقابلـه بـا آفت 
کـرم میوه خـوار خرمـا دانسـت و بـر رعایـت ایـن روش هـای 

علمـی توسـط خرمـاداران تاکیـد کـرد.
او جمـع آوری و انهـدام میوه هـای آلوده،انجام هـرس دمبرگ و 
حذف الیـاف اطـراف تنه،تکریب و هـرس به موقـع برگ،رعایت 
اصـول بـه باغـی ماننـد جلوگیـری از کاشـت متراکـم درختان 
خرما،رعایـت اصـول آبیاری،حـذف پاجوش هـای اضافـی، 
جمـع آوری بقایـای گیاهـی و انتقـال بـه خـارج از بـاغ و امحـا 
آن هـا و کنتـرل علف هـای هـرز را شـامل روش مکانیکـی 

دانسـت. 
او ادامـه داد:در برخـی از مناطـق مانند سیسـتان و بلوچسـتان 
پـس  از تلقیـح خوشـه های خرمـا بـه وسـیله الیـاف حصیـری 
پوشـانده شـده و پس  از ۳۰ تا ۴۵ روز بـاز نموده تا حشـره بالغ 

نتوانـد روی خوشـه  و میـوه خرمـا تخم ریـزی کنند.
پیرنیـا گفـت:روش شـیمیایی مقابلـه بـا آفـت کـرم میوه خوار 
خرما شـامل سـم پاشـی و بهترین زمـان سم پاشـی را در نوبت 
اول،یک هفته تـا ۱۰ روز پـس  از تلقیح خرما و نوبـت دوم چهار 

تـا پنـج هفته پـس  از اولین سم پاشـی اسـت.
او سـموم ماالتیـون EC ۵۷% بـه نسـبت ۲و نیم تا سـه در هزار 
و هگزافلومورون )کنسـالت(۱۰درصد EC به نسـبت ۶دهم در 
هـزار را بـه خرمـاداران توصیه کـرد و گفت:مبـارزه شـیمیایی 
نوبـت دوم در صـورت ریـزش بیـش از ۲۰ درصد میـوه توصیه 

می شـود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از 
انتخاب و معرفی سه روستای برتر قرآنی این استان 
خبر داد.محمد رضا علیزاده با اعالم این مطلب افزود: 
بر اساس رای هیات انتخاب روستاهای برتر قرآنی در 
استان، روستای دریجان از شهرستان بم با 1۲5.5 امتیاز، روستای ده 
زیار کرمان با  1۲4 امتیاز و روستای شاهرخ آباد کرمان با  8۶.5 امتیاز 
اول تا سوم شدند.او بیان کرد: هیات انتخاب روستاهای برتر قرآنی 
استان با برگزاری جلساتی، از بین روستاهایی که در سامانه مربوطه 
ثبت نام کرده بودند، همچنین براساس شاخص های تعیین شده 
و امتیازهایی که کسب کرده بودند، روستاهای برگزیده را انتخاب 
نمودند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان تصریح کرد:  
روستاهای برتر استان کرمان به دبیرخانه انتخاب روستای برتر قرآنی 

ایران معرفی و با روستاهای برتر کشوری رقابت می کنند.
او ادامه داد: این طرح ملی با هدف الگوسازی و جهت دهی 

فعالیت های قرآن و عترت در روستاها، انجام می شود.
علیزاده با اشاره به معیارهای روستای قرآنی تصریح کرد: معیار 
سنجش در ۲ بخش عمومی و تخصصی انجام و اولویت با روستاهایی 
بوده است که در مباحث آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و ترویج قرآن 

کریم و شاخص های کیفی فعال تر بودند.
او گفت:شاخص های انتخاب روستاهای برتر قرآنی کشور و استان  
در این طرح ملی شامل فعال بودن در مباحث آموزشی، پژوهشی، 
تبلیغی و ترویج قرآن، مؤسسه ها و مراکز قرآنی، نشست های خانگی 
و هیأت های قرآنی، دوره ها و کارگاه های آموزشی قرآن، قرآن 
 آموزان، حافظان، قاریان، مربیان، خادمان، پیشکسوتان و فعاالن 
قرآنی، کرسی های پژوهشی، آثار علمی و آموزشی قرآنی، محافل 
تالوت قرآن، محصوالت قرآنی، برگزیدگان قرآنی در مسابقات و 
جشنواره  های شهرستانی، استانی و ملی، گروه های فعال تواشیح، 
همخوانی و سرود قرآنی، موقوفه های قرآنی، مساجد مجری طرح 

ملی تالوت نور و اثربخشی فعالیت  های قرآنی است.
طرح ملی انتخاب و معرفی روستای قرآنی ایران از سوی معاونت 
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و به منظور ساماندهی، 
تقویت و حمایت از فعالیت های دینی در روستاها، با هماهنگی و 

جلب مشارکت دستگاه های فرهنگی و دینی ذیربط اجرا می شود.

وقوع جرم  از  پیشگیری  و  معاون اجتماعی 
دادگستری استان کرمان گفت:یکی از مهمترین 
موانع پیش روی تولید داخلی و توسعه جوامع 
روستایی،مانع تراشی های غیرمنطقی برخی از مسئوالن و 
بروکراسی های اداری است لذا حذف این موانع، بهترین مشوق 

برای سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی به شمار می رود.
سید مهدی قویدل در بازدید از طرح های توانمندسازی جوامع 
روستایی در زرند،افزود:با توجه به ظرفیت ها، توانمندی ها، 
استعدادها و سرمایه های اجتماعی که در داخل کشور وجود 
دارد مهمترین مولفه در مانع زدایی ها و پشتیبانی ها، حمایت 
جهادی مسئوالن از سرمایه گذاران و تولید کنندگان و حذف 
بروکراسی های دست و پا گیر در این رابطه است.او بیان کرد:در 
راستای سیاست های کالن قوه قضاییه به ویژه سند ارتقا یافته 
تحول در دستگاه قضایی،معاونت اجتماعی از پیشگیری از 
وقوع جرم،برنامه توانمندسازی جوامع روستایی و پیشگیری از 
مهاجرت و حاشیه نشینی را در دستور کار خود قرار داده است.

این مقام قضایی ادامه داد:در سفر یک روزه به شهرستان زرند 
بازدید هایی از طرح های توانمندسازی جوامع روستایی داشتیم که 
خوشبختانه شاهد موفقیت های بسیار خوبی هستیم و به طور قطع 
این مهم حاصل همگرایی،هم افزایی و انسجام مسئوالن اجرایی و 
قضایی در حمایت از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی است.معاون 
دادگستری استان کرمان اضافه کرد: ضرورت دارد مسئوالن با 
توجه به ظرفیت های بسیار خوبی که داریم و افراد پویا و خالق 
و عالقمند به سرمایه گذاری داریم در بحث استعدادیابی،توانمن

دسازی،آموزش،فرهنگ سازی، اطالع رسانی و به ویژه حمایت و 
رفع موانع و مانع زدایی ها و پشتیبانی ها گام های موثرتری بردارند.
قویدل خاطرنشان کرد:راه اندازی و رونق مجتمع های گلخانه ای، 
مراکز صنایع دستی و گردشگری و در کنار آن افتتاح بازارچه های 
اقتصاد مقاومتی نوید بخش روزهای خوبی است تا روستاییان 
بتوانند صفر تا صد چرخه تولید تا فروش محصوالت را توسط 
خودشان مدیریت کنند و قطعا نقش موثری در توسعه جوامع 
روستایی و بازگشت جوانان به روستاها و ایجاد مشاغل خرد و 

کوچک و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد داشت.
او در پایان ضمن تشکر از رئیس دادگستری،دادستان و مسئوالن 
اجرایی زرند در حمایت از سرمایه گذاری و رونق تولید، تصریح 
کرد:با رفع موانع و عدم مانع تراشی و به نوعی حذف بروکراسی های 
اداری می توانیم مشوق هایی برای سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی ایجاد کنیم و این منجر به مهاجرت معکوس و همچنین 

پویایی و توسعه روستایی را در بر خواهد داشت.

سه روستای برتر قرآنی 
کرمان معرفی شدند

حذف بروکراسی اداری،بهترین 
مشوق برای سرمایه گذاران است

خبر

خبر

خبر

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 رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۰۳ 
هیـات دوم  موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقای مرتضی قاسـم زاده فرزند یداله به شـماره شناسـنامه ۲۰ صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۹۴ مترمربـع از پـالک ۷۵۵۱ اصلـی واقـع در زرنـد 
خیابـان فـردوس کوچـه ۳۹ خریداری از مالک رسـمی آقای غالمعبـاس نظریان محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد 

شـد. م/الف ۲۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۱۸-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱
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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 رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۹۳۳ 
هیـات دوم  موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم زهـرا ناظـوری زرنـدی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه ۵ صـادره از 
زرنـد در قسـمتی از خانـه به مسـاحت ۵۸.۶۵ مترمربـع از پالک ۷۵۶۶ اصلـی واقع در 
زرنـد خیابـان مطهـری کوچـه ۱۹ خریـداری از مالک رسـمی آقای غالمعبـاس نظریان 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف ۳۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۱۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

برابـر آرا صـادره هیات حل اختالف موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا 
مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطالع عمـوم در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 

بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایی تقدیم تقدیـم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

۱. آقـای محمـد ایرانمنـش زرنـدی فرزند جواد بشـماره شناسـنامه ۶ صـادره از زرند در 
سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانه بـه مسـاحت ۳۳۸.۶۵ مترمربع از پـالک ۷۵۹۴ 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابان شـهید صدوقـی کوچه ۳ خریـداری از مالک رسـمی آقای 

عمرانی. سیدسلیمان 
۲. خانـم فاطمـه اسـالمی علی آبادی فرزند رمضان بشـماره شناسـنامه ۲۲ از صـادره از 
زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانه به مسـاحت ۳۳۸.۶۵ مترمربـع از پالک 
۷۵۹۴ اصلـی واقـع در زرنـد خیابان شـهید صدوقی کوچه ۳ خریداری از مالک رسـمی 

آقای سیدسـلیمان عمرانـی . م الف ۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۱۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۳/۱

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  

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

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئین نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۲۹۳ 
هیـات دوم  موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم مهـری افشـار زرندی فرزند احمد به شـماره شناسـنامه 
۱۲۲۲ صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت ۲۵۲.۵۰ مترمربع از پالک ۷۶۷۲ 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان ادیب کوچه شـهید صیاد شـیرازی خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم فاطمـه تهامی زرنـدی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت به فاصله ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۲۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۱۸-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱

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  

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۳۱۰ هیات دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای پیمان زید آبادی نژاد فرزند حسن بشماره شناسنامه ۳۰۶۰۰۸۱۵۸۱ صادره 
از یک باب خانه به مساحت ۲۳۰/۲۶ متر مربع پالک ۱۹۴ اصلی واقع در یحی 

آباد بخش ۳۶ کرمان خریدار از مالک رسمی آقای علی قدیمی ماهانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۱۰۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۱۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۲

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی احضار  
بـه حکایـت محتویـات پرونـده ۹۹۰۹۹۸۰۳۴۱۱۱۰۱۰۶۲ کـه در 
ایـن شـعبه دادگاه تحـت رسـیدگی می باشـد، اعـالم گردیده 
آقـای واحـد رسـتمی فرزنـد حسـین بـه مـدت بیـش از ده 
سـال ، غایـب و ناپدیـد شـده و هیچگونـه خبـری از نامبـرده در دسـت 
نیسـت . لـذا بدین وسـیله ضمـن اعالم مراتـب از کلیه کسـانی که خبری 
از غایـب یـاد شـده دارنـد دعـوت مـی شـود اطالعـات خـود را بـه نحـو 
مقتضـی در اختیـار ایـن دادگاه قـرار دهنـد تـا حقـی از کسـی تضييـع 

نگـردد. ایـن آگهـی سـه نوبـت متوالـی هـر یـک بـه فاصلـه یـک مـاه در 
اجـرای مـاده ۱۰۲۳ قانـون مدنـی در امـور مدنی منتشـر می گـردد بدیهی 
اسـت چنانچـه یـک سـال از تاریـخ اولیـن اعـالن )نشـر آگهـی( حیـات 
غایـب ثابـت نشـود حکـم مـوت فرضـی او صـادر خواهدشـد. م الـف ۲۰۷

تاریخ چاپ نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
 تاریخ چاپ نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ 
تاریخ چاپ نوبت سوم : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

قاضی شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان -محمد شفیعی

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 رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۸۲۷ 
هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم زهرا علی زاده بنسـتانی فرزند مهدی به شـماره شناسـنامه 
۳۰۸۰۰۶۲۳۷۱ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۲۹۴.۳۲ مترمربع مفروز 
و مجـزی از پـالک ۱ فرعـی از ۵۰۵۱ اصلـی واقـع در زرند محمدآباد شـهرک ابوذر کوچه 
شـهید صادقـی خریـداری از مالـک رسـمی خانـم پرینـاز بهـرام زاده ابراهیمـی محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
م/الـف ۳۲-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۱۴۰۰/۲/۱۸- تاریخ انتشـار نوبـت دوم:   ۱۴۰۰/۳/۱
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 رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۸۲۵ 
هیـات دوم  موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم فاطمـه محمـدی فرزند حبیب الـه به شـماره شناسـنامه ۷۵۴ صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۳۷۶.۲۰ مترمربـع از پـالک ۲۴۲۳ اصلی واقع 
در زرنـد شـهرک ولیعصـر خیابـان جواد االئمه کوچـه ۸ خریداری از مالک رسـمی آقای 
سـیدمحمدصالح موسـوی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۳۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۱۸- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱

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 رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۰۴ 
هیـات دوم  موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای علیرضـا اژدری زرنـدی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه ۵ صـادره از 
زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت ۳۷۳.۹۰ مترمربـع از پالک ۷۵۷۳ اصلـی واقع در 
زرنـد خیابـان امیرکبیـر خریـداری از مالـک رسـمی آقای احمـد عمرانی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 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 نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۲۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۱۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۱

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  

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

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئین نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۶۱۸ 
هیـات دوم  موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم صغـری اردانـه فرزنـد رمضـان به شـماره شناسـنامه ۲ 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت ۱۳۹.۱۶ مترمربع از پـالک ۲۲۹ اصلی 
واقـع در روسـتای هنجروئیـه بخـش ۱۵ کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم 
سـکینه افضلـی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۴-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۲/۱۸

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 ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
برابـر رای شـماره  فاقـد سـند رسـمی  اراضـی و سـاختمان هـای  و  ثبتـی 
۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۴۶۵۶ هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم رخشـنده 
شـاهمرادی گسـمونی فرزنـد شاهمیرزابشـماره شناسـنامه ۱۶۹۲ صـادره از نی 
ریـز در یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۱۸۴ متـر مربع پـالک ۳۳۴ اصلـی واقع 
در خیابـان شـهدا بخـش ۳۶ کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانـم کاترین 
محـب زنـدی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م/الف 
۱۰۱۵-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:۱۴۰۰/۲/۱۸-  تاریخ انتشـار نوبـت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۲
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 تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع ماده ۳ و ماده 
۱۳ آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۰۳۵۲ هیات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم گلناز خواجویی سـیرجانی فرزند سـیف هللا بشـماره 
شناسـنامه ۸ صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲۴۷/۱۶ متر 
مربـع پـالک ۵۸۸ اصلـی واقـع در آبـاده خیابـان امـام محمد باقـر بخش ۳۶ 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای احمـد علی یـزد آباده محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف ۱۰۱۲-تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:۱۴۰۰/۲/۱۸-تاریخ انتشـار نوبـت دوم:  ۱۴۰۰/۳/۲
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

مدیـرکل غله اسـتان کرمـان بـا تاکید بـر آنکه 
صـادرات گنـدم توسـط مـردم ممنـوع اسـت، 
اظهـار کـرد: دولت همـه گنـدم هـای تولیدی 
را خریـداری می کنـد حتی مـازاد تولیـد را نیز 
دولت می خـرد و صـادرات و واردات گندم فقط 

توسـط دولت انجـام می شـود.
داریـوش ماهـری دربـاره وضعیت خریـد گندم 
در اسـتان کرمـان گفـت: تاکنـون بیـش از ۳5 
هـزار تـن گنـدم و بیـش از ۳00 تـن کلـزا از 

کشـاورزان خریـداری کـرده ایـم.
او بـا بیـان اینکـه امسـال به دلیـل بـارش های 
کـم، برداشـت گنـدم زودتـر از سـال قبـل آغاز 
شـده، ادامه داد: سال گذشـته به دلیل بارندگی 
ها زمان برداشـت گندم عقـب افتاد لذا امسـال 
تاکنـون حدود 14 تن بیشـتر از سـال گذشـته 

گندم خریـداری کـرده ایم.
مدیـرکل غلـه اسـتان کرمـان دربـاره کیفیـت 
گندم امسـال نسبت به سـال های ترسـالی نیز 
گفـت: قطعا کیفیت گندم امسـال کـه بارندگی 
کم بـوده نسـبت به سـال هـای ترسـالی کمتر 

امـا کیفیـت آن در حـد قابل قبول اسـت.
او درباره سـطح زیر کشـت گندم در استان بیان 

کرد: امسـال سـطح زیر کشـت نسـبت به سال 
گذشـته بیشـتر شـده زیرا کشـاورزان در سـال 
گذشـته پول خـود را به موقـع دریافـت کردند 
و ایـن باعـث انگیزه در کشـاورزان شـده اسـت 
طبق شـنیده ها، بـه دلیل عـدم بارندگـی های 
مناسـب میـزان تولید گنـدم در هکتـار از 5 تن 
به ۳ تـن و کلـزا نیـز از ۳ تن بـه حـدود یک تن 

کاهـش یافته اسـت.
ماهـری در ادامـه میـزان گندم خریداری شـده 
در اسـتان در سـال گذشـته را حدود 1۶0 هزار 
تن اعالم کـرد و افـزود: در سـال گذشـته 1۲0 
هزار تـن گنـدم معمولـی و 40 هزار تـن گندم 
درم و حـدود ۲500 تـن کلـزا از کشـاورزان 

اسـتان خریـداری کـرده ایم.
او بـا تاکید بر آنکـه صادرات گندم توسـط مردم 
ممنـوع اسـت، اظهـار کـرد: دولت همـه گندم 
هـای تولیدی و حتـی مـازاد تولید را نیـز دولت 
خریـداری می کند و اسـتان کرمـان حدود یک 
سـوم گندم مورد نیاز خـودش را تولید می کند 
اما هـر چقدر هـم کشـاورزان مـازاد بـر ذخیره 
اسـتان گنـدم تولید کننـد باز هـم دولـت آن را 
خریـداری می کنـد و تاکیـد می کنم صـادرات 

و واردات گنـدم فقـط توسـط دولـت انجـام 
می شـود.

مدیـرکل غله اسـتان کرمـان دربـاره اقدامات 
صورت گرفته در راسـتای جلوگیری از قاچاق 
گندم نیـز بیان کـرد: با توجـه به اینکـه گندم 
محصـول اسـتراتژیک اسـت و تفـاوت قیمت 
آن بـا کشـورهای همجـوار باعث انگیـزه برای 
قاچاق گندم می شـود اما ارگان هـای نظارتی 
سـال گذشـته به خوبی این موضـوع را کنترل 

و مدیریـت کردنـد و امسـال نیـز اقدامـات الزم 
بـرای جلوگیری از قاچـاق گندم در حـال انجام 

و مبادی اسـتان کامـال تحت کنترل اسـت.
او در واکنـش بـه مطالـب منتشـر شـده مبنی 
بـر اینکه امسـال با کمبـود آرد مواجه هسـتیم، 
گفـت: ایـن مطلـب صحـت نـدارد زیـرا هیـچ 
اسـتانی کمتـر از نیـاز دو مـاه خـود گنـدم در 
سـیلوهای خـود ذخیـره نـدارد و بایـد مدنظـر 
داشـت سـال گذشـته حـدود 1۲ میلیـون تن 
سـرانه مصرف کشـور بود کـه حـدود 4 میلیون 
تـن آن از خارج کشـور تهیـه و مابقـی در داخل 

تولیـد شـد.
ماهـری از وضعیـت سـیلوهای اسـتان کرمـان 

سـخن به میـان آورد و تصریـح کرد: در اسـتان 
کرمان چهـار سـیلوی تمـام مکانیـزه داریم که 
۲۲0 هـزار تن ظرفیت ذخیره سـازی آنهاسـت 
و ظرفیـت ذخیـره سـازی اسـتان در بخـش 
خصوصـی و دولتـی بیـش از نیـم میلیـون تن 
اسـت ایـن در حالـی اسـت کـه سـرانه مصرف 

اسـتان ۳۶0 هـزار تن اسـت.
او بـا بیـان اینکه امسـال کرمـان اولین اسـتانی 
بود کـه اقدام بـه خریـداری گندم از کشـاورزان 
کرده، ادامه داد: سـیلوهای شهرستان کرمان به 
شـبکه ریلی متصل هسـتند و ریل شهرسـتان 
سـیرجان نیز آماده شـده و نیمه اول امسـال به 

شـبکه ریلـی متصل خواهد شـد.

 کمبود آرد کذب است

۵۳ عضو هیات علمی جدید به دانشگاه فرهنگیان می پیوندند

جزییات الزام مشاغل به نصب کارتخوان

 رییس دانشگاه فرهنگیان اعالم کرد: 5۳ عضو هیات 
علمی جدید پس از انجام مراحل جذب و براساس نیاز 
استان ها در مهرماه به دانشگاه فرهنگیان خواهند 
پیوست.دکتر حسین خنیفر در جلسه اعضا شورای 
موسسه دبیران شوراهای صنفی دانشجو معلمان 
سراسر کشور که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام 
معلم و به صورت مجازی برگزار شد، با تاکید بر اهتمام 
جدی در پیگیری موضوعات مطرح شده از سوی 
نمایندگان شورای صنفی دانشجو معلمان، بیان 
چالش ها و دغدغه مندی دانشجو معلمان پیرامون 
موضوعات درون و فرا دانشگاهی تربیت معلم را 

ارزشمند دانست.
وی به اهمیت بهره مندی از توانمندی های  فارغ 
التحصیالن و ارتباط مستمر دانشگاه با آنان، اشاره کرد 
و دانشجو معلمان این دانشگاه را دانشجویانی فهیم، 
مطالبه گر و محترم برشمرد و به آنان توصیه کرد:  از 

حق نگذرید، مطالبه گر بوده، اما مطالبه گر با حفظ 
حرمت و حریم باشید.

رییس دانشگاه فرهنگیان  با اشاره به برنامه برگزاری 
جشن فارغ التحصیلی برای  دانشجو معلمان ورودی 
های 9۶ خاطرنشان کرد:  متناسب با شرایط کرونایی 
در شهرهای کشور، در شهرهایی که امکان آن وجود 
داشته باشد با رعایت پروتکل های بهداشتی مراسم 
برگزار خواهد شد و در شهر های نارنجی و قرمز که 

امکان آن وجود ندارد به صورت مجازی خواهد بود.
 وی همچنین با اشاره به مصوبه کسر ۲0 درصد  از 
حقوق دانشجو معلمان، اجرایی شدن آن را مستلزم 
تشکیل جلسه هیات امنا دانشگاه فرهنگیان و 
ابالغ آن دانست.دکتر خنیفر در ادامه از بازنگری 8 
سرفصل کارشناسی ارشد و۳0 سرفصل اصلی دوره 
کارشناسی و  عملیاتی شدن آن در مهر ماه سال 
جاری خبر داد و گفت: امسال 5۳ عضو هیات علمی 

جدید پس از انجام مراحل جذب و براساس نیاز استان 
ها در مهرماه به ما خواهند پیوست.

وی ادامه داد: برای جبران کمبود هیات علمی در 
دانشگاه نیاز است تا سال 1404 تعداد ۲080 هیات 

علمی جذب شود.
دبیر هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، شرایط کرونایی 
حال حاضر را فرصتی مناسب برای تجهیز و مهیا 
کردن کالس های درس برای دوران پساکرونا 

عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، وی 
همچنین ضمن تاکید بر تاثیر گذاری افزون تر و 
اولویت انجام کارورزی به صورت حضوری، تصریح 
کرد: درس کارورزی شامل آموزش نکات مهم در نحوه 
تدریس، کالس داری، سبک های آموزش و ارگونومی 
کالس درس است که همواره در نظام تربیت معلم به 

صورت حضوری و چهره به چهره تعریف شده است.

دکتر خنیفر، شیوه ارائه کارورزی در فضای مجازی 
را متفاوت دانست و ادامه داد: در فضای مجازی به 
دلیل برخی محدودیت ها امکان بحث های مفید 
میان دانشجو، استاد راهنما، ارزیاب و معلم و ارتباط 
مستقیم مورد نیاز کمتر وجود دارد، که می توان در 
طرحی در دوران پسا کرونا با برگزاری دوره فشرده 
کارورزی حضوری برای عالقه مندان این خالء ایجاد 

شده را جبران کرد.
وی ادامه داد: اگرچه تغییرات عمده ای در درس 
کارورزی داده شده و از مهر ماه به ویژه اگر وضعیت 
موجود بهتر شود و به سمت کالس حضوری میرویم و 

کارورزی به شکل مناسب برگزار خواهد شد.
رییس دانشگاه فرهنگیان، در پایان ارزشیابی اساتید، 
بازدید های سرزده، بررسی زیر ساخت های آموزشی 
بویژه در این دوران را الزم دانست و بر پیگیری مجدانه 

امور و مطالبات دانشجو معلمان تاکید کرد.

در حالی که پیش از این معاون سازمان امور مالیاتی از 
آمادگی سامانه ها برای نصب کارتخوان تا اردیبهشت 
ماه خبر داده بود، اکنون رئیس مرکز تنظیم مقررات 
پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان می گوید که فاز 
یک سامانه های کارپوشه مودیان و ثبت نام که درون 
کارپوشه بوده و همچنین فاز استعالم صورتحساب 
الکترونیکی راه اندازی شده است که از طریق میز 
خدمت مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و 
 RCP.tax.gov.ir سامانه مودیان مالیاتی به نشانی

قابل استفاده مودیان مشمول است.
به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال 
۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعاالن اقتصادی که حدود 
۵۰ شغل می شوند را دسته بندی کرد تا برای شفاف  
شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به 
فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه 

پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند.
اما فراهم نشدن مقدمات اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و آماده نبودن سامانه های مرتبط برای 
ثبت نام فعاالن اقتصادی موجب شد که اجرای این 
قانون در سال گذشته به سرانجام نرسد و در طول 
پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ 
قانون پایانه های فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه 
اطالعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان و درگاه 

پرداخت به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت 
کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده 
مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و 
درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم تراکنش که 

فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.
پیش از این، محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی 
سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت آماده 
سازی سامانه های مرتبط با اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی به ایسنا گفته بود: دو سامانه مذکور 
)سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی( در این 
زمینه از لحاظ کارکردی آماده هستند و در اختیار 
واحد فناوری اطالعات سازمان امور مالیاتی قرار 
گرفته اند تا تست های امنیتی روی آن ها انجام شود.
طبق اعالم این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، 
هنوز این دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده 
نشده اند. بنابراین، با انجام تست ها تا اول اردیبهشت 
ماه سال جاری لینک و آدرس این سامانه ها برای ورود 
مردم به آن ها و ثبت نام در جهت انجام فرآیندهای 

الزم در اختیار افراد قرار می گیرد.
اکنون، کوروش محمدی رئیس مرکز تنظیم 
مقررات پایانه های فروشگاهی سامانه مودیان نیز 
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: فاز یک سامانه های 
کارپوشه مودیان و ثبت نام که درون کارپوشه بوده 

و همچنین فاز استعالم صورتحساب الکترونیکی 
راه اندازی شده است که  از طریق میز خدمت مرکز 
تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان 
مالیاتی به نشانی RCP.tax.gov.ir  قابل استفاده 

مودیان مشمول است.
طبق گفته وی قانون پایانه های فروشگاهی از 

ابتدای خرداد ماه سال جاری اجرا خواهد شد.
کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟

گروه های شغلی که باید برای اتصال به سامانه 
فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکال
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده

۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین امالک

۵. تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، 
کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره 
خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه 
غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ 
تاالرها، باغ سراها، طباخی ها، آش و حلیم پزی 
ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و 

مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
خانه ها،  مهمان  مهمانسراها،  ها،  مهمانپذیر 

مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی 
و متل ها

نقلیه  نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط   .۷
موتوری)به استثنای ماشین آالت راهسازی، 

ساختمانی و کشاورزی(
۸. آرایشگاه های مردانه و زنانه

استثنای  )به  فروشی ها  ۹. آجیل و خشکبار 
مشمولین ماده )۸۱( قانون مالیات های مستقیم 

و واردکنندگان(
۱۰. قنادی ها و شیرینی فروشی ها، آبمیوه فروشی 

ها، بستنی و فالوده فروشی ها
۱۱. میوه و تره بار فروش های مستقر در میادین 
میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، 

میوه فروشی ها
۱۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی

۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی ها )به استثنای 
تولیدکنندگان و وارد کنندگان(

۱۴. بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین 
تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی(، دفاتر خدمات 
الکترونیکی )از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر 
خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان 

دولت و خدمات الکترونیک قضایی(

هر
س: م

عک

صادرات گندم برای غیردولتی ها ممنوع است
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خبرخبر

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
و محیط زیست مجلس شورای اسالمی از 
سرمایه گذاری کارخانه تولید کودهای آلی 
و آفت کش ها موسوم به »کیمیا سبزآور« در 
جنوب کرمان به عنوان قطب کشاورزی استان 
کرمان خبر داد.ذبیح اهلل اعظمی روز جمعه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا این شرکت را یکی 
از بزرگترین کارخانه های تولید کودهای آلی 
و آفت کش های با منشا طبیعی و گیاهی و 
سازگار با محیط زیست در کشور اعالم کرد و 
افزود: با رایزنی های انجام شده مقرر شد این 
شرکت در جنوب کرمان یک کارخانه ایجاد 
کند.وی با بیان اینکه جنوب کرمان به عنوان 
یکی از قطب های کشاورزی کشور ساالنه پنج 
میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید 
می کند اظهار داشت: این منطقه با توجه به 
ظرفیت کشاورزی نیاز به استقرار کارخانجات 
تولید سم و کود بخصوص کودهای آلی و 
سموم غیر شیمیایی سازگار با محیط زیست و 
دیگر وسایل مورد نیاز بخش کشاورزی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شورای اسالمی به نامگذاری سال جاری 
از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به نام 
»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« اشاره 
کرد و گفت: با تسهیل فرایند تولید و رفع 
موانع تولید و پشتیبانی از کارآفرینان و 
تولیدکنندگان زمینه تحقق شعار سال را در 

بخش کشاورزی فراهم می کنیم.
وی ادامه داد: ایجاد شعبه ای از کارخانجات 
تولید سم و کود نقش مهمی در تسهیل گیری 
بخش کشاورزی داشته و در نتیجه این مهم 
نقش بسزایی در تولید دارد.اعظمی به بازدید 
از کارخانه تولید کودهای آلی و آفت کش های 
غیرشیمیایی شرکت »کیمیا سبزآور« اشاره 
کرد و مهمترین مزیت این کارخانه را تولید 
کودهای آلی و آفت کش با منشا طبیعی و 
گیاهی و سازگار با محیط زیست برشمرد.وی 
استفاده از مواد اولیه داخلی و گیاهان دارویی 
بدون نیاز به واردات ماده موثره سموم از خارج 
کشور را از دیگر مزیت های تولیدات شرکت 
کیمیا سبزآور برشمرد و گفت: این شرکت با 
جلوگیری از خروج ارز از کشور و اشتغالزایی 
جوانان، اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی 

محقق کرده است.

طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران از وضعیت یک هفته 
اخیر قیمت  سکه و طالی داخلی علیرغم تعطیلی بازار، قیمت ها بطور کلی 
کاهش چشمگیری داشته است؛ بگونه ای که هر قطعه سکه بیش از 400 
هزار تومان ارزان شد اما آنچه که بسیار به چشم می آمد، کاهش عرضه 
سکه در بازار معامالت بوده که سبب افزایش 180 هزار تومانی حباب 
هر قطعه شده و مجدد حباب سکه را که تا 1۶0 هزار تومان هم کاهش 
یافته بود به محدوده 400 هزار تومان کشانده است.محمد کشتی آرای در 
گفت وگو با ایسنا، در رابطه با مسیر قیمتی سکه و طال در یک هفته اخیر با 
وجود تعطیلی واحدهای رسمی معامالت و اصناف، اظهار کرد: قیمت ها تا 
روز چهارشنبه روند نزولی خوبی داشت و قیمت ها به شکل باورنکردنی در 
حال کاهش بود و به کمترین میزان قیمتی خود در 9 ماه گذشته رسید؛ 
اما از اوایل صبح روز پنجشنبه، نرخ ارز با افزایش همراه شد و سبب شد که 
قیمت سکه و طال از ظهر به بعد با کمی افزایش روبرو شود.  نایب رئیس 
دوم اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: البته مجدد عصر روز گذشته 
با شکل گیری معامالت در اصطالح "تلفنی"، مجدد قیمت ها کاهشی 
شد. در مجموع اما بررسی روند قیمت ها از ابتدای هفته تا روز پنجشنبه 
نشان از کاهش چشمگیر قیمت ها دارد.  وی خاطرنشان کرد: آنچه که 
طی یک هفته اخیر بسیار به چشم می آمد این بود که علیرغم کاهش 
تقاضا و دادوستدها )به سبب تعطیلی بازارهای رسمی(، کاهش عرضه 
سکه در بازار معامالت، سبب شد که حباب سکه طرح جدید در روزهای 
پایانی هفته افزایشی شود و تقریبا 180 هزار تومان افزایش حباب برای هر 
قطعه، ایجاد شود. این مقام صنفی با بیان اینکه احتماال از شنبه ) امروز(  
که بازارهای رسمی و اصناف بازگشایی خواهند شد، نرخ  ارز و همچنین 
قیمت سکه و طال واقعی خواهد شد و مسیر خود را مشخص خواهند کرد، 
اظهار کرد: بسیاری از فعاالن بازار معتقدند که کاهش نقدینگی در بازار، 
پارامترهای اقتصادی و صحبت هایی که در وین در جریان است، مدیریت 
بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ ارز و... سبب کاهش قیمت سکه و 
طال شده است و اظهار نظرهای متفاوتی وجود داشت اما به نظر بنده، فردا 
که بازارها بازگشایی خواهند شد، مشخص خواهد کرد که قیمت ها به چه 
سمت  و سویی حرکت خواهد و تا چه میزان می تواند واقعی و شفاف باشد.  

کاهش باورنکردنی قیمت  
سکه و طال

سرمایه گذاری در 
تولید کودهای آلی 

در جنوب کرمان

به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی، 
پژوهشی و فناوری، استفاده بهینه از ظرفیت های علمی موجود و توجه 
به ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه، تفاهم نامه همکاری بین شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر و دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 
پیشرفته کرمان )هایتک( منعقد شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت گل گهر؛ محور اصلی انعقاد این تفاهم نامه که در جلسه ای با 
حضور مدیرعامل شرکت گل گهر و رییس و معاونین دانشگاه هایتک کرمان 
برگزار شد، بر پایه تقویت و توسعه همکاری های بین شرکت و آن دانشگاه 
در زمینه های مختلف علمی با استفاده از دانش فنی و فناوری های روزآمد 
می باشد.این همکاری مشترک با هدف تسهیل حضور اساتید و دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه در محیط صنعتی و بسیاری دیگر از اهداف 

کاربردی مدنظر طرفین انجام خواهد شد.

تفاهم نامه همکاری گل گهر 
و دانشگاه هایتک کرمان امضا شد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 

  9800833
نظـر بـه اینکـه اقـای حامـد هـادوی بدهـکار و آقای 
احسـان امیـری راهن نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود در مهلت 
تعییـن شـده اقـدام ننمودهانـد لـذا در اجـرای مقـررات مـاده 
واحـده ۳۴ اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب سـال ۱۳۸۶ و بنـا 
بـه درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پـالک هـای ۳۶۴۱ فرعی از 
۲۸۴۳ اصلـی و ۳۶۴۲ فرعـی از ۲۸۴۳ اصلـی و ۳۶۴۳ فرعی از 
۲۸۴۳ اصلـی و ۳۶۴۴ فرعـی از ۲۸۴۳ اصلـی و ۳۶۴۵ فرعی از 
۲۸۴۳ اصلـی و ۳۶۴۶ فرعـی از ۲۸۴۳ اصلـی و ۳۶۴۷ فرعی از 
۲۸۴۳ اصلـی و ۳۶۴۸ فرعـی از ۲۸۴۳ اصلـی و ۳۶۴۹ فرعی از 

۲۸۴۳ اصلـی بشـرح ذیـل مزایـده برگـزار میگرد:
 ا- به شـماره ۳۶۴۱ فرعی از ۲۸۴۳ اصلی مفروز و مجزا شـده از 
۸۹۲ فرعـی از اصلـی مذکـور قطعه ۱ واقـع در بخش ۳ حوزه ثبت 
ملـک منطقـه دو کرمـان اسـتان کرمـان موضـوع سـند مالکیـت 
اصلـی بشـماره چاپـی ۱۴۱۳۴۳ سـری الـف سـال ۹۴ با شـماره 
۱۳۹۷۲۰۳۱۹۰۷۸۰۱۳۶۹۶ثبـت  الکترونیـک   الکترونیکـی  دفتـر 
گردیـده اسـت بـه مالکیـت آقـای احسـان امیـری بـه مسـاحت 
۱۷۴/۴۳متر مربع به حدود: شـماال: دیواریسـت به طول ۲۳/۵۹ 
بیسـت و سـه متـر و پنجـاه و نه سـانتی متر بـه درز انقطاع مورد 
تفکیـک کـه مـاوراء آن فضای ملک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعی از 
شـماره ۲۸۴۳ اصلی قرار دارد شـرقا: دیواریسـت بطول ۱۰/۹۰ ده 
متـر و نـود سـانتیمتر بـه فضای ملک مجـاور شـماره ۸۹۸ فرعی 
از شـماره ۲۸۴۳ اصلی جنوبا: در هشـت قسـمت، که قسـمتهای 
ششـم و هفتـم آن شـرقی، قسـمتهای دوم و سـوم آن غربـی 
اسـت. اول دیواریسـت بـه طـول ۸/۸۸هشـت متـر و هشـتاد و 
هشـت سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مـورد تفکیـک کـه مـاوراء آن 
فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعـی از شـماره ۲۸۴۳ اصلی 
قرار دارد دوم دیواریسـت بطول ۱/۸۸ یک متر و هشـتادو هشـت 
سـانتیمتر بـه مکمـل تجـاری قطعـه ۱ سـوم دیواریسـت بطـول 
۳/۰۲ سـه متـر و دو سـانتی متـر بـه آسانسـور چهـارم درب و 
دیـوار اسـت بطـول ۱/۷۱ یـک متـر و هفتـاد و یک سـانتیمتر به 
آسانسـور پنجـم دیواریسـت بـه طـول ۱/۴۴ یـک متـر و چهـل و 
چهـار سـانتیمتر بـه مکمـل تجـاری قطعـه ۱ ششـم دیواریسـت 
قـوس درونـی بطـول ۱/۶۳ یـک متر و شـصت و سـه سـانتیمتر 
بـه مکمـل تجـاری قطعـه ۱ هفتـم دیواریسـت قـوس درونـی به 
طول ۱/۶۳ یک متر و شـصت و سـه سـانتیمتر به مکمل تجاری 
قطعـه ۱ هشـتم دیواریسـت قـوس بیرونـی به طـول ۴/۲۹ چهار 
متـر و بیسـت و نـه سـانتی متـر به مکمـل تجاری قطعـه ۱ غربا: 
در دو قسـمت اول دیواریسـت قـوس بیرونـی بطـول ۴/۹۶ چهار 
متـر و نـود و شـش سـانتی متـر بـه راه پلـه و راهـرو دوم درب و 
دیـوار اسـت بطـول ۲/۶۸ دو متـر و شـصت و هشـت سـانتیمتر 
بـه راه پلـه و راهـرو تعریـف گردیده اسـت مشـخصات منضمات 
ملـک: منضماتـی از نـوع مکمـل تجـاری بـه مسـاحت ۲۸/۲۲به 
حدود اربعه : شـماال در چهار قسـمت که قسـمتهای دوم و سـوم 
آن غربی اسـت. اول دیواریسـت قوس درونـی بطول ۴/۲۹ چهار 
متـر و بیسـت و نـه سـانتی متـر بـه واحـد تجـاری قطعـه ۱ دوم 
دیوارسـت قـوس بیرونـی بطـول ۱/۶۳ یک متر و شـصت و سـه 
سـانتیمتر بـه واحـد تجـاری قطعـه ۱ سـوم دیواریسـت قـوس 
بیرونـی بطـول ۱/۶۳ یـک متـر و شـصت و سـه سـانتیمتر بـه 
واحـد تجـاری قطعه ۱ چهارم دیواریسـت بطـول ۱/۴۴ یک متر و 
چهـل و چهـار سـانتیمتر به واحد تجـاری قطعه ۱ شـرقا: در چهار 
قسـمت ، که قسـمت سـوم آن شـمالی اسـت . اول درب و دیوار 
اسـت بطـول ۱/۰۰ یـک متـر بـه اسانسـور دوم دیواریسـت بطول 
۲/۰۲ دو متر و دو سـانتیمتر به آسانسـور سـوم دیواریسـت بطول 
۱/۷۵یـک متـر و هفتـاد و پنـج سـانتیمتر بـه آسانسـور چهـارم 
دیواریسـت بطـول ۱/۸۸ یک متر و هشـتاد و هشـت سـانتیمتر 
بـه واحـد تجـاری قطعـه ۱ جنوبـا: دیواریسـت بطـول ۹/۲۸ نـه 
متـر و بیسـت و هشـت سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مـورد تفکیک 
کـه مـاوراء آن فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعی از شـماره 
۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد غربـا: دیواریسـت بطـول ۲/۶۶ دو متـر 

شـصت و شـش سـانتیمتر بـه راه پلـه و راهرو، بـه آدرس
کرمـان پشـت هتـل پـارس نبـش میـدان گانـدی قطعـه ۸۴ به 
کـد پسـتی ۷۶۱۸۸۴۵۷۵۱ کـه برطبـق نظریه کارشـناس رسـمی 
بـه مسـاحت ۱۷۴/۴۳متـر مربـع طبقـه زیرزمیـن یـک بانضمام 
مکمـل تجـاری قطعـه یـک تفکیکـی به مسـاحت ۲۸/۲۲دسـی 
متـر مربـع واقـع در زیرزمیـن یـک بـا قدرالسـهم از عرصـه و 
آپارتمانهـا  تملـک  قانـون  طبـق  مشـترکات  و  مشـاعات  سـایر 
و آئیـن نامـه اجرائـی آن بـه شـماره صـورت مجلـس تفکیکـی: 
۳۰/۰۸/۱۳۹۶وضعیـت  صـدور  تاریـخ   ۱۳۹۶۲۰۴۱۹۰۷۸۰۰۰۲۶۷
و  بصـورت ششـدانگ عرصـه  نظـر  مـورد  ملـک  ملـک:  فعلـی 
اعیـان، یكبـاب واحـد تجـاری واقـع در زیرزمیـن یـک میباشـد.

بنـا و مسـتحدثات: ملـک مـورد ارزیابـی در زیرزمیـن یـک واقع 
اسـت. مشـخصات سـاختمان: نقشـه هـای بنامطابـق بـا اصـول 
فنـی میباشـد. اسـکلت سـاختمان فلـزی ، سـقف کمپوزیـت ، 
نمـا کمپوزیـت ، کـف سـرامیک ، گرمایش اسـپلیت ، سـرمایش 
اسـپلیت ، کیفیـت مصالـح مصرفـی خـوب، عایـق کاری بنـا از 
لحـاظ رطوبـت کامـل اسـت. عمـر تقریبی بنا ۵ سـال میباشـد و 
باقیمانـده عمـر مفیـد بنـا ۶۰ سـال پیـش بینی میشـود. معایب 

موجـود در بنـا: عیبـی مشـاهده نشـد . نـوع اسـکلت و سـقف 
مطابـق آئیـن نامه هـای طراحی میباشـد. ملـک در اختیار مالک 
میباشـد. سـایر عواملـی کـه در ارزش ملک موثر میباشـد شـامل 
تجهیـزات داخلـی و خارجی )نمـای بیرونی( ملک و سـایر موارد 
در ملـک بشـرح زیـر میباشـد: دارای حـق امتیـاز آب و بـرق تک 
فـاز و گاز میباشـد. نظریه ارزیـاب )هیئت ارزیابـی(: ارزش ملک 
بـا توجـه به مشـخصات فوق الذکر به شـرح زیر تعیین میشـود. 
ارزش عرصـه و اعیـان و مسـتحدثات مـورد معرفـی بـه شـرط 
بالمعـارض بـودن بـه مسـاحت ۱۷۴/۴۳متر مربع، هـر متر مربع 

۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریـال معـادل ۳۴۸۶۰۰۰۰۰۰ ریـال 
ارزش ملـک تجـاری همکـف قطعـه زیرزمیـن شـامل سـوئیت 
ریـال جمـع کل ۳۶۸۶۱۴۰۰۰۰۰  ۲۸/۲۲متـر مربـع ۱۹۷۵۴۰۰۰۰۰ 
ریال )سـی و شـش میلیارد و هشـتصد و شـصت و یک میلیون 

و چهارصـد هـزار ریـال( تعییـن میگردد
 ۲- بـه شـماره ۳۶۴۲ فرعـی از ۲۸۴۳ اصلـی مفـروز و مجـزا 
شـده از ۸۹۲ فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ۲ واقـع در بخـش ۳ 
حـوزه ثبـت ملـک منطقه ۲ کرمـان سـند مالکیت اصلی بشـماره 
چاپی ۱۴۱۳۴۵ سـری الف سـال ۹۴ با شـماره دفتر الکترونیکی 
بـه  اسـت.  ۱۱۳۹۷۲۰۳۱۹۰۷۸۰۱۳۷۰۱ثبـت گردیـده  الکترونیـک 
مالیکـت آقـای احسـان امیـری بـه مسـاحت ۱۶۷/۲۸متـر مربع 
به حدود: شـماال دیواریسـت به طول ۲۳/۰۸ بیسـت و سـه متر 
و هشـت سـانتی متـر بـه درز انقطـاع مـورد تفکیـک کـه مـاوراء 
آن ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعـی از شـماره ۲۸۴۳ اصلی قرار 
دارد شـرقا: دیواریسـت بطـول ۱۰/۸۵ ده متـر و هشـتاد و پنـج 
سـانتیمتر بـه ملـک مجـاور شـماره ۸۹۸ فرعی از شـماره ۲۸۴۳ 
اصلـی جنوبـا: در هفـت قسـمت، که قسـمت ششـم آن شـرقی، 
قسـمتهای دوم و چهـارم آن غربـی اسـت. اول دیواریسـت بـه 
طـول ۷/۶۵ هفـت متر و شـصت و پنج سـانتیمتر بـه درز انقطاع 
مـورد تفکیـک کـه مـاوراءآن ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعـی از 
شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد دوم دیواریسـت بطـول ۲/۶۵ دو 
متـر و شـصت و پنـج سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی 
سـوم دیواریسـت بطـول ۱/۳۰ یـک متـر و سـی سـانتی متـر به 
راه پلـه و آسانسـور مشـاعی چهـارم دیواریسـت بطـول ۲/۲۵ دو 
متـر و بیسـت و پنـج سـانتی متر به راه پله و آسانسـور مشـاعی 
پنجم دیواریسـت بطول ۳/۷۰ سـه متر و هفتاد سـانتیمتر به راه 
پله و اسانسـور مشـاعی ششـم درب و دیوار اسـت قوس درونی 
بطـول ۲/۷۹ دو متـر و هفتـادو نـه سـانتیمتر بـه راه پلـه و راهرو 
هفتـم دیـوار و پنجـره اسـت قـوس بیرونـی بطـول ۴/۱۵ چهـار 
متـر و پانـزده سـانتيمتر بـه راه پله و راهـرو غربا: در دو قسـمت، 
اول دیـوار و پنجـره اسـت قـوس بیرونـی بطـول ۴/۸۸ چهار متر 
و هشـتاد و هشـت سـانتیمتر بـه راه پلـه و راهـرو دوم دیـوار و 
پنجـره اسـت بطـول ۲/۶۵ دو متـر و شـصت و پنـج سـانتی متر 
بـه راه پلـه و راهرو مشـخصات منضمات ملـک: منضماتی از نوع 
نیـم طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت ۴۸/۹۱به حـدود اربعه : شـماال: 

بطول دیواریسـت 
 ۶/۳۱ شـش متـر و سـی و یـک سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مورد 
تفکیـک کـه مـاوراء آن فضای ملک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعی از 
شـماره ۲۸۴۳ اصلی قرار دارد شـرقا: دیواریسـت بطول ۱۰/۹۰ ده 
متـر و نـود سـانتیمتر بـه فضای ملک مجـاور شـماره ۸۹۸ فرعی 
از شـماره ۲۸۴۳ اصلـی جنوبا: دیواریسـت بطـول ۲/۶۸ دو متر و 
شـصت و هشـت سـانتیمتربه درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء 
آن فضای ملک مجاور شـماره ۸۹۱ فرعی از شـماره ۲۸۴۳ اصلی 
قـرار دارد غربـا: در نـه قسـمت ، که قسـمت هشـتم آن شـمالی، 
قسـمت چهـارم آن جنوبـی اسـت. اول نیـم دیـوار بطـول ۰/۲۳ 
بیسـت و سـه سـانتیمتر بـه فضای داخلـی دوم نیم دیـوار بطول 
۱/۱۲یـک متـر و دوازده سـانتیمتر بـه راه پلـه داخلـی سـوم نیـم 
دیـوار بطـول ۰/۶۴ شـصت و چهـار سـانتیمتر بـه فضـای داخلی 
چهـارم نیـم دیـوار بطـول ۱/۱۰یـک متـر و ده سـانتیمتر به فضای 
داخلـی پنجـم مرزیسـت بطـول ۰/۵۰پنجاه سـانتیمتر بـه راه پله 
داخلی ششـم مرزیسـت بطـول ۱/۵۰یک متر و پنجاه سـانتيمتر 
بـه راه پلـه داخلـی هفتم مرزیسـت بطـول ۱/۴۰یک متـر و چهل 
سـانتیمتر بـه فضـای داخلـی هشـتم نیم دیـوار بطـول ۱/۲۰یک 
متـر و بیسـت سـانتیمتر به فضـای داخلـی نهم نیم دیـوار بطول 
۴/۵۱ چهـار متـر و پنجـاه و یـک سـانتیمتر به فضـای داخلی، به 
آدرس کرمـان پشـت هتل پـارس نبش میدان گانـدی قطعه ۸۴ 
بـه کـد پسـتی ۷۶۱۸۸۴۵۷۵۲ کـه برطبق نظر کارشـناس شـش 
دانـگ پـالک ۳۶۴۲ فرعـی از ۲۸۴۳ اصلـی مفـروز و مجـزی 
از ۸۹۲ قطعـه واقـع در بخـش ۳ کرمـان بـه مسـاحت ۱۶۷/۲۸ 
متـر مربـع واقـع در طبقـه همکـف کـه ۴/۶۶ دسـی متـر مربـع 
آن راه پلـه داخلـی اسـت بانضمـام نیـم طبقـه فوقانـی قطعـه ۲ 
تفکیکـی به مسـاحت ۴۸/۹۱ دسـی متر مربع واقـع در نیم طبقه 
فوقانـی بـا قدرالسـهم از عرصـه و سـایر مشـاعات و مشـترکات 
طبـق قانـون تملـک آپارتمانهـا و آئین نامـه اجرائی آن به شـماره 
صـدور  تاریـخ  تفکیکـی:۱۳۹۶۲۰۴۱۹۰۷۸۰۰۰۲۶۷  صورتمجلـس 
۳۰/۰۸/۱۳۹۶وضعیـت فعلـی ملـک: ملـک مـورد نظـر بصـورت 
ششـدانگ عرصـه و اعیـان، یكبـاب واحـد تجـاری میباشـد. بنـا 
واقـع  ارزیابـی در طبقـه همکـف  و مسـتحدثات: ملـک مـورد 
اسـت. مشـخصات سـاختمان: نقشـه هـای بنامطابـق بـا اصـول 
فنـی میباشـد. اسـکلت سـاختمان فلـزی ، سـقف کمپوزیـت ، 
نمـا کمپوزیـت ، کـف سـرامیک ، گرمایش اسـپلیت ، سـرمایش 

اسـپلیت ، کیفیـت مصالـح مصرفـی خـوب، عایـق کاری بنـا از 
لحـاظ رطوبـت کامـل اسـت. عمـر تقریبی بنا ۶ سـال میباشـد و 
باقیمانـده عمـر مفیـد بنـا ۶۰ سـال پیـش بینی میشـود. معایب 
موجـود در بنـا: عیبـی مشـاهده نشـد . نـوع اسـکلت و سـقف 
مطابـق آئیـن نامه هـای طراحی میباشـد. ملـک در اختیار مالک 
میباشـد. سـایر عواملـی کـه در ارزش ملک موثر میباشـد شـامل 
تجهیـزات داخلـی و خارجـی) نمـای بیرونـی( ملـک و سـایر 
مـوارد در ملـک بشـرح زیر میباشـد: دارای حق امتیـاز آب و برق 
تـک فـاز و گاز میباشـد. نظریـه ارزیـاب )هیئت ارزیابـی(: ارزش 
ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکر به شـرح زیـر تعیین 
میشـود. ارزش عرصـه مـورد معرفـی بـه شـرط بالمعـارض بودن 
بـه مسـاحت ۱۶۷/۲۸ متـر مربـع، هر متـر مربـع ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
معـادل ۵۰۱۸۴۰۰۰۰۰۰ ریـال قطعـه تفکیکـی نیم طبقـه فوقانی به 
مسـاحت ۴۸/۹۱ متـر مربـع هر متـر مربـع ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریـال برابر 

بـا ۵۸۶۹۲۰۰۰۰۰ ریـال
 جمـع کل ۵۶۰۵۳۲۰۰۰۰۰ ریـال )پنجاه و شـش میلیـارد و پنجاه 
و سـه میلیـون و دویسـت هـزار ریـال( ٣- بـه شـماره ۳۶۴۳ 
فرعـی از ۲۸۴۳ اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ۸۹۲ فرعـی از 
اصلـی مذکـور قطعـه ۳ واقـع در بخـش ۳ حـوزه ثبـت ملـک 
منطقـه ۲ کرمـان سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی ۱۴۱۳۴۷ 
سـری الـف سـال ۹۴ بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی الکترونیـک 
۱۳۹۷۲۰۳۱۹۰۷۸۰۱۳۷۰۸ ثبت گردیده اسـت به مالکیت احسـان 
بـه حـدود: شـماال:  مربـع  متـر  بـه مسـاحت ۸۴/۲۵  امیـری 
دیواریسـت بطـول ۹/۴۴نـه متـر و چهـل و چهـار سـانتی متـر به 
درز انقطـاع مـورد تفکیـک کـه مـاوراء آن فضـای ملـک مجـاور 
شـماره ۸۹۱ فرعـی از شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد شـرقا: در 
سـه قسـمت، کـه قسـمت دوم آن جنوبـی اسـت. اول دیـواری 
اسـت مشـترک بطـول ۵/۲۴ پنج متر و بیسـت چهار سـانتیمتر 
بـه واحـد تجـاری قطعـه چهـار دوم درب و دیـوار اسـت بطـول 
۲/۰۹ دو متـر و نـه سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی 
سـوم دیواریسـت بطول ۴/۵۹ چهـار متر و پنجاه و نه سـانتیمتر 
بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی جنوبـا: دیواریسـت بطـول ۷/۶۴ 
هفـت متـر و شـصت و چهـار سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مـورد 
تفکیـک کـه مـاوراء آن فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعـی 
از شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد غربـا : دیـوار و پنجـره اسـت 
بطـول ۹/۸۲ نـه متـر و هشـتاد و دو سـانتیمتر به فضـای عرصه. 
بـآدرس کرمـان پشـت هتـل پـارس نبـش میـدان گانـدی قطعه 
۸۴ بـه کـد پسـتی ۷۶۱۸۸۴۶۰۲۶ کـه بـر طبـق نظـر کارشـناس 
بـه مسـاحت ۸۴/۲۵متـر مربـع واقـع در طبقه یک سـمت غربی 
 ۱۳۹۶۲۰۴۱۹۰۷۸۰۰۰۲۶۷ تفکیکـی:  صورتمجلـس  شـماره  بـه 
تاریـخ صـدور ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ وضعیـت فعلـی ملـک ملـک مـورد 
نظـر بصـورت ششـدانگ عرصـه و اعیـان، یكبـاب واحـد تجـاری 
میباشـد. بنـا و مسـتحدثات: ملـک مـورد ارزیابـی در طبقـه اول 
سـمت غربـی واقـع اسـت. مشـخصات سـاختمان نقشـه هـای 
بنـا مطابـق بـا اصـول فنـی میباشـد. اسـکلت سـاختمان فلـزی 
، سـقف کمپوزیـت ، نمـا کمپوزیـت ، کـف سـرامیک ، گرمایـش 
اسـپلیت ، سـرمایش اسـپلیت ، کیفیـت مصالـح مصرفی خوب، 
عایـق کاری بنـا از لحـاظ رطوبـت کامل اسـت. عمـر تقریبی بنا ۳ 
سـال میباشـد و باقیمانـده عمـر مفیـد بنا ۶۰ سـال پیـش بینی 
میشـود. معایب موجود در بنا: عیبی مشـاهده نشـد. نوع اسکلت 
و سـقف مطابق آئین نامه های طراحی میباشـد. ملک در اختیار 
مالـک میباشـد. سـایر عواملـی کـه در ارزش ملک موثر میباشـد 
شـامل تجهیـزات داخلـی و خارجی )نمای بیرونی(ملک و سـایر 
مـوارد در ملـک بشـرح زیر میباشـد. دارای حق امتیـاز آب و برق 
تـک فـاز و گاز میباشـد. نظریـه ارزیـاب )هیئت ارزیابـی(: ارزش 
ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکر به شـرح زیـر تعیین 
میشـود. ارزش عرصـه مـورد معرفـی بـه شـرط بالمعـارض بودن 
بـه مسـاحت ۸۴/۲۵متـر مربـع، هـر متـر مربـع ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریـال 
معـادل ۱۲۶۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال جمع کل ۱۲۶۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال )دوازده 
میلیـارد و ششـصد و سـی و هفـت میلیـون و پانصـد هـزار ریـال(

 ۴- بـه شـماره ۳۶۴۴ فرعـی از ۲۸۴۳ اصلـی مفـروز و مجـزا 
شـده از ۸۹۲ فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ۴ واقـع در بخش ۳ 
حـوزه ثبـت ملـک منطقه ۲ کرمـان سـند مالکیت اصلی بشـماره 
چاپی ۱۴۱۳۵۰ سـری الف سـال ۹۴ با شـماره دفتر الکترونیکی 
الکترونیـک ۱۳۹۷۲۰۳۱۹۰۷۸۰۱۳۷۱۸ ثبـت گردیـده اسـت. بـه 
مسـاحت ۷۳/۸ متـر مربـع بـه حدود: شـماال: دیواریسـت بطول 
۸/۴۴هشـت متـر و چهـل و چهار سـانتیمتر به درز انقطـاع مورد 
تفکیـک کـه مـاوراء أن فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعـی 
از شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد شـرقا: دیـوار و پنجـره اسـت 
بطـول ۹/۸۶ نـه متـر و هشـتاد و شـش سـانتیمتر بـه تـراس 
اختصاصـی قطعـه ۴ جنوبـا: دیواریسـت بطول ۶/۴۸شـش متر 
و چهـل و هشـت سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مـورد تفکیـک کـه 
مـاوراء آن فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعـی از شـماره 
۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد غربـا: در پنـج قسـمت، که قسـمت دوم 
آن شـمالی ، قسـمت چهـارم ان جنوبـی اسـت. اول دیواریسـت 
بطـول ۳/۴۳سـه متـر و چهـل و سـه سـانتیمتر بـه راه پلـه و 
آسانسـور مشـاعی دوم دیواریسـت بطول ۰/۲۰ بیسـت سانتیمتر 
به راه پله و آسانسـور مشـاعی سـوم دیواریسـت بطول ۱/۱۷ یک 
متـر و هفـده سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی چهـارم 
درب و دیوار اسـت بطول ۲/۱۳دو متر و سـیزده سـانتیمتر به راه 

پله و آسانسـور مشـاعی پنجم دیواریسـت مشـترک بطول ۵/۲۴ 
پنـج متـر و بیسـت و چهـار سـانتیمتربه واحـد تجـاری قطعه ۳ 
مشـخصات منضمـات ملـک: منضماتی از نوع تـراس اختصاصی 
بـه مسـاحت ۳۲/۸۶ بـه حـدود اربعه: شـماال: دیواریسـت بطول 
۵/۵۰پنـج متـر و پنجاه سـانتيمتر به درز انقطـاع مورد تفکیک که 
ماوراء آن فضای ملک مجاور شـماره ۸۹۱ فرعی از شـماره ۲۸۴۳ 
اصلـی قـرار دارد شـرقا: دیواریسـت بطـول ۱۰/۹۰ ده متـر و نـود 
سـانتیمتر بـه فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۸ فرعی از شـماره 
۲۸۴۳ اصلـی جنوبـا: دیواریسـت بطـول ۱/۱۷ یـک متـر و هفده 
سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مـورد تفکیـک کـه مـاورای آن فضـای 
ملـک مجاور شـماره ۸۹۱ فرعی از شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قرار دارد 
غريا: دیوار و پنجره اسـت بطول ۹/۸۶ نه متر و هشـتاد و شـش 
سـانتیمتر بـه واحـد تجـاری قطعـه ۴ تعریـف گردیـده بـآدرس 
کرمـان پشـت هتـل پارس نبش میـدان گاندی قطعـه ۸۴ به کد 
پسـتی ۷۶۱۸۸۴۵۷۹۴ کـه بـر طبق نظر کارشـناس به مسـاحت 
۷۳/۸ متـر مربـع واقـع در طبقـه یـک سـمت شـرقی بانضمـام 
تراس اختصاصی قطعه ۴ تفکیکی به مسـاحت ۳۳/۸۶  دسـی 
متـر واقـع در طبقـه یک با قدرالسـهم از عرصه و سـایر مشـاعات 
و مشـترکات طبـق قانـون تملک آپارتمان ها و آئیـن نامه اجرائی 
آن بـه شـماره صورتمجلـس تفکیکـی: ۱۳۹۶۲۰۴۱۹۰۷۸۰۰۰۲۶۷ 
تاریـخ صـدور ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ وضعیـت فعلـی ملـک: ملـک مـورد 
نظـر بصـورت ششـدانگ عرصـه و اعیـان، یكبـاب واحـد تجـاری 
میباشـد.بنا و مسـتحدثات: ملـک مـورد ارزیابـی در طبقـه یـک 
سـمت شـرقی واقع است. مشـخصات ساختمان نقشـه های بنا 
مطابق با اصول فنی میباشـد. اسـکلت سـاختمان فلزی ، سـقف 
کمپوزیـت ، نمـا کمپوزیـت ، کـف سـرامیک ، گرمایش اسـپلیت 
، سـرمایش اسـپلیت ، کیفیـت مصالـح مصرفـی خـوب، عایـق 
کاری بنـا از لحـاظ رطوبـت کامـل اسـت. عمر تقریبی بنا ۳ سـال 
میباشـد و باقیمانده عمر مفید بنا ۶۰ سـال پیش بینی میشـود. 
معایـب موجـود در بنـا: عیبـی مشـاهده نشـد . نـوع اسـکلت و 
سـقف مطابـق آئیـن نامه های طراحی میباشـد. ملـک در اختیار 
مالـک میباشـد. سـایر عواملـی کـه در ارزش ملک موثر میباشـد 
شـامل تجهیزات داخلی و خارجی )نمای بیرونی( ملک و سـایر 
مـوارد در ملـک بشـرح زیر میباشـد. دارای حق امتیـاز آب و برق 
تـک فـاز و گاز میباشـد. نظریـه ارزیـاب )هیئت ارزیابـی(: ارزش 
ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکر به شـرح زیـر تعیین 
میشـود. ارزش عرصـه مورد معرفی به شـرط بالمعـارض بودن به 
مسـاحت ۷۳/۸ متـر مربع، هر متر مربـع ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل 
۱۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰ ریـال جمـع كل ۱۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰ ریـال )ده میلیـارد و 

سـیصد و سـی و دو میلیـون ریال(
۵- بـه شـماره ۳۶۴۵ فرعـی از ۲۸۴۳اصلـی  مفـروز و مجـزا 
شـده از ۸۹۲ فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ۵ واقـع در بخـش 
۳ حـوزه ثبـت ملـک منطقـه ۲ کرمـان سـند مالکیـت اصلـی 
بشـماره چاپـی ۱۴۱۳۴۹ سـری الـف سـال ۹۴ بـا شـماره دفتـر 
الکترونیکـی الکترونیـک ۱۳۹۷۲۰۳۱۹۰۷۸۰۱۳۷۱۶ ثبـت گردیـده 
اسـت بـه مالکیـت احسـان امیـری بـه مسـاحت ۸۴/۲۵متـر 
مربـع به حدود: شـماال: دیواریسـت بطـول ۹/۴۴ نـه متر و چهل 
و چهـار سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مـورد تفکیـک کـه مـاوراء آن 
فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعـی از شـماره ۲۸۴۳ اصلی 
قـرار دارد شـرقا: در سـه قسـمت، کـه قسـمت دوم آن جنوبـی 
اسـت. اول دیواریسـت مشـترک بطـول ۵/۲۴پنج متر و بیسـت 
و چهـار سـانتیمتر بـه واحـد تجـاری قطعـه ۶ دوم درب و دیـوار 
اسـت بطـول ۲/۰۹ دو متـر و نه سـانتیمتر بـه راه پله و آسانسـور 
مشـاعی سـوم دیواریسـت بطـول ۴/۵۹ چهـار متـر و پنجـاه و 
نـه سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی جنوبا: دیواریسـت 
بطـول ۷/۶۴هفت متر و شـصت و چهار سـانتیمتر بـه درز انقطاع 
مـورد تفکیـک کـه مـاوراء آن فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ 
فرعـی از شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد غربـا: دیـوار و پنجـره 
اسـت بطـول ۹/۸۲ نـه متـر و هشـتاد و دو سـانتیمتر بـه فضای 
عرصـه بـآدرس کرمـان پشـت هتل پـارس نبـش میـدان گاندی 
قطعـه ۸۴ بـه کـد پسـتی ۷۶۱۸۸۴۵۷۵۰ کـه بـر نظر کارشـناس 
بـه مسـاحت ۸۴/۲۵ متـر مربـع واقـع در طبقه دو سـمت غربی 
 ۱۳۹۶۲۰۴۱۹۰۷۸۰۰۰۲۶۷ تفکیکـی:  صورتمجلـس  شـماره  بـه 
تاریـخ صـدور ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ وضعیـت فعلـی ملـک، ملـک مـورد 
نظـر بصـورت ششـدانگ عرصـه و اعیـان، یكبـاب واحـد تجـاری 
میباشـد. بنـا و مسـتحدثات: ملـک مـورد ارزیابـی در طبقـه دو 
سـمت غربی واقع اسـت. مشـخصات سـاختمان نقشـه های بنا 
مطابق با اصول فنی میباشـد. اسـکلت سـاختمان فلزی ، سـقف 
کمپوزیـت ، نمـا کمپوزیـت ، کـف سـرامیک ، گرمایش اسـپلیت 
، سـرمایش اسـپلیت ، کیفیـت مصالـح مصرفـی خـوب، عایـق 
کاری بنـا از لحـاظ رطوبـت کامـل اسـت. عمر تقریبی بنا ۳ سـال 
میباشـد و باقیمانده عمر مفید بنا ۶۰ سـال پیش بینی میشـود. 
معایـب موجـود در بنـا: عیبـی مشـاهده نشـد . نـوع اسـکلت و 
سـقف مطابـق آئیـن نامه های طراحی میباشـد. ملـک در اختیار 
مالـک میباشـد. سـایر عواملـی کـه در ارزش ملک موثر میباشـد 
شـامل تجهیزات داخلی و خارجی )نمای بیرونی) ملک و سـایر 
مـوارد در ملـک بشـرح زیر میباشـد: دارای حق امتیـاز آب و برق 
تـک فـاز و گاز میباشـد. نظریـه ارزیـاب )هیئت ارزیابـی(: ارزش 
ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکر به شـرح زیـر تعیین 
میشـود. ارزش عرصـه مـورد معرفـی بـه شـرط بالمعـارض بودن 

بـه مسـاحت ۸۴/۲۵ متـر مربـع، هـر متـر مربـع ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
جمـع کل ۱۲۶۳۷۵۰۰۰۰۰ ریـال) دوازده میلیارد و ششـصد و سـی 

و هفـت میلیـون و پانصـد هـزار ریال(
 ۶- بـه شـماره ۳۶۴۶ فرعـی از ۲۸۴۳ اصلـی مفـروز و مجـزا 
شـده از ۸۹۲ فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ۶ واقـع در بخـش 
۳ حـوزه ثبـت ملـک منطقـه ۲ کرمـان سـند مالکیـت اصلـی 
بشـماره چاپـی ۱۴۱۳۴۸ سـری الـف سـال ۹۴ بـا شـماره دفتـر 
الکترونیکـی الکترونیـک ۱۳۹۷۲۰۳۱۹۰۷۸۰۱۳۷۱۲ ثبـت گردیـده 
اسـت بـه مالکیت احسـان امیری بـه مسـاحت ۷۳/۸ متر مربع 
بـه حدود: شـماال: دیواریسـت بطول ۸/۴۳هشـت متـر و چهل و 
سـه سـانتیمتر بـه درز انقطاع مـورد تفکیک که مـاوراء آن فضای 
ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعـی از شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قـرار 
دارد شـرقا: دیـوار و پنجـره اسـت بطـول ۹/۸۶ نـه متر و هشـتاد 
و شـش سـانتی متـر به فضـای تراس جنوبـا: دیواریسـت بطول 
۶/۴۹شـش متـر و چهـل و نـه سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مـورد 
تفکیـک کـه مـاوراء آن فضای ملک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعی از 
شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد غربا: در پنج قسـمت که قسـمت 
دوم آن شـمالی، قسـمت چهارم آن جنوبی است. اول دیواریست 
بطـول ۳/۴۳ سـه متـر و چهـل و سـه سـانتی متـر بـه راه پلـه و 
آسانسـور مشـاعی دوم دیواریسـت بطول ۰/۲۰ بیسـت سانتیمتر 
به راه پله و آسانسـور مشـاعی سـوم دیواریسـت بطول ۱/۱۷ یک 
متر و هفده سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشـاعی چهارم درب 
و دیواریسـت بطـول ۲/۱۳ دو متر و سـیزده سـانتیمتر بـه راه پله 
و آسانسـور مشـاعی پنجم دیواریسـت مشـترک بطول ۵/۲۴پنج 
متر و بیسـت و چهار سـانتیمتر به واحد تجاری قطعه ۵ تعریف 
گردیـده اسـت بـآ درس کرمان پشـت هتـل پارس نبـش میدان 
گانـدی قطعـه ۸۴ بـه کد پسـتی ۷۶۱۸۸۴۶۰۳۴ که بـر طبق نظر 
کارشـناس به مسـاحت ۷۳/۸متر مربع واقع در طبقه دو سـمت 
شـرقی به شـماره صورتمجلس تفکیکی ۱۳۹۶۲۰۴۱۹۰۷۸۰۰۰۲۶۷ 
تاریـخ صـدور ۳۰/۰۸/۱۳۹۶وضعیـت فعلـی ملـک: ملـک مـورد 
نظـر بصـورت ششـدانگ عرصـه و اعیـان، یكبـاب واحـد تجـاری 
میباشـد. بنـا و مسـتحدثات: ملـک مـورد ارزیابـی در طبقـه دوم 
سـمت شـرقی واقع اسـت. مشـخصات سـاختمان: نقشـه های 
بنـا مطابـق بـا اصـول فنـی میباشـد. اسـکلت سـاختمان فلـزی 
، سـقف کمپوزیـت ، نمـا کمپوزیـت ، کـف سـرامیک ، گرمایـش 
اسـپلیت ، سـرمایش اسـپلیت ، کیفیـت مصالـح مصرفی خوب، 
عایـق کاری بنـا از لحـاظ رطوبـت کامـل اسـت. عمـر تقریبـی بنا 
۳ سـال میباشـد و باقیمانـده عمـر مفیـد بنـا ۶۰ سـال پیـش 
بینـی میشـود. معایـب موجـود در بنـا: عیبـی مشـاهده نشـد . 
نـوع اسـکلت و سـقف مطابـق آئین نامه هـای طراحی میباشـد. 
ملـک در اختیار مالک میباشـد. سـایر عواملی کـه در ارزش ملک 
موثر میباشـد شـامل تجهیزات داخلی و خارجی )نمای بیرونی( 
ملـک و سـایر مـوارد در ملـک بشـرح زیـر میباشـد دارای حـق 
امتیـاز آب و بـرق تـک فاز و گاز میباشـد. نظریـه ارزیاب )هیئت 
ارزیابـی(: ارزش ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذكـر بـه 
شـرح زیـر تعییـن میشـود. ارزش عرصه مـورد معرفی به شـرط 
بالمعـارض بـودن بـه مسـاحت ۷۳/۸متـر مربـع، هـر متـر مربع 
۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریـال معـادل ۱۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال جمع کل ۱۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰ 

ریـال )ده میلیـارد و سـیصد و سـی و دو میلیـون ریـال(
 ۷- بـه شـماره ۳۶۴۷ فرعـی از ۲۸۴۳ اصلـی مفـروز و مجـزا 
شـده از ۸۹۲ فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ۷ واقـع در بخش ۳ 
حـوزه ثبـت ملـک منطقه ۲ کرمـان سـند مالکیت اصلی بشـماره 
چاپی ۱۳۹۷۲۰۳۱۹۰۷۸۰۱۳۶۹۸ ثبت گردیده اسـت. به مسـاحت 
۸۴/۲۵ متـر مربـع به حدود: شـماال: دیواریسـت بطـول ۹/۴۴نه 
متـر و چهـل و چهـار سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مـورد تفکیـک که 
مـاوراء آن فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعـی از شـماره 
۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد شـرقا: در سـه قسـمت کـه قسـمت دوم 
آن جنوبی اسـت. اول دیواریسـت مشـترک بطول ۵/۲۴پنج متر 
و بیسـت و چهـار سـانتیمتر بـه واحـد تجاری قطعـه ۸ دوم درب 
و دیواریسـت بطـول ۲/۰۹ دو متـرو نـه سـانتیمتر بـه راه پلـه و 
آسانسـور مشـاعی سـوم دیواریسـت بطـول ۴/۵۹ چهـار متـر و 
پنجـاه و نـه سـانتيمتر بـه راه پلـه و اسانسـور مشـاعی جنوبـا : 
دیواریسـت بطـول ۷/۶۴هفـت متـر و شـصت و چهار سـانتیمتر 
بـه درز انقطـاع مـورد تفکیک کـه مـاوراء آن فضای ملـک مجاور 
شـماره ۸۹۱ فرعـی از شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد غربـا: دیوار 
و پنجـره اسـت بطـول ۹/۸۲ نـه متـر و هشـتاد و دو سـانتیمتر 
بـه فضـای عرصـه تعریـف گردیـده اسـت بـآدرس کرمان پشـت 
هتـل پـارس نبـش میـدان گانـدی قطعـه ۸۴ بـه کـد پسـتی 
۷۶۱۸۴۶۰۲۵ که بر طبق نظر کارشـناس به مسـاحت ۸۴/۲۵متر 
مربـع واقـع در طبقـه سـه سـمت غربی بـه شـماره صورتمجلس 
تاریـخ صـدور ۳۰/۰۸/۱۳۹۶  تفکیکـی: ۱۳۹۶۲۰۴۱۹۰۷۸۰۰۰۲۶۷ 
وضعیـت فعلـی ملـک، ملک مـورد نظر بصورت ششـدانگ عرصه 
و اعیـان، یكبـاب واحـد تجـاری واقع در طبقه سـه سـمت غربی 
میباشـد. بنـا و مسـتحدثات: ملـک مـورد ارزیابـی در طبقـه سـه 
سـمت غربی واقع اسـت. مشـخصات ساختمان: نقشـه های بنا 
مطابق با اصول فنی میباشـد. اسـکلت سـاختمان فلزی ، سـقف 
کمپوزیـت ،نمـا کمپوزیـت ،کـف سـرامیک ،گرمایـش اسـپلیت 
، سـرمایش اسـپلیت، کیفیـت مصالـح مصرفـی خـوب، عایـق 
کاری بنـا ازلحـاظ رطویـت کامل اسـت. عمـر تقریبی بنا ۳ سـال 
میباشـد و باقیمانده عمر مفید بنا ۶۰ سـال پیش بینی میشـود. 

معایـب موجـود در بنـا: عیبـی مشـاهده نشـد . نـوع اسـکلت و 
سـقف مطابـق آئیـن نامه های طراحی میباشـد. ملـک در اختیار 
مالـک میباشـد. سـایر عواملـی کـه در ارزش ملک موثر میباشـد 
شـامل تجهیـزات داخلـی و خارجـی )نمـای بیرونـی( ملـک و 
سـایر مـوارد در ملک بشـرح زیـر میباشـد: دارای حـق امتیاز آب 
و بـرق تـک فـاز و گاز میباشـد. نظریـه ارزیاب )هیئـت ارزیابی(: 
ارزش ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذكـر بـه شـرح زیر 
تعییـن میشـود. ارزش مـورد معرفـی به شـرط بالمعـارض بودن 
بـه مسـاحت ۸۴/۲۵متـر مربـع، هـر متـر مربـع ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریـال 
معـادل ۱۲۶۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال جمع کل ۱۲۶۳۷۵۰۰۰۰۰ ریال )دوازده 
میلیـارد و ششـصد و سـی و هفـت میلیـون و پانصـد هـزار ریال(

 ۸- بـه شـماره ۳۶۴۸ فرعـی از ۲۸۴۳ اصلـی مفـروز و مجـزا 
شـده از ۸۹۲ فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ۸ واقـع در بخش ۳ 
حـوزه ثبـت ملـک منطقه ۲ کرمـان سـند مالکیت اصلی بشـماره 
چاپی ۱۴۱۳۴۶ سـری الف سـال ۹۴ با شـماره دفتر الکترونیکی 
الکترونیـک ۱۳۹۷۲۰۳۱۹۰۷۸۰۱۳۷۰۴ ثبـت گردیـده اسـت. بـه 
مسـاحت ۷۳/۸متـر مربـع بـه حدود:شـماال: دیواریسـت بطـول 
۸/۴۳هشـت متـر و چهـل و سـه سـانتيمتر بـه درز انقطـاع مورد 
تفکیـک کـه مـاوراء آن فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱فرعـی 
از شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد شـرقا: دیـوار و پنجـره ایسـت 
بطول ۹/۸۶نه متر هشـتادو شـش سـانتی متر بـه فضای تراس 
جنوبـا: دیواریسـت بطـول ۶/۴۹شـش متـر و چهل نه سـانتیمتر 
بـه درز انقطـاع مـورد تفکیک که مـاورای آن فضـای ملک مجاور 
شـماره ۸۹۱ فرعـی از شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد غربـا: در 
پنـج قسـمت کـه قسـمت دوم آن شـمالی قسـمت چهـارم آن 
جنوبـی اسـت. اول دیواریسـت بطـول ۳/۴۳سـه متـر و چهـل و 
سـه سـانتیمتر بـه راه پـاه و اسانسـور مشـاعی دوم دیواریسـت 
بطول ۰/۲۰بیسـت سـانتیمتر به راه پله و آسانسـور مشـاعی سوم 
دیواریسـت بطـول ۱/۱۷یـک متـر و هفده سـانتی متر بـه راه پله 
و آسانسـور مشـاعی چهـارم درب و دیواریسـت بطـول ۲/۱۳ دو 
متـر و سـیزده سـانتیمتر بـه راه پلـه و اسانسـور مشـاعی پنجـم 
دیواریسـت مشـترک بطـول ۵/۲۴ پنـج متـر و بیسـت و چهـار 
سـانتیمتر بـه واحـد تجـاری قطعـه ۷ تعریـف گردیـده اسـت 
بـآدرس کرمـان پشـت هتـل پـارس نبـش میـدان گانـدی قطعه 
۸۴ بـه کـد پسـتی ۷۶۱۸۸۴۶۰۲۶ کـه بـر طبـق نظـر کارشـناس 
بـه مسـاحت ۷۳/۸متـر مربـع واقع در طبقه سـه سـمت شـرقی 
به شـماره صورتمجلس تفکیکـی: ۱۳۹۶۲۰۴۱۹۰۷۸۰۰۰۲۶۷ تاریخ 
صـدور۳۰/۰۸/۱۳۹۶ وضعیـت فعلـی ملـک: ملـک مـورد نظـر 
بصـورت ششـدانگ عرصـه و اعیـان، یكبـاب واحـد تجـاری واقع 

در طبقه سـه سـمت
شـرقی میباشـد.بنا و مسـتحدثات: ملک مـورد ارزیابـی در طبقه 
سـه سـمت شـرقی واقـع اسـت. مشـخصات سـاختمان: نقشـه 
هـای بنـا مطابـق بـا اصـول فنـی میباشـد. اسـکلت سـاختمان 
فلـزی ، سـقف کمپوزیـت ، نمـا کمپوزیـت ، کـف سـرامیک ، 
مصالـح  ، کیفیـت  اسـپلیت  سـرمایش   ، اسـپلیت  گرمایـش 
مصرفـی خـوب، عایـق کاری بـا از لحاظ رطوبت کامل اسـت. عمر 
تقریبـی بنـا ۳ سـال میباشـد و باقیمانـده عمر مفید بنا ۶۰ سـال 
پیش بینی میشـود. معایب موجود در بنا: عیبی مشـاهده نشـد 
. نـوع اسـکلت و سـقف مطابـق آئین نامه های طراحی میباشـد.

ملـک در اختیـار مالک میباشـد سـایر عواملی کـه در ارزش ملک 
موثر میباشـد شـامل تجهیزات داخلی و خارجی )نمای بیرونی(

ملـک وسـایر مـوارد در ملـک بشـرح زیـر میباشـد: دارای حـق 
امتیـاز آب و بـرق تـک فاز و گاز میباشـد. نظریـه ارزیاب )هیئت 
ارزیابـی(: ارزش ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکـر بـه 
شـرح زیـر تعییـن میشـود. ارزش عرصه مـورد معرفی به شـرط 
بالمعـارض بـودن بـه مسـاحت ۷۳/۸ متـر مربـع، هر متـر مربع 
۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریـال معـادل ۱۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال جمع کل ۱۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰ 

ریـال )ده میلیـارد و سـیصد و سـی و دو میلیـون ریـال(
 ۹- بـه شـماره ۳۶۴۹ فرعـی از ۲۸۴۳ اصلـی مفـروز و مجـزا 
شـده از ۸۹۲ فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه۹ واقـع در بخـش ۳ 
حـوزه ثبـت ملـک منطقه ۲ کرمـان سـند مالکیت اصلی بشـماره 
چایی ۱۴۱۳۵۱ سـری الف سـال ۹۴ با شـماره دفتر الکترونیکی 
الکترونیـک ۱۳۹۷۷۲۰۳۱۹۰۷۸۰۱۳۷۱۹  ثبـت گردیـده اسـت. بـه 
مسـاحت ۱۳۳/۵۵ متر مربع به حدود: شـماال دیواریسـت بطول 
۱۵/۰۶پانـزده متر و شـش سـانتیمتر به درز انقطـاع مورد تفکیک 
کـه مـاوراء آن فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعی از شـماره 
۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد شـرقا: در سـه قسـمت کـه قسـمت دوم 
آن شـمالی اسـت. اول دیـوار و پنجره اسـت بطول ۸/۳۴هشـت 
متـر و سـی و چهـار سـانتیمتر به فضـای تراس دوم دیواریسـت 
بطـول ۱/۸۸ یـک متـر و هشـتاد و هشـت سـانتیمتر بـه فضای 
تـراس سـوم دیواریسـت بطـول ۱/۴۳یـک متـر و چهـل و سـه 
سـانتیمتر بـه فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۸ فرعی از شـماره 
۲۸۴۳ اصلـی جنوبـا: در هفـت قسـمت، کـه قسـمت سـوم آن 
شـمالی قسـمت ششـم آن شـرقی قسـمتهای دوم و چهارم آن 
غربـی اسـت . اول دیواریسـت بطـول ۷/۶۵ هفت متر و شـصت 
و پنـج سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مـورد تفکیـک کـه مـاوراء آن 
فضـای ملـک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعـی از شـماره ۲۸۴۳ اصلی 
قـرار دارد دوم دیواریسـت بطـول ۳/۴۳ سـه متـر و چهـل و سـه 
دیواریسـت  اسانسـور مشـاعی سـوم  و  پلـه  راه  بـه  سـانتیمتر 
بطـول ۰/۲۰ بیسـت سـانتیمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی 

چهارمتـر  دیواریسـت بطـول ۱/۱۷یـک متـر و هفـده سـانتيمتر 
بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی پنجـم درب و دیواریسـت بطـول 
۴/۲۲ چهـار متـر و بیسـت و دو سـانتیمتر بـه راه پله و آسانسـور 
مشـاعی ششـم دیواریسـت بطـول ۴/۵۹ چهـار متـر و پنجـاه و 
نـه سـانتيمتر بـه راه پلـه و آسانسـور مشـاعی هفتم دیواریسـت 
بطـول ۵/۱۳ پنـج متـرو سـیزده سـانتيمتر بـه درز انقطـاع مـورد 
تفکیـک کـه مـاوراء آن فضای ملک مجـاور شـماره ۸۹۱ فرعی از 
شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد غربـا : درب و دیـوار و پنجـره ای 
اسـت بطـول ۹/۸۳ نـه متر و هشـتاد و سـه سـانتیمتر به تراس 
اختصاصـی قطعـه ۹ مشـخصات منضمـات ملـک: منضماتـی از 
نـوع تـراس اختصاصی به مسـاحت ۲۶/۲۱بیسـت و شـش متر 
و بیسـت و یـک سـانتیمتر به حـدود اربعه ؛ شـماال: دیواریسـت 
بطـول ۲/۷۳دو متـر و هفتـاد و سـه سـانتیمتر بـه درز انقطـاع 
مـورد تفکیـک کـه مـاوراء آن فضـای ملک مجـاورل شـماره ۸۹۱ 
فرعـی از شـماره ۲۸۴۳ اصلـی قـرار دارد شـرقا : درب و دیـوار و 
پنجـره ایسـت بطـول ۹/۸۳ نـه متـر و هشـتاد و سـه سـانتیمتر 
بـه واحـد تجـاری قطعـه ۹ جنوبـا: دیواریسـت بطـول ۲/۶۱دو 
متـر و شـصت ویـک سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مـورد تفکیک که 
مـاوراء فضـای ملـک مجـاور ۸۹۱ فرعـی از شـماره ۲۸۴۳ اصلی 
قـرار دارد. غربـا: نـرده ایسـت بطـول ۹/۸۲ نـه متـر و هشـتاد و 
دو سـانتیمتر بـه فضـای عرصـه تعریـف گردیـده اسـت بـآدرس 
کرمـان پشـت هتـل پـارس نبـش میـدان گانـدی قطعـه ۸۴ 
بـه کـد پسـتی ۷۶۱۸۸۴۶۰۲۳ کـه بـر طبـق نظـر کارشـناس بـه 
مسـاحت ۱۳۳/۵۵متـر مربع واقع در طبقه چهـار بانضمام تراس 
اختصاصـی قطعـه ۹ تفکیکـی بـه مسـاحت ۲۶/۲۱ دسـی متـر 
واقـع در طبقـه چهـار بـا قدرالسـهم از عرصـه و سـایر مشـاعات و 
مشـترکات طبـق قانـون تملـک آپارتمان هـا و آئین نامـه اجرائی 
آن بـه شـماره صورتمجلـس تفکیکـی: ۱۳۹۶۲۰۴۱۹۰۷۸۰۰۰۲۶۷ 
تاریـخ صدور ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ وضعیـت فعلی ملک: ملک مورد نظر 
بصـورت ششـدانگ عرصـه و اعیـان، یكبـاب واحـد تجـاری واقع 
در طبقـه چهارمیباشـد. بنـا ومسـتحدثات: ملک مـورد ارزیابی در 
طبقـه چهار واقع اسـت. مشـخصات سـاختمان: نقشـه هـای بنا 
مطابق با اصول فنی میباشـد. اسـکلت سـاختمان فلزی ، سـقف 
كمپوزیـت ، نمـا کمپوزیـت ، کـف سـرامیک ، گرمایش اسـپلیت 
، سـرمایش اسـپلیت ، کیفیـت مصالـح مصرفـی خـوب، عایـق 
کاری بنـا از لحـاظ رطوبـت کامـل اسـت. عمر تقریبی بنا ۵ سـال 
میباشـد و باقیمانده عمر مفید بنا ۶۰ سـال پیش بینی میشـود. 
معایـب موجـود در بنـا: عیبـی مشـاهده نشـد . نـوع اسـکلت و 
سـقف مطابـق آئیـن نامه های طراحی میباشـد. ملـک در اختیار 
مالـک میباشـد. سـایر عواملـی کـه در ارزش ملک موثر میباشـد 
شـامل تجهیزات داخلی و خارجی )نمای بیرونی( ملک و سـایر 
مـوارد در ملـک بشـرح زیر میباشـد: دارای حق امتیـاز آب و برق 
تـک فـاز و گاز میباشـد.نظریه ارزیـاب )هیئـت ارزیابـی(: ارزش 
ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکر به شـرح زیـر تعیین 
میشـود. ارزش عرصـه مـورد معرفـی بـه شـرط بالمعـارض بودن 
بـه مسـاحت ۱۳۳/۵۵ متـر مربـع، هر متـر مربـع ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

معـادل ۲۱۳۶۸۰۰۰۰۰۰ ریـال
 جمـع کل ۲۱۳۶۸۰۰۰۰۰۰ ریـال )بیسـت و یـک میلیارد و سـیصد 
و شـصت و هشـت میلیـون ریـال( ملـک دارای بیمـه نامـه مـی 
باشـند طبق سـند رهنی شـماره ۱۴۱۱۷ – ۹۳/۲/۱۳ دفترخانه ۱۲۱ 
کرمـان در رهـن بانـک ملـت واقـع میباشـد ضمنـا مـازاد امالک 
فـوق طبـق اسـناد شـماره ۱۴۶۲۵ و ۱۱۶۵۶ و ۱۴۶۲۶ نیـز در رهن 
مـی باشـد . پالکهـای فـوق از سـاعت ۹ الـی ۱۲ ظهـر روز سـه 
شـنبه مورخـه ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان 
واقـع در ضلـع شـمالی پارک نشـاط طبقه دوم سـالن اجتماعات 
شـهید نصـر از طریـق مزایـده بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلغ 
پایـه کارشناسـی بشـرح فـوق کـه قطعی گردیده اسـت شـروع و 
باالترین مبلغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد شـرکت در مزایده 
منـوط بـه پرداخـت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب 
سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه 
مزایـده اسـت برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابـه التفـاوت مبلـغ 
فـروش را ظـرف مدتپنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب ثبت 
تودیـع نمایـد و درصورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فروش 
را بـه حسـاب سـپرده ثبـت واریزنکند مبلـغ مذکور قابل اسـترداد 
نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد و مزایـده ابطال و 
تجدیـد میگـردد پرداخت بدهـی های مربوط بـه آب و برق و گاز 
اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی که 
مـورد مزایـده از ایـن بابت بدهی داشـته باشـد و نیـز بدهی های 
مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از 
اینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهـده برنده 
مزایـده اسـت ضمـن آنکه پس از انجـام مزایده در صـورت وجود 
مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد 
بـه برنـده مزایـده مسـترد میگـردد ضمنـا" چنانچـه روزمزایـده با 
تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعد از تعطیلـی مزایده 

انجـام خواهد شـد
طالبیـن مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات 

اداری بـه اداره ثبـت اسـناد مراجعـه نماینـد
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

علیرضا محمدی کیا 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان م.الف 1۷3

رنا
: ای

س
عک

بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر 
در هیات دولت مصوب شده بود، در نهایت 
در جلسه اخیر ستاد عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا به مرحله تایید رسید، 
این بسته شامل مواردی از جمله واریز 
۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در 
سال 14۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، 
موافقت با انتشار 2۰ هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار 
سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک 
توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج 
بانک ها و موسسات اعتباری از شمول ماده 
1۶ و 1۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت 
از بازار سرمایه بود.

 

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مصوبات سران 
قوا می تواند به طور قطع دارای اثر مثبت در بازار باشد، 
گفت: این مصوبات با دید میان مدت و بلندمدت برای بازار، 
مثبت ارزیابی می شوند."پیمان حدادی"  در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا به روند معامالت بورس در هفته ای 
که گذشت اشاره کرد و افزود: در هفته دوم اردیبهشت ماه 
همچنان شاهد افزایش قیمت ها در بازار جهانی بودیم، 
افزایش قیمت هایی که همچنان تاثیر مثبت خود را در 
بازار سهام اعمال نکرده است.وی اظهار داشت: از دیگر 
نکاتی که در بازار هفته گذشته شاهد بودیم کاهش نرخ 
ارز بود، قرار گرفتن روند قیمتی ارز در مسیر نزولی که به 
واسطه خوش بینی مذاکرات وین به وجود آمده تا حدود 

تاثیر خود را در ادامه روند منفی بازار گذاشت.
تاثیر مصوبات سران قوا بر معامالت بورس در 

بلندمدت
حدادی با بیان اینکه به دنبال تداوم روند نزولی بازار، در 
اواسط هفته ای که گذشت شاهد برگزاری جلسه سران 
قوا بودیم، گفت: مباحث مطرح شده در این جلسه از 
جمله مسائلی بود که نتوانست انتظارات بازار سرمایه را 
برطرف کند.این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: 

اکثر مصوبات مورد تایید گرفته در جلسه سران قوا جزو 
مصوباتی هستند که نمی توانند در کوتاه مدت به کمک 
بازار سرمایه بیایند و باعث ایجاد تاثیر مثبت در بازار شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه چنین مصوباتی نمی توانند در 
کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر روند بازار داشته باشند و مسیر 
معامالتی بورس را تغییر دهند اما در آخرین روز معامالتی 
هفته ای که گذشت تا حدودی شاهد افزایش تقاضا در 
برخی از سهام بزرگ بازار که تاثیرگذاری چشمگیری را 
در بازار دارند، بودیم، در حالی که بیش از ۳۰۰ نماد بازار 
در ادامه مسیر معامالت بازار در چند ماه گذشته همچنان 
درگیر صف های فروش هستند.به گفته حدادی، کاهش 
حجم معامالت هنوز در بازار سهام ادامه دارد و معامالت 
بازار در هفته ای که گذشت با بازدهی منفی حدود سه 

درصدی همراه شد.
دامنه نوسان متقارن، مطالبه فعاالن بازار

این کارشناس بازار سرمایه به تغییر دامنه نوسان و تاثیر 
آن بر معامالت بورس اشاره کرد و افزود: همچنان در بین 
فعاالن بازار، متقارن کردن دامنه نوسان از جمله موضوعات 
مهم و اصلی تلقی می شود که اجرای آن از شورای عالی 
بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مطالبه می شود.وی 
تاکید کرد که برطرف شدن گره معامالتی بورس یکی 
دیگر از نکاتی است که به تعادل رساندن قیمت ها در بازار 

را با تاخیر همراه می کند.

افزایش احتیاط در معامالت بورس 
با نزدیک شدن انتخابات

حدادی اظهار داشت: ممکن است با نزدیک شدن به 
انتخابات ریاست جمهوری، ریسک بازار تا حدودی بیشتر 
شود، این امر باعث می شود تا احتیاط سرمایه گذاری در 
بین سرمایه گذاران برای ورود سرمایه هایشان به این بازار 
افزایش پیدا کند.این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان 
کرد: همین احتیاط سبب می شود که برای مدتی دیگر 
تقاضا در بازار وجود نداشته باشد و قاعدتا تا زمانی که شاهد 
بهبود وضعیت تقاضا در بازار نباشیم میزان عرضه با افزایش 
همراه خواهد شد.وی ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به 
نزدیک شدن زمان انتخابات روند فعلی در بازار ادامه دار 
باشد، مگر آنکه مشکل اصلی بازار که نبود نقدینگی است 

به شکلی برطرف شود.
وجود ابهام در زمان واریز نقدینگی از صندوق 

توسعه ملی
حدادی به صحبت های مطرح شده در زمینه واریز منابع 
مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
اشاره کرد و گفت: این موضوع که ورود یک درصد منابع 
مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
چه زمانی به بازار تزریق می شود یکی از بزرگترین عالمت 
سوال هایی است که فعاالن بازار سرمایه به دنبال پاسخ 
آن هستند، چرا که این موضوع می تواند تا حدودی از 

هیجانات ایجاد شده در بازار را کاهش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: مصوبات سران قوا 
می تواند به طور قطع دارای اثر مثبت در بازار باشد اما نه 
در کوتاه مدت، عمدتا این مصوبات با دید میان مدت و 

بلندمدت برای بازار مثبت ارزیابی می شوند.
پیش بینی روند معامالت بورس در هفته پیش رو

وی روند معامالت بورس در هفته جاری را پیش بینی 
کرد و گفت: تداوم کاهش قیمت ارز در بازار هفته آینده 
نمی تواند خبر خوبی برای بازار سهام باشد و با تاثیر مثبتی 
بر روند معامالت بازار همراه باشد.حدادی تاکید کرد: اکنون 
مهمترین مشکل بازار با دستان مسووالن بازار سرمایه و اتخاذ 
تصمیماتی در زمینه متقارن کردن دامنه نوسان و افزایش 
نقدشوندگی سهام برطرف می شود.بسته پیشنهادی 
سازمان بورس که پیشتر در هیات دولت مصوب شده بود، 
در نهایت در جلسه اخیر ستاد عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا به مرحله تایید رسید، این بسته شامل مواردی از 
جمله واریز ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 
۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار 
۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت 
بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار 
سرمایه با تضمین دولت، خروج بانک ها و موسسات اعتباری 
از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت 

از بازار سرمایه بود.

تاثیر مثبت مصوبات سران قوا بر معامالت بورس
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سرپرست اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی استان کرمان گفت: انتخابات 

مجمع عمومی و فوق العاده سهام عدالت 
به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری استان کرمان ۲1 اردیبهشت ماه 

جاری در سطح استان برگزار می شود.

مدیرکل غله استان کرمان با تاکید 
برآنکه صادرات گندم توسط مردم 

ممنوع است، اظهار کرد: دولت همه 
گندم های تولیدی را خریداری می کند حتی مازاد 

تولید را نیز دولت می خرد و صادرات و واردات گندم 
فقط توسط دولت انجام می شود.

خبر

خبر

خودرو

قیمت بازارقیمت نمایندگی )تومان(نوع خودرو
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362,000,000---آریو

   LX 11۷,۵00,000182,000,000سمند

1۵0,800,000266,000,000دنا )تیپ 1(

130,8۷2,000266,000,000پژو 206 تیپ ۵ 

 LX 12۷,200,0002۵3,000,000پژو پارس

9۵,426,000130,000,000تیبا 2

 EX 92,928,000140,000,000ساینا دنده ای

213,000,000---کوییک اتوماتیک پالس

110,000,000سایپا 131

129,600,000230,000,000وانت زامیاد
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1.1۹۶.5۰۰1.2۷۶.5۰۰طال 24 عیار/ 

3.۸۸۸.۰۰4.14۷.۰۰۰مثقال طال

۸۸5.411۹44.۶35طالی دست دوم

3.۸۹۰.۰۰۰4.145.۰۰۰ابشده ی نقدی

کمترین قیمت روز سکه
/ تومان

بیشترین قیمت 
روز/ تومان

۹.355.۰۰۰۹.۷۸۰.۰۰۰امامی

۸.۹۷۸.۰۰۰۹.5۸2.۰۰۰سکه بهار آزادی

5.2۰۰.۰۰۰5.2۰۰.۰۰۰نیم سکه

3.325.۰۰۰3.325.۰۰۰ربع سکه

1.۸۶2.۰۰۰1.۸۶2.۰۰۰سکه گرمی

بیشترین قیمتکمترین قیمتارز

25.23۹25.25۰یورو

2۰.۶3۷2۰.۶4۸دالر

3.2۶۰3.42۰یوان

2.5۰۰2.۶5۰لیر ترکیه

5.۶5۰5.۹۹1درهم امارات

کتاب ذهن و بازار
در این کتاب به بررسی متونی پرداخته  شده که به نظر 
می رسد بهترین، متداول ترین و اثرگذارترین استدالل ها 
را دربارۀ نظام سرمایه داری به دست داده اند. گاه بر روی 
یک متن واحد از یک نویسندۀ خاص تمرکز شده و گاه بر 
روی کّل مجموعه آثار یک نویسنده. در این مسیر، هر گونه 
زمینه ای را که برای ایضاح متون کاماًل مفید به نظر می رسید 
معرفی و آنچه را که نویسندگان آن متون در ذهن داشته اند 
بازآفرینی شده است. انجام این کار هر بار تشریح امور متفاوتی 
را ایجاب می کرد، زمینه های مورد اشاره گاه رویدادهای 
سیاسی بود و گاه تحوالت اقتصادی، گاه تغییرات اجتماعی 
و جمعیت شناختی بود و گاه زمینه های متغّیر حیات فکری. 
انجام همۀ این کارها معمواًل اقتضا می کرد که در سنت های 
فکری و مباحثات جاری ای که هر یک از نویسندگان در 
آن درگیر بوده اند کند و کاو صورت گیرد. به همین دلیل، 
خوانندگان کتاب با مطالبی مواجه خواهند شد که به ظاهر 
شباهت چندانی با مطالب معمول در کتاب های تاریخ افکار 
ندارد، از جمله موضوع حباب های بازار بورس، دهقانان 
مهاجر، انقالب های مصرفی، کمپانی هند شرقی، َسَلف خری 
کاال، طرح اصالح آموزش بر اساس قانون »پرداخت به شرط 

نتیجه«، و انقالب های سوسیالیستی و فاشیستی. 

بورس

کتاب

ارز دیچیتال

حجم معامالت- بورس و فرابورس نقدی

نمودار شاخص بازار بورس

نمودار شاخص بازار فرابورس

         در توییتر چه می گویند؟

ادامه یادداشت
مقصر حادثه ماموران برق چه کسی است؟

 اما در مقابل جان مردم و خسارت وارده به اموال عمومی هیچکدام از این موارد 
ین مسیر رفت و آمد می کردند پس  ز ا گر بگوییم مردم ا بل توجیه نیست.  ا قا
ینکه مردم  فرق  مهندسان و متخصصان با یک فرد عادی در چیست ؟  ضمن ا
ز این  ثر تجربه عموما در این مواقع ا محلی به وضعیت جوی محل آشنایند و بر ا
نجام شده آیا به باران های  مسیر ها استفاده نمی کنند.  اگر مطالعات به خوبی ا
 بهاری کویری با شدت مخصوصشان و سیالبی شدن مسیر توجهی شده است؟ 

برای  جواب این سوال ها ۲ احتمال دارم:
 1-مسئولین اجرایی بدون توجه به نظر مهندسی اقدام به آسفالت مسیر کرده اند .

۲-مطالعات طرح کامل نبوده است.
نیکه به عنوان مهندس  باید گفت در هر دو صورت مسئولیت مهندسی کسا
بخصوص در ادارات و دستگاههای اجرایی متصدی اجرا و نظارت بر طرح بوده 
 اند ایجاب می کرده تن به این امر نداده و بر نظر کارشناسی خود پافشاری کنند. 
کم نیست چنین اقداماتی که مهندسین بخاطر غلبه احتمالی شرایط اجتماعی و 

بعضا سیاسی باعث حادثه یا حتی فاجعه می شوند .
 حتی در کالن موضوع تصمیمات غلط ویا بخشی نگر مهندسی باعث از بین رفتن 
محیط زیست شده که مثالهای متعددی هست و شاید در وقت دیگری به آنها اشاره 

کنم. 
به نظرم مهندسین باید قاطعانه از نظرات کارشناسی خود دفاع کرده و نهادهایی 
وجود داشته باشند که آنها را در مقابل سیاست های احساسی مسئولین حمایت 

کنند. 
ینگونه به نظر می رسد غفلتها و اشتباهات مهندسی در پروژه ها گاها اجتناب  ا
ناپذیر است . در حین اجرا و بعد از آن همه ما در اطراف خود اینها را می ببنم ، اما 
ا پیگیری کنند؟  ئل ر ین مسا مروزه که متخصصین در همه جا هستند چگونه ا  ا
طراحی  را  ای  نه  ما سا یی  اجرا دستگاههای  است  ین  ا من  پیشنهاد 
ینکه مسئولیت مستقیم  ا بدون  تا متخصصین  ر دهند  قرا اختیار عموم  در  و 
نند.  برسا نها  آ به  ا  ر خودشان  نظرات  ند  بتوا باشند  داشته  طرح  در 
شود.  نجام  ا رشته  همان  د  فرا ا عموم  دید  ز  ا طراحی  باز  یک  قع  وا  در 

این پیشنهادی اولیه است و نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
ت  نظرا به  کرمان  ر  ندا ستا ا ند  و زینی  دکتر  قای  آ توجه جناب  ز  ا رد  دا جا 
مسئولینی  و  محل  مردم  جواب  در  دیروز  یشان  ا یم  نما تشکر  رشناسی  کا
نه  قاطعا دند  دا می  بند  سیل  و  یگزین  جا مختلف  های  مسیر  د  پیشنها که 
م  نجا ا دستور ا مات موقت ر قدا ی ا رشناسی شود" و فقط برا ید کا با گفتند "
نجام شود.  ه مربوط ا یگزین توسط دستگا لعه مسیر جا ر شد مطا لذا قرا دند .  دا
ن عرصه خدمت  ا ر کا ین فدا ده عزیز ا نوا نب هنگام حضور در جمع خا ینجا ا
ن  ین عزیزا ز ا ه دختر بچه بهت زده ی یکی ا برای عرض تسلیت ، وقتی نگا
پدر  بجای  ( بزرگش  پدر  نوی  ا ز روی  بر  که  ا  ر دثه  حا ین  ا در  باخته  جان 
ا می دیدم  ه می کرد ر نه نگا ا کارش ( نشسته بود و به مسئولین متحیر فدا
 ، ده قی رخ دا تفا ینکه چرا چنین ا ، به مسئولیت مهندسین و مسئولین  و ا
که  تلخی  دث  حوا چنین  شاهد  ره  با دو هرگز  رم  ا میدو ا   . ندیشیدم ا می 
 . نباشیم  است  ن  مدیرا و  رشناسان  کا سهوی  عمدتا  ه  شتبا ا ز  ا  ناشی 
فقدان این عزیزان فداکار را به خانواده ها وهمکاران آنها و هم استانی های گرامی 

تسلیت عرض می نمایم و به ارواح مطهرشان درود میفرستم.
کارشناس  ارشد راه و ترابری


