
شهردار کرمان:

۶۰ بوستان محله ای 
 در کرمان افتتاح شد
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 عقب ماندگی تاریخی 
 در پارک علم و فناوری استان 

 استاندار کرمان تاکید کرد:عقب افتادگی تاریخی در پارک علم و فناوری استان کرمان وجود دارد 
 که باید کار به صورت جدی پیگیری شود که این عقب ماندگی جبران شود.

رشد آرام بورس 
و رشد نرخ کامودیتی ها

واکسیناسیون شهروندان
 باالی ۵۰ سال مرگ و میر 

 را چند درصد کاهش می دهد؟ 
قانعی در پاسخ به اینکه آیا ویروس دلتا، ویروس غالب 
در کشور است؟ گفت: آنچه که مسلم است ویروس 

دلتا در ایران در حال گردش است. دلتا چسبنده تر است و بیماری زایی و انتقال بیشتری هم دارد 
 و به تبع آن هرچه بیماران بستری و آی سی یویی بیشتر شود تعداد فوتی ها هم بیشتر خواهد شد. 

مدیر توزیع برق زرند می گوید این شرکت در 
مجموع ۱۰ درصد از کل اشتراک های محدوده 

شرکت توزیع شمال استان کرمان را پوشش می دهد.
عفت شریعتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس با حضور در مدیریت توزیع نیروی برق 

شهرستان زرند از بخش های مختلف بازدید کرد.
مدیر توزیع برق زرند در این بازدید تعداد مشترکان برق زرند را ۶۰ هزار و۴۵۰ مشترک 

اعالم کرد و گفت : از این تعداد  ۴۸ % روستایی و۵۲ % شهری است.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس از نظر بنیادی به 
شرایطی با ثباتی رسیده است، گفت: بازار بر اساس متغیرهای 

بنیادین پیش می رود و معامالت با توجه به گزارش مناسب شرکت ها و رشد قیمت  
کامودیتی ها )مواد پایه و معدنی( در بازارهای جهانی وضعیت طبیعی و بدون هیجانی 

را در پیش می گیرد.

پایین ترین درصد 
اشتراک ها در بخش 

کشاورزی است
یم
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۲۱۲ بستری جدید 
و ۱۶ فوتی 

در شبانه روز گذشته

سقف خرید کتاب در 
طرح تابستانه ۵۰ درصد 

افزایش یافت

نوسان دالر در کانال
 ۲۵ هزار تومان
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ادامه مطلب را در همین صفحه بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه ۲ بخوانید 
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ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخوان شناسایی شرکت های مهندسین مشاور       
 به شماره 1400/4/ف

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد در زمینه اجرای پروژه 
"مطالعات اكتشافی  فاز پی جویی و شناسایی پهنه اكتشافی بافت به مساحت 15000 
كیلومتر مربع و مطالعات اكتشاف فاز عمومی در تعدادی از محدوده های اكتشافی 
امید بخش حاصل از پهنه ها " اقدام به شناسایی شرکت های مهندسین مشاور با رتبه 

حداقل 3 در رشته زمین شناسی، پی جویی و اکتشاف معادن، نماید.
محل اجرای كار:  پهنه و محدوده های اكتشافی در سراسر كشور 

مدارك مورد نیاز :
1(اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شركت )مرتبط با موضوع فراخوان(

2(آگهی تأسیس شركت در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شركت حاوی 
معرفی صاحبان امضاهای مجاز

3(گواهینامه صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مرتبط با موضوع 
فراخوان 

4(سوابق کاری مشابه با ارائه حجم مالی کار )رونوشت های قراردادی قبلی 
و جاری بهمراه شرح کار و مبلغ قرارداد و گواهینامه های صدور حسن انجام 

کار از كارفرمایان(
اداره  تأیید  براساس  مالیات ساالنه  )مبلغ  مالی شركت  توان  بر  دال  5(مدارك 

مالیاتی، مبلغ بیمه تأمین اجتماعی پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی، درآمد 
ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت های مورد تأیید كارفرمای مربوطه، مبلغ 
دارایی های ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا دفاتر قانونی 
سال قبل،  تأیید اعتبار صادر شده از طرف بانك ها یا مؤسسات مالی و اعتباری 

معتبر و ...(
6(لیست پرسنل تمام  وقت شرکت همراه با مشخصات كامل )سوابق تحصیلی و 

کاری( و چارت سازمانی
و  دربسته  پاكت  در  را  فوق  مدارك  فراخوان می بایستی  در  شركت كنندگان 
موضوع  و  نام شركت، شماره  بایستی  پاكت  )روی  داده  قرار  موم شده  مهر 
مركزی  دفتر  نشانی  به   1400/05/20 تاریخ  تا  حداكثر  و  شود(  قید  فراخوان 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در خیابان دكتر فاطمی- روبروی هتل 
نشانی دفتر  به  یا  و  دبیرخانه مركزی   – نگین، پالك 273  الله- ساختمان 
 50 كیلومتر  در  واقع  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شركت  معامالت  كمیسیون 

جاده شیراز ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03441423496 تماس حاصل فرمایید.

                                                                کمیسیون معامالت 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

نوبت اول شماره 10753 /1400

آگهی  تجدیدمناقصه عمومی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد  یک مورد پروژه ، بشرح ذیل در  سال1400را به صورت  مناقصه عمومی 
یک مرحله ای ، با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه 

www.setadiran.ir متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی
مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.

- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
ضمنا" ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه ضروری 

می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  روز دو  شنبه  مورخ 1400/05/11  می باشد 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد..

شناسه آگهی : ۱۱7۲373

موضوع تجدید مناقصهردیف 

پروژه   گشت ومراقبت واطالع  رسانی از عرصه واعیان منابع طبیعی استان کرمان1

آگهی فروش ضایعات
کارخانه واگن سازی پلور سبز در نظر دارد ضایعات خود را 

بشرح زیر و از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

ضایعات آهن و براده 20 تن، بشکه فلزی 200 لیتری خالی و سالم 
54 عدد، تکه های چوب 1000کیلو، اقالم جی ار پی 300 کیلو و دبه 

پالستیکی 100 کیلو
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ چاپ آگهی به مدت 
7 روز جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده به محل کارخانه 

واگن سازی واقع در شهرستان زرند استان کرمان مراجعه نمایند.

کارخانه واگن سازی پلور سبز

ضایعات شامل: 

استخـدام

09133952075

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

مدیر توزیع برق زرند می گوید این شرکت در 
مجموع ۱۰ درصد از کل اشتراک های محدوده 
شرکت توزیع شمال استان کرمان را پوشش 

می دهد.
عفت شریعتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در 

مجلس با حضور در مدیریت توزیع نیروی برق 
شهرستان زرند از بخش های مختلف بازدید کرد.

مدیر توزیع برق زرند در این بازدید تعداد 
مشترکان برق زرند را ۶۰ هزار و۴۵۰ مشترک 
اعالم کرد و گفت : از این تعداد  ۴۸ % روستایی 

و۵۲ % شهری است.
هادی اسدی افزود: پایین ترین درصد اشتراک ها 
مربوط به بخش کشاورزی است در حالی که این 
بخش از نظر مصرف باالترین میزان و از نظر نرخ 

فروش ریالی کمترین مقدار را در بردارد.

او با بیان اینکه طول شبکه های فشارضعیف 
شهرستان ۹۷۱ کیلومتر و شبکه فشار متوسط 
برق  تامین  گفت:  است  ۱۲۴۱کیلومتر 
شهرستان از طریق پست های فوق توزیع زرند ۱، 
زرند ۲، یزدان آباد، باب نیزو، نوق و بهرمان که 
بصورت ۳۳ مسیر تغذیه شامل ۱۹فیدرعمومی 

و۱۴فیدر اختصاصی است.
اسدی تعداد پست های توزیع برق شهرستان را 
)۱۵۸۴ پست با متوسط قدرت ۱۰۴کیلووات(، 
موجود و تعداد چراغ های روشنایی معابر 
را )تعداد ۲۷۷۰۴دستگاه چراغ روشنایی با 

متوسط قدرت ۹۸ وات( اعالم کرد.
افزایش ۲۰ درصدی مصرف

مدیر توزیع برق شهرستان زرند با اشاره به 
افزایش دمای هوا و و کاهش شدید بارش ها 
در سال اخیر گفت: متاسفانه با خشکسالی کم 
سابقه در کشور عمال نیروگاه های برقابی با 
کمبود تولید مواجه شده و تعدادی نیز از مدار 
خارج شدند و از طرفی نیز گرمای هوا، استفاده 
از وسایل سرمایشی را از سوی مشترکین به 
شدت افزایش داده است که باعث افزایش ۲۰ 
درصدی مصرف نسبت به زمان مشابه در سال 

گذشته است .
او در خصوص نحوه مدیریت بار تابستان گفت: 
به منظور کاهش بار روشنایی معابر شهری به 
صورت یک درمیان انجام شده است و تاخیر در 
روشن کردن معابر عمومی و تعجیل در خاموش 

کردن، تذکر به مشترکین پر مصرف و قطع برق 
آن ها با اخطار قبلی، جمع آوری ارز دیجیتال که 
عمومًا از برق های غیرمجاز استفاده میکنند، 
خاموش کردن پارک ها و میادین شهرداری، 
خاموش کردن چراغ های تزئینی ادارات، اخطار 
به ادارات پرمصرف از دیگر فعالیت های پیک 

بار ذکر کرد.
اسدی با بیان اینکه برنامه خاموشی ها در سایت 
www. شرکت توزیع برق مال استان به آدرس
nked.co.ir اطالع رسانی می شود، گفت: اعمال 
خاموشی های با برنامه در شمال استان به 
صورت عادالنه و با رعایت مساوات تقسیم بندی 
شده است و شهروندان در صورت خاموشی 
بیش از دو ساعت می توانند مراتب را به شماره 

۱۲۱ )حوادث و اتفاقات( گزارش نمایند.
به گزارش روابط عمومی شرکت  توزیع نیروی 
برق شمال استان کرمان، در این بازدید، خانم 
به  از نحوه خدمات رسانی  دکتر شریعتی 
مشترکین برق شهرستان زرند و علت خاموشی 

های اخیر پیک بار اطالع یافت.
او با تقدیر از مدیریت توزیع برق زرند برای 
توسعه و اصالح زیرساخت ها و شبکه توزیع 
برق در شهرستان گفت: امیدواریم با همدلی و 
وحدت که در مجمع نمایندگان استان وجود 
دارد  بتوانیم با جذب اعتبار الزم برای توسعه 
شبکه توزیع برق شمال استان گام های موثری 

برداشته شود.

پایین ترین درصد اشتراک ها در بخش کشاورزی است

به گزارش روابط عمومی شرکت  توزیع 
نیروی برق شمال استان کرمان، در 
این بازدید، خانم دکتر شریعتی از 
نحوه خدمات رسانی به مشترکین برق 
شهرستان زرند و علت خاموشی های 
اخیر پیک بار اطالع یافت.
او با تقدیر از مدیریت توزیع برق زرند 
برای توسعه و اصالح زیرساخت ها و 
شبکه توزیع برق در شهرستان گفت: 
امیدواریم با همدلی و وحدت که در مجمع 
نمایندگان استان وجود دارد  بتوانیم با 
جذب اعتبار الزم برای توسعه شبکه 
توزیع برق شمال استان گام های موثری 
برداشته شود.

شفیعی،  مهدی  دکتر 
دانشگاه  این  سخنگوی 

عصر یک شنبه 10 مردادماه با بیان اینکه طی 
۲4 ساعت گذشته، ۲1۲ بیمار جدید کرونا 
در بیمارستان های استان بستری شده اند، 
گفت:» 113 نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، بافت، 
بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(، ۹ نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان، 1۹ نفر از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی 
بم و 5۹ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت هستند«.

صفحه 3
را بخوانید 

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: 

سقف خرید کتاب در طرح تابستانه کتاب 
1400 از ۲00 به 300 هزار تومان، معادل 

50 درصد، نسبت به طرح های فصلی خرید 
کتاب افزایش پیدا کرده است.

قیمت فروش یورو تا ساعت 13 و 30 دقیقه 
دیروز در مقایسه با روز گذشته با 414 تومان 
افزایش قیمت به ۲۹ هزار و ۸05 تومان رسید.

دیروز قیمت خرید هر دالر ۲4 هزار و ۹0۷ 
تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۹ هزار و ۲14 

تومان بود.
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله 
هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان کرمان در نظر دارد میان فروشندگان و نمایندگی های معتبر در کرمان و سراسر کشور مناقصه عمومی 

خرید تجهیزات ورزشی به شماره 1002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 1400/05/11 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 0۸:00 روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11 الی ساعت 14:00 روز پنج شنبه 1400/05/14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/05/26
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 09:00 روز شنبه 1400/05/30

اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934
هیات ورزش روستایی و بازی های بومی ومحلی استان کرماندفتر ثبت نام ۸۸969737 و ۸519376۸

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

و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
ساختمانهایفاقدسندرسمی

اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۱۶۹هیات
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیاقای
نیازساالریتجدانوفرزندغالمعلیبشمارهشناسنامه۲۶صادرهازمنوجاندرششدانگ
یکقطعهزمینمحصوربابنایاحداثیدرآنبهمساحت۷۹۸.۶۰مترمربعپالک۴۱۱۷
فرعیاز۹۲۰-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۹۲۰-اصلیقطعه۵واقعدرشهر
منوجانخریداریازمالکرسمیآقایاحمدرازبانمحرزگردیدهاست.لذابهمنظور
اطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاص
نسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشار
اولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخدرسید
ظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیم
نمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقررات

سندمالکیتصادرخواهدشد.
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج

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

و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
ساختمانهایفاقدسندرسمی

اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۰۷۲هیات
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیکلثوم
کامیابفرزندعادلبشمارهشناسنامه۳۳۸۱صادرهازکهنوجدرششدانگیکقطعه
زمینمحصوربابنایاحداثیدرآنبهمساحت۳۰۴.۲۵مربعپالک۳۹۷فرعیاز
۴۹۶-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۴۹فرعیاز۴۹۶-اصلیواقعدرقلعهگنج
خریداریازمالکرسمیآقاینورمحمداحمدیکهنعلیمحرزگردیدهاست.لذابه
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز
تاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپساز
اخدرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجع
قضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراض

طبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱

اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف:153

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۱۱۳هیات
رسمی سند فاقد ساختمانهای و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیاقای
سیدمحمودحسینیکهنوجفرزندسیدمحمدعلیبشمارهشناسنامه۲۵۹۲صادرهاز
قلعهگنجدرششدانگیکقطعهزمینمحصوربابنایاحداثیدرآنبهمساحت۳۶۵
مربعپالک۳۹۶فرعیاز۴۹۶-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۴۳فرعیاز۴۹۶
-اصلیقطعه۴واقعدرقلعهگنجبلوارشاهدخریداریازمالکرسمیآقایخانک
احمدیکهنعلیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله
۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراض
تاریختسليم از ازاخدرسیدظرفمدتیکماه ادارهتسلیموپس این به را خود
صورت در است بدیهی نمایند. تقدیم قضایی مراجع به را خود دادخواست اعتراض،
انقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد

تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهنوج         

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۵۱۴هیاتموضوعقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
حوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیمدینهشیهکیپورعلیابادی
فرزندمرادبشمارهشناسنامه۷۳۷صادرهازریگاندرششدانگیکقطعهزمینمحصور
بابنایاحداثیدرآنبهمساحت۲۵۲.۵۱مترمربعپالک۱۰۴۲۳فرعیاز۲-اصلیمفروز
ومجزیشدهازپالک۱۷۴۶فرعیاز۲-اصلیقطعهیکبخش۴۶کرمانواقعدرحیدر
ابادکهنوج-خیابانجانبازانکوچه۱۱خریداریازمالکرسمیقدسیهمسکارمحرزگردیده
است.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتی
کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخ
انتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخدرسید
ظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیم
نمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسند

مالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج

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

ملک کهنوج         
وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات

ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
قانون موضوع هیات ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۱۹۱ شماره رای برابر
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفات
حسین فرزند بهروزی عصمت متقاضی بالمعارض مالکانه
بشمارهشناسنامه۸۸۳صادرهازکهنوجدرششدانگیکقطعه
زمینمحصوربابنایاحداثیدرآنبهمساحت۳۷۶مربع
پالک۱۰۴۲۴فرعیاز۲-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک

۶۱۰فرعیاز۲-اصلیقطعهیکواقعدرکهنوجحیدرابادکوچه
رجایی۱۱خریداریازمالکرسمیآقایمحمدرستمیمحرز
گردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبه
فاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبه
صدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز
تاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاین
ادارهتسلیموپسازاخدرسیدظرفمدتیکماهازتاریخ
تقدیم بهمراجعقضایی را دادخواستخود اعتراض، تسليم
نمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصول

اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱

اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد کهنوج.به علت انصراف ومشغله 
اقای روح هللا ناصری از انجام کارشناسی اقایان هوشنگ ساالری به 
عنوان کارشناس جایگزین انتخاب ومعرفی میشوند

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

و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
ساختمانهایفاقدسندرسمی

اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۸۴۳هیات
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیاقای
حسندهکهانفرزنددادعلیبشمارهشناسنامه۳۱۲۵صادرهازکهنوجدرششدانگیک
قطعهزمینباساختماندرآنبصورتمغازهبهمساحت۲۹.۰۲مربعپالک۴۶۹فرعی
از۲۱-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۳فرعیاز۲۱-اصلیقطعهدوواقعدرعلی
ابادکهنوجخریداریازمالکرسمیآقایمحمددانشمندوزیریمحرزگردیدهاست.
لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتی
کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز
تاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپساز
اخدرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجع
قضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراض

طبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهنوج         

و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
ساختمانهایفاقدسندرسمی

اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۱۱۰هیات
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیاقای
سیدمحمودحسینیکهنوجفرزندسیدمحمدعلیبشمارهشناسنامه۲۵۹۲صادرهاز
قلعهگنجدرششدانگیکقطعهزمینباساختماندرآنبصورتمغازهبهمساحت
۳۱مربعپالک۱۴۹۶فرعیاز۴۹۷-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۱۳فرعیاز
۴۹۷-اصلیقطعه۴واقعدرنورکابادقلعهگنجخریداریازمالکرسمیآقاینورک
احمدیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روز
آگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابه
اینادارهتسلیموپسازاخدرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراض،
دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت

مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهنوج         

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
برابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۳۴۵هیات اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
رسمی سند فاقد ساختمانهای و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیاقای
علیمحمودیکالتکفرزنددادیبشمارهشناسنامه۱۰۱۷صادرهازکهنوجدرششدانگ
از۸۶- یکقطعهزمینمزروعیبهمساحت۱۹۷۸۲.۸۵مترمربعپالک۸۸۴فرعی
کوتککهنوج در واقع یک قطعه اصلی - ۸۶ پالک از شده مجزی و مفروز اصلی
خریداریازمالکرسمیآقایمحمدرامشکمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالع
عموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبت
بهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولین
آگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخدرسیدظرفمدت
یکماهازتاریختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
انقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسند بدیهیاستدرصورت

مالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهنوج         

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۷۷۶هیاتموضوعقانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
حوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیسعیدجشانپورفرزندچراغ
بشمارهشناسنامه۳۶۰۲صادرهازکهنوجدرششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثینیمه
سازدرانبهمساحت۲۶۷.۹۰مترمربعپالک۱۰۴۱۶فرعیاز۲-اصلیمفروزومجزی
شدهازپالک۲۷۵فرعیاز۲-اصلیقطعهیکبخش۴۶کرمانواقعدرحیدرابادکهنوج
خریداریازمالکرسمیبهرامبهرامپوراشتیانیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموم
مراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسند
مالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماه
اعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخدرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسليم
اعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضای

مدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۱۱/۰۵

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیین
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی تکلیفوضعیتثبتیو
قانون موضوع هیات ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۴۸۶ شماره رای برابر
سند فاقد ساختمانهای و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین
تصرفات ملککهنوج ثبت حوزه ثبتی واحد در مستقر رسمی
دادعلی فرزند دهکهان اقایحسن متقاضی بالمعارض مالکانه
بشمارهشناسنامه۳۱۲۵صادرهازکهنوجدرششدانگیکقطعه
زمینمحصوربابنایاحداثیدرآنبهمساحت۴۰۸.۵۷مربع
پالک از مجزیشده و مفروز اصلی - ۲۱ از ۴۶۸فرعی پالک
۳فرعیاز۲۱-اصلیقطعهدوواقعدرعلیابادکهنوجخریداری
گردیده محرز  وزیری دانشمند محمد آقای رسمی مالک از
فاصله به نوبت دو در مراتب عموم اطالع منظور به لذا است.
بهصدور نسبت اشخاص درصورتیکه آگهیمیشود روز ۱۵
سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخ
این به را خود اعتراض ماه دو مدت به آگهی اولین انتشار
تاریخ از ماه اخدرسیدظرفمدتیک از ادارهتسلیموپس
تقدیم قضایی مراجع به را خود دادخواست اعتراض، تسليم
نمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصول

اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهنوج         

و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
ساختمانهایفاقدسندرسمی

اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۷۹۴هیات
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
بلقیسرزمپوشفرزندعلیبشمارهشناسنامه۳۶۸صادرهازعنبراباددرششدانگ
یکقطعهزمینمحصوربابنایاحداثیدرانبهمساحت۲۶۶مترمربعپالک
۱۰۴۱۷فرعیاز۲-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۲۷۵فرعیاز۲-اصلیقطعه
یکواقعدرکهنوجحیدرابادخریداریازمالکرسمیبهرامبهرامپوراشتیانیمحرز
گردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهی
میشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرا
بهاینادارهتسلیموپسازاخدرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراض،
دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضای

مدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

اگهیموضوعماده۳وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
شماره رای برابر رسمی سند فاقد های ساختمان و اراضی و ثبتی
وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع دوم ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۱۱۱هیات
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
حوزهثبتملکزرندتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانمکبری
محمدیهنجروئیفرزندحسنبهشمارهشناسنامه۸صادرهاززرند
دریکبابخانهبهمساحت۲۹۶.۷۵مترمربعمفروزومجزیشدهاز
پالک۱۵۲فرعیاز۲۳۶۸اصلیواقعدرزرندخیابانپزشکخریداریاز
مالکرسمیخانمفخریهموسویزرندیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظور
اطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتی
کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشند
میتوانندازتاریخانتشاراولیناگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابه
اینادارهتسلیموپسازاخذرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسلیم
اعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاست
درصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسند

مالکیتصادرخواهدشد.م/الف۱۱۶
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۴/۲۷
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۵/۱۱

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        

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئيننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۱۵۱هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر
واحدثبتیحوزهثبتملکسیرجانتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
آقایمحمودصالحیفرزندمحمدحسنبشمارهشناسنامه۲۵صادره
ازسیرجاندریکقطعهباغبهمساحت۵۴۷۸۴.۷۲مترمربعپالک
۹۷۷اصلیواقعدراراضینصرآبادطاقیهخریداریازمالکرسمیآقای
محمدرضاقطبیوسلیمانقطبیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالع
عموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشند
میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابه
اینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاريختسليم
اعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاست
درصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسند

مالکیتصادرخواهدشد.مالف:۹۶۳
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۲۶

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی        
چونیکششدانگیکقطعهزمینمزروعیمشتملبرباغداریپالک۳۵فرعی

از۲۵۶اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۲۵۶-اصلیبمساحت۱۹۹۴۵۵.۶۸مترمربع
واقعدررودبارجنوب-روستایچاهعلیکپریقطعهسهبخش۴۶کرمانبهاستناد
رایشماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۴۱۸-۱۳۹۹/۰۸/۰۶هیاتمستقردرثبترودبارجنوبدرمالکیتاقای
ناصردستموسیفرزندکمالقرارگرفتهوآگهیموضوعماده۳قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده۱۳آییننامهقانونمنتشروموردواخواهیقراردرخواست
کتبیمالکینبهشمارههای۱۴۰۰/۱۱۰۲۸/۶۵۱مورخه۱۴۰۰/۰۵/۰۹آگهیتحدیدحدوداختصاصیآنبه
استنادتبصرهماده۱۳قانونمزبورمنتشرپالکمرقومهمنتشروعملیاتتحدیدیآنازساعت۹صبح
روزدوشنبهمورخ۱۴۰۰/۰۶/۰۸درمحلشروعوبعملخواهدآمدلذابهمالکومالکینمجاوررقبهمزبور
اخطارمیشودکهدرموعدمقرردراینآگهیمحلوقوعملکحاضروچنانچهکسیبرحدودوحقوق
ارتفاقیآنواخواهیداشتهباشدمیتواندازتاریختنظیمصورتمجلستحدیدیلغایت۳۰روزواخواهی
خودرابهادارهثبتاسنادوامالکرودبارجنوبتسلیمتابهدادگاهصالحهارسالشوددرغیراینصورت
پسازانقضایمهلتمذکورهرگونهادعاییمسموعنیست./.تاریخانتشار:۱۴۰۰/۰۵/۱۱-روز:دوشنبه

علی رحمانی خالص  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رودبار جنوب 

اگهی حصر وراثت         
با احتراماخواهشمنداست 
جالل دادخواست به توجه
خواسته به نژاد خویی چاه
حصروراثتورثهمرحومفاطمهچاهخویی
۳۲۰۰۱۲۶۶۱۲ ملی شماره به جالل فرزند
دریکنوبتاگهیچاپگرددتاچنانچه
دست در نامه وصیت یا دیگر ای ورثه
نمائیددرغیر مراجع این به باشد کسی
اینصورتگواهیحصروراثتصادرخواهد
شد.کوثرچاهخویی۲-کیاناچاهخویی۳-
جاللچاهخوییپدرمرحوم۴-کبریرنود
مادرمرحوم۵-اسحاقسابکیژندهمسر

مرحوم.
رئیس شورای حل اختالف جازموریان 
.اسحاق فقیر شاهی 

اگهی حصر وراثت         
بهشرح دادهللا زادهفرزند وراثتطاهرههیجوئی رونوشتحصر خواهان

دادخواستتقدیمیثبتشدهبهکالسه۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۱۱۴۳۱۶۵ازایندادگاه
درخواستگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحدادهکهشادروانعباس
آزادیفرزندهادیبهشملی۵۳۶۹۶۶۷۴۱۱دراقامتگاهدائمیخودرودبارجنوببدرودحیات

گفتهوورثهحینالفوتانمنحصراستبه:
۱-ابوالفضلآزادیفرزندعباس

۲-رضاآزادیفرزندعباس)فرزندانپسرمتوفی(
۳-نادیاآزادیفرزندعباس)فرزنددخترمتوفی(

۴-طاهرههیجوئیزادهفرزنددادهللا)همسردائمیمتوفی(
۵-هادیآزادیفرزندگلمحمد)پدرمتوفی(اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبور
یکنوبتاگهیمیگرددتاچنانچهشخصیاعتراضیداردویاوصیتنامهایازمتوفینزداومی
باشدازتاریخنشراگهیظرفمدتیکماهبهایندادگاهتقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.
مسول دفتر شعبه  شورای حل اختالف شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان رودبار جنوب 
–زهرا سالمی 

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئيننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

قانون موضوع اول هیات ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۴۷۶۳ شماره رای برابر
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مالکانه تصرفات سیرجان ملک ثبت حوزه ثبتی واحد در مستقر
بشماره محمود فرزند صالحی مهسا خانم متقاضی بالمعارض
شناسنامه۰صادرهازسیرجاندریکقطعهباغبهمساحت۳۱۰۱۶.۶۶
مترمربعپالک۹۷۸اصلیواقعدراراضیسلطانآبادبخش۳۷کرمان
خریداریازمالکرسمیآقایمسعودقطبیوخانمهازهراوسارا
قطبیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبت
بهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدور
سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشار
اولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپس
ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاريختسليماعتراض،دادخواست
خودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضای
مدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر

خواهدشد.مالف:۹۶۲-تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۲۶

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئيننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررایشماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۴۷۶۲هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملکسیرجانتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضیآقایمحمودصالحیفرزندمحمدحسنبشمارهشناسنامه
مساحت۴۶۴۴۶.۶۷ به باغ قطعه یک در سیرجان از صادره ۲۵
مترمربعپالک۹۷۸اصلیواقعدراراضیسلطانآبادبخش۳۷کرمان
خریداریازمالکرسمیآقایمحمدرضاقطبیوسلیمانقطبیمحرز
گردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله
۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسند
مالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولین
آگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذ
رسید،ظرفمدتیکماهازتاريختسليماعتراض،دادخواستخود
رابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت
مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهد

شد.مالف:۱۱۴۰-تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۲۶

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئيننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررایشماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۴۷۶۱هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملکسیرجانتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضیخانمآزادهصالحیفرزندرضابشمارهشناسنامه۰صادرهاز
سیرجاندریکقطعهباغبهمساحت۳۹۳۱۷.۸۰مترمربعپالک۹۷۸
اصلیواقعدراراضیسلطانآبادبخش۳۷کرمانخریداریازمالک
رسمیآقایمسعودقطبیوخانمهازهراوساراقطبیمحرزگردیده
است.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهی
میشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدو
ماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدت
یکماهازتاريختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضایی
تقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصول

اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.مالف:۱۱۳۹
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۲۶

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئيننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررایشماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۴۷۶۰هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملکسیرجانتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضیخانمجمیلهصالحیفرزندروحالهبشمارهشناسنامه۳۳۹۴
صادرهازسیرجاندریکقطعهباغبهمساحت۳۳۵۵۵.۱۶مترمربع
۳۷کرمان بخش آباد سلطان اراضی در واقع اصلی ۹۷۸ پالک
خریداریازمالکرسمیآقایمسعودقطبیوخانمهازهراوسارا
قطبیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبت
بهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدور
سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشار
اولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپس
ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاريختسليماعتراض،دادخواست
خودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضای
مدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر

خواهدشد.مالف:۱۰۲۳-تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۲۹

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئيننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۱۵۲هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملکسیرجانتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضیخانمجمیلهصالحیفرزندروحالهبشمارهشناسنامه۳۳۹۴
صادرهازسیرجاندریکقطعهباغبهمساحت۵۴۴۷۵.۳۱مترمربع
پالک۹۷۷اصلیواقعدراراضینصرآبادطاقیهبخش۳۷کرمان
خریداریازمالکرسمیآقایمحمدرضاقطبیوسلیمانقطبیمحرز
گردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله
۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسند
مالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولین
آگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذ
رسید،ظرفمدتیکماهازتاريختسليماعتراض،دادخواستخود
رابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت
مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهد
شد.مالف:۱۱۴۱-تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۵/۱۱-تاریخانتشار

نوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۲۶
محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئيننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۱۵۰هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر
واحدثبتیحوزهثبتملکسیرجانتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
آقایمحمدحسنصالحیفرزندمحمودبشمارهشناسنامه۳۳۶۹صادره
ازسیرجاندریکقطعهباغبهمساحت۴۳۶۵۱.۶۶مترمربعپالک
۹۷۷اصلیواقعدراراضینصرآبادطاقیهبخش۳۷کرمانخریداری
ازمالکرسمیآقایمحمدرضاقطبیوسلیمانقطبیمحرزگردیده
است.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهی
میشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدو
ماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدت
یکماهازتاريختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضایی
تقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصول
اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.مالف:۱۱۶۰-تاریخ

انتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۲۶

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
اگهیموضوعماده۳وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
برابررایشماره اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی و ثبتی
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۹۰۵هیاتدومموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
حوزهثبتملکزرندتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایمحمد
اثناعشریکهنوجیفرزنداکبربهشمارهشناسنامه۱صادرهاززرنددر
یکبابخانهبهمساحت۳۳۲.۳۵مترمربعازپالک۲۲۸۶اصلی
واقعدرزرندشهرکامامسجادکوچه۵خریداریازمالکرسمیآقای
حاجیابولیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردو
نوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبه
صدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخ
انتشاراولیناگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیم
وپسازاخذرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،
دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدر
صورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسند

مالکیتصادرخواهدشد.م/الف۱۱۷
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۴/۲۷
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۵/۱۱

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         
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی

اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
تکلیف تعیین قانون نامه آئین ماده۱۳ و ماده۳ موضوع اگهی
وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررای
شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۹۹۴هیاتدومموضوعقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحد
ثبتیحوزهثبتملکزرندتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانم
مریمایزدیهمتآبادیفرزندمهدیبهشمارهشناسنامه۱۳صادرهاز
زرنددریکبابخانهبهمساحت۲۱۸مترمربعمفروزومجزیشدهاز
پالک۲۵۶فرعیاز۲۳۶۸اصلیواقعدرزرندخیابانتوکلیکوچه۲
خریداریازمالکرسمیآقایمحمدسلطانزادهمحرزگردیدهاست.
لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمی
شوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولیناگهیبهمدت
دوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسیدظرف
مدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجع
قضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم
وصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.م/الف۱۳۱

تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۵/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۵/۲۶

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     
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی

اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
اگهیموضوعماده۳وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
برابررایشماره اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی و ثبتی
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۹۷۰هیاتدومموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
حوزهثبتملکزرندتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانمصغری
مومنیرقآبادیفرزندحبیبالهبهشمارهشناسنامه۱۶صادرهاز
زرنددریکبابخانهبهمساحت۵۰۳.۶مترمربعازپالک۸۳۲اصلی
واقعدرریحانشهرخیابانامامکوچهجنبمخابراتخریداریازمالک
رسمیآقایماشاهللامومنیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالع
عموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشند
میتوانندازتاریخانتشاراولیناگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرا
بهاینادارهتسلیموپسازاخذرسیدظرفمدتیکماهازتاریخ
تسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبق

مقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.م/الف۱۳۲
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۵/۱۱

تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۵/۲۶
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی     
خانه یکباب چونششدانگ
مفروز فرعی ۲۶۵۷ پالک
فرعی پالک۲ از مجزی و
اسماعیل اراضی در واقع اصلی ۷۵۶۶ از
بنشانی ۱۳کرمان بخش زرند حاجی آباد
بمساحت۳۱۲.۹۷ مقدس دفاع بلوار زرند
آقایحامدسعیدی تقاضای مورد مترمربع
شماره رای استناد به فرزندحسین زرندی
اختالف حل ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۲۶۴هیات
نامبرده مالکیت در زرند شهرستان ثبت
قانون ۳ ماده موضوع آگهی و گرفته قرار
تکلیف تعیین قانون نامه آیین ۱۳ ماده و
قرار واخواهی مورد مقرر موعد در و منتشر
دارد حدود تحدید به نیاز و است نگرفته
مورخه۱۴۰۰/۵/۹ درخواست حسب لذا
آن حدود تحدید آگهی بدینوسیله مالک
و منتشر مزبور قانون ۵ تبصره باستناد
عملیاتتحدیدحدودازساعت۸صبحروز
چهارشنبهمورخه۱۴۰۰/۶/۳درمحلشروعو
بعملخواهدامدلذابدینوسیلهبهمالکیا
مالکینامالکمجاوررقبهمذکوراخطارمی
محل در آگهی این در مقرر موعد در گردد
وقوعملکحاضرودرصورتعدممراجعه
مجاورینعملیاتتحدیدیبامعرفیمالک
و برحدود یاکسانی وچنانچهکس انجام
باشند داشته اعتراض آن ارتفاقی حقوق
ظرف حداکثر ثبت قانون ۲۰ ماده طبق
صورتمجلس تنظیم از پس روز ۳۰ مدت
اداره این به راکتبا خود اعتراض تحدیدی
تسلیمتابهدادگاهصالحهارسالگرددضمنا
ایین ماده۸۶ استناد به بایستی معترض
پس یکماه مدت ظرف حداکثر ثبت نامه
دادخواست ثبت اداره به اعتراض تسلیم از
ارائه دادگستری به دعوی طرح جهت الزم
نمایندبدیهیاستپسازمضیمهلتیاد
بود. نخواهد ادعاییمسموع شدههیچگونه

مالف۱۳۰
تاریخانتشار:دوشنبهمورخه۱۴۰۰/۵/۱۱

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     
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی

اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
اگهیموضوعماده۳وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
برابررایشماره اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی و ثبتی
۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۱۳۶هیاتدومموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتی
حوزهثبتملکزرندتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانمفاطمه
منصوریبابهوتکفرزندشعبانبهشمارهشناسنامه۸صادرهاززرند
دریکبابخانهبهمساحت۱۵۷۱.۷۵مترمربعمفروزومجزیشدهاز
پالک۱۶۷فرعیاز۲۹۰اصلیواقعدرزرندروستایبابهوتکبخش۱۵
کرمانخریداریازمالکرسمیآقایشعبانمنصوریمحرزگردیده
است.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهی
میشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولیناگهیبهمدتدو
ماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسیدظرفمدت
یکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضایی
تقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصول

اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.م/الف۱۳۳
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۵/۱۱

تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۵/۲۶
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        
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی

اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئيننامهقانونتعیینتکلیف

وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۱۵۴هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملکسیرجانتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضیخانمجمیلهصالحیفرزندروحالهبشمارهشناسنامه۳۳۹۴
صادرهازسیرجاندریکقطعهباغبهمساحت۴۶۳۳۹.۰۳مترمربع
پالک۹۷۸اصلیواقعدراراضیسلطانآبادطاقیهبخش۳۷کرمان
خریداریازمالکرسمیآقایمسعودقطبیوخانمهازهراوسارا
قطبیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبت
بهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدور
سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشار
اولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپس
ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاريختسليماعتراض،دادخواست
خودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضای
مدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادر

خواهدشد.مالف:۱۱۵۹-تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۲۶

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

وساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئيننامهقانونتعیینتکلیف

وضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۱۱۵۳هیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر
واحدثبتیحوزهثبتملکسیرجانتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
خانمجمیلهصالحیفرزندروحالهبشمارهشناسنامه۳۳۹۴صادرهاز
سیرجاندریکقطعهباغبهمساحت۶۶۱۱۰.۳۱مترمربعپالک۹۷۷
اصلیواقعدراراضینصرآبادطاقیهبخش۳۷کرمانخریداریازمالک
رسمیآقایسلیمانقطبیومحمدرضاقطبیمحرزگردیدهاست.لذا
بهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشود
درصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
بهمدتدوماه اولینآگهی انتشار تاریخ از توانند باشندمی داشته
اعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیک
ماهازتاريختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیم
نمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراض

طبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.مالف:۹۶۴
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۲۶

محمد آرمان پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهنوج         
و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات 

ساختمانهایفاقدسندرسمی
اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۰۹۱هیات
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
داوداسودیداشبالغفرزندقربانعلیبشمارهشناسنامه۸۴۹صادرهازهشتروددر
ششدانگیکبابخانهبهمساحت۲۴۳.۴۳مترمربعپالک۲۲۴۰فرعیاز۳-
اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۳-اصلیقطعهیکبخش۴۶کرمانواقعدر
شیخابادکهنوجخریداریازمالکرسمیامیرسعیدیمالکیمحرزگردیدهاست.
لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتی
کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیمو
پسازاخدرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراض،دادخواستخودرابه
مراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصول

اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف:139

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

و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
ساختمانهایفاقدسندرسمی

اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۸۱۲هیات
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
در  جنوب رودبار از شناسنامه۴۲۴صادره بشماره عباس فرزند درسته رمضان
ششدانگیکقطعهزمینباساختماندرانبصورتمغازهبهمساحت۳۶.۷۵متر
مربعپالک۱۰۴۲۰فرعیاز۲-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۱۶۴فرعیاز
۲-اصلیقطعهیکبخش۴۶کرمانواقعدرکهنوجخیابانامامخریداریاز
مالکرسمیعزیزمشایخیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتب
دردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدور
سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهی
بهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخدرسیدظرفمدت
یکماهازتاریختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسند

مالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱

اصغرنارویی.رئیسثبتاسنادکهنوج

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهنوج         
و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات 

ساختمانهایفاقدسندرسمی
اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۷۷۹هیات
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
صدیقهناروییامیریفرزندمحمدبشمارهشناسنامه۳۰۳صادرهازرودبارجنوب
درششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثیدرانبهمساحت۳۰۲.۷۰مترمربع
پالک۱۰۴۱۸فرعیاز۲-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۳۲۲فرعیاز۲-اصلی
قطعهیکبخش۴۶کرمانواقعدرحیدرابادکهنوجخریداریازمالکرسمی
حسینشیرخانیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبت
بهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیت
متقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدو
ماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخدرسیدظرفمدتیکماهاز
تاریختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهی
استدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیت

صادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱

اصغر نارویی .رئیس ثبت اسناد کهنوج.م الف:126

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهنوج         
و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات 

ساختمانهایفاقدسندرسمی
اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۸۱۶هیات
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
اقایمحمدعلیسارانیآالیهفرزندمحمودبشمارهشناسنامه۱۲۸صادرهاززابل
درششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهمساحت۶۲۴۴۵.۲۳مترمربعپالک۸
فرعیاز۹۱۲-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۹۱۲-اصلیقطعه۵واقعدر
چاریانمنوجانخریداریازمالکرسمیآقایاسحقزارعیمحرزگردیدهاست.لذا
بهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتی
کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیمو
پسازاخدرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراض،دادخواستخودرابه
مراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصول

اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهنوج         
و اراضی ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات 

ساختمانهایفاقدسندرسمی
اگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۸۰۰۲۰۰۰۸۹۴
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککهنوجتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضیاقایعلیمحمودیکالتکفرزنددادیبشمارهشناسنامه۱۰۱۷صادرهاز
کهنوجدرششدانگیکقطعهزمینمزروعیبهمساحت۱۰۰۷۲۰.۹مترمربعپالک
۸۸۳فرعیاز۸۶-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۸۶-اصلیقطعهیکواقع
درکوتککهنوجخریداریازمالکرسمیآقایمحمدرامشکمحرزگردیدهاست.
لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتی
کهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیمو
پسازاخدرسیدظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراض،دادخواستخودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم

وصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۵/۱۱
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آگهی فقدان سند مالکیت        
محرمی زهرا خانم اینکه به نظر

شماره به غالمحسین فرزند  پاک
ملی ۵۲۹۷وشماره شناسنامه
یک ششدانگ مالک کهنوج از ۳۱۶۰۰۵۳۰۸۳صادره
واقع ۳۱-اصلی از ۱۶فرعی پالک دارای خانه باب
سند ۴۶کرمانکه بخش یک ،قطعه کهنوج شهر در
سال ج ۸۲۸۵۰۸سری چاپی شماره به آن مالکیت
۱۳۹۵۲۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۸۰۳صادر الکترونیکی شماره ۹۱با
استشهادیه برگ دو تسلیم ،ضمن گردیده وتسلیم
سند که نموده اعالم امضاءشده تصدیق محلی
سند خواست ودر شده مفقود فوق پالک مالکیت
المثنینمودهاست،لذابااستنادتبصرهیکاصالحی
ماده۱۲۰آییننامهقانونثبتمراتبیکنوبتآگهی
نسبت معامله انجام مدعی چنانچهکسی تا میشود
خود نزد مالکیت سند وجود یا الذکر فوق ملک به
به آگهی انتشار تاریخ از روز ده میباشدظرفمدت
ادارهثبتشهرستانکهنوجمراجعهواعتراضخودرا
ضمنارائهاصلسندمالکیتیاسندمعاملهتسلیم
سند بهصدور نسبت مذکور مدت از پس واال نماید

مالکیتالمثنیاقدامخواهدگردید.
اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج .
م الف :160

آیا  اینکه  به  پاسخ  در  قانعی   : فارس 
کشور  در  غالب  ویروس  دلتا،  ویروس 
است؟ گفت: آنچه که مسلم است ویروس 
دلتا در ایران در حال گردش است. دلتا 
چسبنده تر است و بیماری زایی و انتقال 
هرچه  آن  تبع  به  و  دارد  هم  بیشتری 
بیماران بستری و آی سی یویی بیشتر 
 شود تعداد فوتی ها هم بیشتر خواهد شد. 
عضو کمیته ملی واکسن کرونا با اشاره 
واردات ۳۰ میلیون دوز واکسن به کشور 
گفت: با ورود این واکسن ها به کشور، 
تمامی افراد باالی ۵۰ سال واکسینه می 
شوند و این به معنای آن است که مرگ 
 و میر تا ۹۵ درصد کاهش خواهد یافت.

مصطفی قانعی عضو کمیته ملی واکسن 
کرونا در برنامه سعادت آباد رادیو تهران 
روز شنبه ۹ مرداد با اشاره به آخرین جلسه 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی تهران 
اظهار داشت: وضعیت تهران مناسب نیست. 
در عین حال که بسیاری از بیماران به 
صورت سرپایی مداوا می شوند اما تخت 
ها در حداکثر ظرفیت کاری هستند. هنوز 
نمی توانیم بگوییم به قله موج پنجم رسیده 
ایم که روند نزولی آغاز شود و نه می توانیم 
بگوییم این موج هفته آینده به پایان می 

رسد. کارشناسان هم تحلیل دقیقی نسبت 
به آینده موج پنجم ندارند. وضعیت موج 
پنجم بسیار پیچیده است.اگر موج پنجم در 
تهران بر اساس الگوی سیستان و بلوچستان 
پیش برود باید تا هفته آینده خاتمه یابد 
اما اگر مدل خاص خود را داشته باشد 
 باید ببینیم وضعیت چگونه پیش می رود.

وی در پاسخ به اینکه آیا زمانی برای رسیدن 
به قله موج پنجم پیش بینی شده یا خیر؟ 
گفت: حدس درباره روند پیک موج پنجم بر 
اساس تحلیل دامنه پیک های قبلی و تعداد 
ورودی بیمار صورت می گیرد. وقتی ورودی 
کم می شود منحنی به زودی به سمت نزول 
می رود. بر اساس بیماران ورودی می توان 
تعداد بستری ها و بر مبنای تعداد بستری ها 
زد. تخمین  را  فوتی ها  تعداد   می توان 
قانعی در پاسخ به اینکه آیا ویروس دلتا، 
ویروس غالب در کشور است؟ خاطرنشان 
ویروس  است  مسلم  که  آنچه  کرد: 
دلتا در ایران در حال گردش است. دلتا 
چسبنده تر است و بیماری زایی و انتقال 
هرچه  آن  تبع  به  و  دارد  هم  بیشتری 
بیماران بستری و آی سی یویی بیشتر 
 شود تعداد فوتی ها هم بیشتر خواهد شد.
درباره  کرونا  واکسن  ملی  کمیته  عضو 

واکسن های تولید داخل گفت: در حال 
حاضر هفت واکسن برای تولید داخل داریم 
که هنوز به مرحله بالینی نرسیده اند. دو 
واکسن تایید شده داریم و سه واکسن در 
فاز ۲ قرار دارند که سیناژن و رازی طی 
روزهای آتی وارد فاز ۳ می شوند و بدین 
ترتیب ما می توانیم اواخر مهرماه ۵ واکسن 
داخلی داشته باشیم. تا انتهای سال ۲۰۲۱ 
میالدی ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دوز 
واکسن تولید می شود که ۷۵ درصد آن را 
چند کشور خریداری کرده اند. پیش بینی 
نیم تا ۳۰ میلیون  ما این است که می توا
دوز واکسن دیگر به کشور وارد کنیم و این 
رقم به معنای آن است که می توانیم تمامی 
هموطنان باالی ۵۰ سال را واکسینه کنیم 
و نتیجه آن کاهش ۹۵ درصدی مرگ و میر 
 است  ۵ درصد مرگ و میر خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: در زمستان، تولید داخلی 
به حدی می رسد که اگر روزی یک میلیون 
دوز واکسن هم تزریق کنیم واکسن داخلی 
پاسخگو خواهد بود و در آن زمان است که 
دیگر نگرانی نخواهیم داشت. پیش بینی می 
شود تا اواخر سال جاری بتوانیم به طور قابل 
مالحظه ای تعداد بستری ها و تعداد فوتی ها 

را کاهش دهیم.

 واکسیناسیون شهروندان باالی 50 سال مرگ و میر را چند درصد کاهش می دهد؟ 
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دوشنبه 11 مرداد 1400 کاغذاستان

 فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد در جنوب استان کرمان از دستگیری 
قاتل فراری بعد از گذشت حدود ۲ سال از زمان وقوع قتل یک شهروند خبر 

داد.
 سرهنگ رضا فیروزبخت توضیح داد: دی ماه ســال 13۹۸ فردی اقدام به 
قتل مسلحانه یک مرد جوان در جریان یک نزاع و درگیری دسته جمعی در 
شهر عنبرآباد کرده و پس از وقوع قتل با هویت جعلی به شهرهای همجوار 

متواری شده بود.
او ادامه داد: بالفاصله پس از اعالم وقوع این قتل به پلیس، بررسی موضوع در 
دستور کار قرار گرفت و با وجود اینکه قاتل محل اختفای خود را به صورت 
مداوم تغییر می داد در نهایت مامــوران پس از انجــام اقدامات اطالعاتی 
مخفیگاه متهم را در یکی از اســتان های همجوار شناســایی و این قاتل را 
پس از اخذ نیابت قضایی در یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان 

دستگیر کردند.
فیروزبخت تصریح کرد:این فرد پس از انتقــال به مقر پلیس آگاهی به جرم 
ارتکابی خود اعتراف و انگیزه ارتکاب قتل را اختالف قبلی با مقتول بیان کرد 

و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
او با تاکید بر اینکه پدیده نزاع و درگیری در جامعه با ایجاد اخالل در روابط 
اجتماعی،فضایی آکنده از کینه و دشمنی میان افراد به وجود می آورد ادامه 
داد:در بیشتر نزاع ها شاید افراد حتی به فکرشان نرسد با آسیبی که به فرد 
مقابل می زنند،ممکن اســت مرتکب جراحت شدید و حتی قتل فرد شوند 
از این رو همواره بر توانایی های کنترل خشــم، خویشتن داری و حل و فصل 

تنش های بین فردی از طریق مذاکره و مشورت با بزرگترها تاکید داریم.

معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
گفت: سقف خرید کتاب در طرح تابستانه کتاب 1400 از ۲00 به 300 هزار 
تومان، معادل 50 درصد، نسبت به طرح های فصلی خرید کتاب افزایش پیدا 

کرده است.
 محمدجواد حســین زاده افزود: طرح خرید تابستانه کتاب 1400 در کرمان 
همزمان با سراسر کشور از روز گذشته نهم مرداد آغاز شده و تا 15 مرداد در 1۷ 

کتابفروشی منتخب این استان ادامه دارد.
او بیان کرد: خریداران کتاب در این طرح از ۲0 درصد یارانه خرید برخوردار 
می شوند و مبلغ یارانه کلی طرح نیز ۶ میلیارد تومان است که نسبت به دوره 

قبل افزایش پیدا کرده است.
معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
تصریح کرد: تخفیف در طرح تابستانه کتاب فقط مربوط به کتاب های چاپی 
مشمول این طرح می شود و سایر کاالهای فرهنگی عرضه شده در کتابفروشی 

را شامل نمی شود.
او تاکید کرد: کتاب فروشی های مشارکت کننده در طرح تابستانه کتاب تا زمان 

به اتمام رسیدن یارانه اختصاصی ملزم به ارائه تخفیف به مشتریان هستند.
اسامی کتابفروشی های شــرکت کننده در طرح تابستانه کتاب 1400 را در 

اینجا مشاهده کنید.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سال 13۹4 برای هدفمند کردن یارانه نشر 
طرح های فصلی فروش کتاب را آغاز کرده که در این طرح ها کتابفروشــی ها 
می توانند روی فروش کتاب به خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده 

شده را از وزارتخانه دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشــکی کرمان،دکتر مهدی شفیعی،ســخنگوی این دانشگاه 
عصر یک شنبه 10 مردادماه با بیان اینکه طی ۲4 ســاعت گذشته، ۲1۲ بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت:» 113 نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردســیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(، ۹ نفر از 
حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 1۹ نفر از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و 5۹ نفر از حوزه 

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هستند«.
او با بیان این که 1۲ نفر از حوزه دانشــگاه علوم پزشکی رفسنجان، بستری جدید گزارش شده 

است، افزود: »در حال حاضر، 1053 بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند«.
شــفیعی ادامه داد:» 5۸۶ نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشــکی کرمان، ۹5 نفر حوزه  
علوم پزشکی رفســنجان ، ۲13 نفر حوزه  جنوب، ۷3 نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و 
۸۶ نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها 

ارائه می شود«.
او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون ۲۸ هزار و ۹1۷ نفر در اســتان، به دلیل ابتال به کرونا 

بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشــگاه علوم  پزشــکی کرمان سپس اظهار کرد: 
»متاسفانه در ۲4 ساعت گذشته، 1۶ مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش شده که ۹ 
نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، 3 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ، 
3 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و یک نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم است«.  
به گفته  شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، 35۷1 نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  

1۹ جان خود را از دست داده اند.
او همچنین تعداد دوز واکسن های تزریق شده استان کرمان در نوبت اول را 3۷4 هزار و۶۶۷  و 

نوبت دوم ۸۸ هزار و 1۹۸ دوز عنوان کرد.

 پلیس عنبرآباد به فرار ۲ ساله 
قاتل مسلح خاتمه داد

سقف خرید کتاب در طرح 
تابستانه ۵۰ درصد افزایش یافت

۲۱۲ بستری جدید و ۱۶ فوتی 
در شبانه روز گذشته

ممنوعیت برگزاری کالس 
حضوری در مدارس استان کرمان 
 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان گفــت: برگزاری کالس 
حضوری در مدارس و تمام مراکز وابسته به آموزش و پرورش، کانون های 
زبان و آموزشــگاه های علمی آزاد به دلیل شیوع بیماری کرونا و قرار 

گرفتن در وضعیت قرمز در این استان ممنوع است.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان، احمد اسکندری نسب با اعالم این خبر افزود: با توجه به 
مصوبه ستاد مقابله با شــیوع ویروس کرونای استان کرمان، آموزش 
حضوری در تمام مدارس و آموزشــگاه های علمی و آزاد و زبان های 
خارجی وابسته به آموزش و پرورش تا اطالع ثانوی تعطیل است و در 

صورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونی می شود.
اسکندری نسب با تاکید بر تعطیلی مراکز آموزشــی علمی و آزاد و 
زبان های خارجی با تصمیم ستاد مقابله با کرونای استان کرمان، اظهار 
داشت:هرگونه تجمع،همایش، سمینار و برگزاری دوره های آموزشی 
بدون مجوز ستاد کرونا در مراکز وابسته به آموزش و پرورش تا اطالع 
ثانوی ممنوع است.کرمان به عنوان چهارمین استان از نظر وخامت و 
شدت کرونا با شیوع کرونا دلتا پالس در موج پنجم شیوع این ویروس 
مهلک قرار دارد.شــیوع کرونا در کرمان ظرفیت تخت های بستری 
بیمارستان های این استان را اشغال کرده چنانچه مسئوالن در صدد 
احداث بیمارستان های صحرایی نظامی هستند.استان کرمان طی 
هفته های گذشته در مرز یک هزار و 500 تا ۶00 بستری باقی مانده 
که تا 400 تخت نیز هنوز ظرفیت بستری دارد اما باید افول شیوع کرونا 

سیستان و بلوچستان و هرمزگان در این استان نیز رخ دهد.
با توجه بــه آمار باالی همه گیــری کرونا در کرمان کــه در نزدیکی 
استان های سیستان و بلوچستان قرار دارد، واکسیناسیون افراد باالی 

45 سال در استان کرمان از چند روز قبل آغاز شده است.

از تغییر کاربری  اراضی باغ 
شهر بم جلوگیری می شود

رئیس دادگستری بم گفت: دستگاه قضایی با تغییر کاربری  غیر مجاز 
اراضی زراعی و باغی در شهرستان بم برخورد خواهد کرد.

 حســین رمضانی زاده در جلســه شورای پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری شهرستان بم گفت: موضوع تغییر کاربری غیر مجاز اراضی 
زراعی و باغ ها در شهرستان بم بخصوص در منطقه گردشگری دهبکری 
و همچنین باغ شهر بم در دستور کار جدی شورای حفظ حقوق بیت 
المال و شورای پیشــگیری از وقوع جرم شهرستان بم قرار گرفته و با 
اقدامات و تمهیدات پیش بینی شــده برای اشخاص متخلف در این 

خصوص تشکیل پرونده خواهد شد و برخورد قانونی صورت می گیرد.
او ادامه داد: طی سنوات گذشته به علت تغییر کاربری غیر مجاز اراضی 
زراعی و باغ ها در مناطق خوش آب و هوا و گردشگری و باغ شهر بم، 
فضای طبیعی و بکر این مناطق دستخوش تغییر شده است که ادامه 
این اقدامات در آینده نزدیک تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد 
داشت و به همین دلیل دستگاه قضایی احســاس تکلیف کرده تا با 
جدیت به این موضوع ورود نموده و با هرگونه اقدام غیر قانونی از ناحیه 
هر شخص یا مرجعی برخورد جدی کند.رئیس دادگستری شهرستان 
بم اظهارداشــت:جلوگیری از تصرف غیر مجاز اراضی ملی در سطح 
شهرستان، اجرای سریع و قاطع احکام رفع تصرف، خلع ید و قلع قمع 
مستحدثات و همچنین رفع تصرف فوری اراضی ملی در مراحل اولیه 
توسط دادسرا و دادستانی نیز در دستور کار قرار گرفته که با تشکیل 
مستمر و مداوم جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ 
حقوق بیت المال در این زمینه اقدام خواهد شد. رمضانی زاده عنوان 
کرد: از مردم درخواست می شود تا در جهت حفظ حقوق بیت المال 
دستگاه قضایی را یاری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا جرم 
در این خصوص مراتب را در اسرع وقت اعالم کنند تا ضمن برخورد با 
معدود اشخاص متخلف، شاهد اجرای صحیح قانون و حصول نتیجه 

مطلوب در سطح جامعه باشیم.

 عقب ماندگی تاریخی در پارک 
علم و فناوری استان 

استاندار کرمان تاکید کرد:عقب افتادگی تاریخی در پارک علم و فناوری 
استان کرمان وجود دارد که باید کار به صورت جدی پیگیری شود که 
این عقب ماندگی جبران شود.علی زینی وند در نشست ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان کرمان افزود: موضوعات در حوزه دانش بنیان با 
جدیت بیشتری پیگیری شود زیرا این حوزه بخش مهمی است که در 
این خصوص برنامه ها در1۲محور باید به سمت عملیاتی شدن پیش 

برود و هدف گذاری خوبی در این زمینه شده است.
او عنوان کرد: رتبه اقتصاد دانش بنیان استان کرمان 1۸بوده که از لحاظ 

کمی، اندکی جایگاه استان بهبود یافته است.
زینی وند افزود: توقع داریم موانع احداث پروژه و مشکل مجوزهای برنامه 
اقتصاد دانش بنیان پارک علم و فناوری رفع شود و کارها در حد امکان در 
استان انجام گیرد؛مدیران استان ارائه مجوزها و پیگیری اجرای پروژه ها 
را به تصمیم گیری های پیچیده در تهران نفرستند و در این باره مدیران 

استان تا جای ممکن خودشان کارها را انجام دهند و ریسک کنند.
استاندار کرمان گالیه کرد: در مورد برخی پروژه ها که سرمایه گذار پای 
کار آمده با وجود آنکه استاندار نیز دستور مستقیم را صادر کرده، کارها 
به خوبی پیش نمی رود که الزم است طی چندروز آینده با گذاشتن 
جلسه، مشکالت برطرف شود.اســتاندار کرمان در مجموع پیگیری 
دستگاه ها و روند فعالیت ســتاد اقتصاد مقاومتی اســتان کرمان را 
رضایت بخش خواند و گفت: در برخی پروژه ها موانع قانونی وجود دارد 
و هر جا مدیران دستگاه شخصا پیگیر شده اند کار به صورت روان پیش 
می رود.او با اشاره به درصد پیشرفت طرح های اولویت دار استان کرمان 
و پیگیری دبیرخانه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان 
گفت:اگر کاری متوقف است باید در جلسات اقتصاد مقاومتی مطرح 

شود، ضمن اینکه در ثبت پروژه ها نیز راستی آزمایی ضروری است.
زینی وند خاطرنشــان کرد: مدیران با شــیوه های مختلف می توانند 
پروژه هایی که بودجه ندارند را هم پیش ببرند و نباید این طرح ها متوقف 
بمانند.استاندار کرمان بیان داشت: پیشرفت فیزیکی طرح های اقتصاد 
مقاومتی استان کرمان در یک ماه آینده باید سرعت یابد ضمن اینکه این 

پروژه ها طی ۶ ماه دوم امسال هم باید با سرعت بیشتری داشته باشند.
او اضافه کرد: باید کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی و جهش تولید ناظر بر 
پروژه های استان کرمان شکل گیرد که در این زمینه دبیرخانه ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان ریز مسائل را دنبال می کند.
براساس اعالم رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، 
۶43پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی استان کرمان به تصویب رسیده 
که پیش بینی شــده در این حوزه 11هزار و 350میلیارد تومان طی 
سال جاری سرمایه گذاری محقق خواهد شد؛ همچنین تا پایان تیرماه 
امسال سه گ هزار و 551 میلیارد تومان اعتبار این بخش جذب شده 

است.

معاون دادگستری کل استان کرمان با اشاره به 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم گفت: به نظر 
می رسد طبق آنچه رصد کرده ایم بیش از هر چیزی، 
مردم از ضعف مدیریت ها و ترک فعل ها گالیه دارند و ریشه مشکالت 
را این موارد می دانند. سید مهدی قویدل در دیدار با فعاالن فضای 
مجازی با اشاره به مقوله ای که در سال های اخیر رنگ و لعاب ویژه ای 
گرفته و همچنان به عنوان یک ضرورت از سوی دستگاه قضا مطرح 
است،افزود:اگرچه نگاهی وجود دارد که مطالبه گری را همان نظارت 
مردم بر عملکرد مدیران و یک اتفاق نو عنوان می کنند؛اما مطالبه گری 

ریشه در اسالم و مکتب عدالت محورعلوی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری 
استان کرمان ادامه داد: مطالبه گری،فراتر از یک شعار بلکه یک 
فرهنگ و یک ضرورت برای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای سطح 
مسؤولیت پذیری اجتماعی چه از نظر فردی و چه از منظر اجتماعی 

محسوب می شود و الزم است زیرساخت های آن را فراهم کنیم.
او افزود:برای رسیدن به نقطه  هدف در مطالبه گری الزم است سه 
مولفه  مهم کنار هم قرار گیرند و اگر یکی از این سه مولفه وجود 
نداشته باشد عمال به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.قویدل از مردم  
پرسشگر به عنوان اولین مولفه نام برد و گفت:الزمه مطالبه گری 
روح پرسشگری مردم است، اما همین موضوع هم باید بر اساس 
شناخت دقیق مردم از قوانین و آگاهی از حقوِق قانونی شهروندان 
شکل گیرد که در این بخش نقش رسانه ها در آموزش و تبیین حقوق 
قانونی شهروندان،کامال ضروری است.او اضافه کرد: گاهی مشاهده 
شده،برخی رفتارهایی که به ناهنجاری های اجتماعی تبدیل 
می شود و در نتیجه  آن، خوراک مافیای رسانه ای دشمنان و زمینه  
سوء استفاده بدخواهان و معاندان انقالب و نظام از این طریق فراهم 
می شود،صرفا  به دلیل عدم آشنایی مردم به قوانین و شناخت آنان از 
حقوق برمی گردد.معاون دادگستری استان کرمان از وجود مدیران 
پاسخگو  به عنوان یک الزام در تحقق مطالبه گری نام برد و تاکید کرد: 
اگر مردم پرسشگر با آگاهی از قانون و درک شرایط جامعه موضوعی 
را مورد مطالبه قرار دهند و در مقابل مدیران پاسخگو نداشته باشیم،باز 
هم این حرکت مثمر ثمر نخواهد بود.قویدل گفت:خوشبختانه غالب 
مردم به این میزان از درک اجتماعی رسیده اند که حل مشکالت را 
در داخل کشور می بینند و با داشتن مدیران قوی،جهادی و انقالبی 
ضمن حفظ ارزش ها و آرمان های انقالبی،اوضاع معیشت مردم را 

بهبود بخشیم.

 شهردار کرمان گفت:نزدیک به ۶۰ بوستان 
محله ای در این دوره از مدیریت شهری در 
کرمان احداث و افتتاح شده و ۲۰ بوستان 
محله ای دیگر نیز طی سال جاری به بهره برداری می رسد. 
از  بهره برداری  آیین  در حاشیه  عالم زاده  سید  مهران 
بوستان مهر،به ضرورت توجه به محله های شهر کرمان 
در این دوره از مدیریت شهری و توزیع عادالنه امکانات 
در نقاط مختلف شهر کرمان تاکید کرد.او با بیان اینکه 
در کنار توسعه امکاناتی مانند فضاهای سبز و مکان های 
تفریحی،ارتقای ساختار اجتماعی و فرهنگی در محله ها 
نیز مدنظر قرار گرفته است،اظهار داشت: یکی از رویکردهای 
این دوره از مدیریت شهرداری و شورای پنجم، توجه به 
موضوع بازآفرینِی محله های کم برخوردار شهر بوده است.
شهردار کرمان همچنین توسعه شبکه آب خام برای آبیاری 
فضای سبز به منظور حذف آبیاری با آب آشامیدنی را از جمله 
اقدامات مهم این دوره از مدیریت شهری اعالم کرد و گفت:.
بوستان مهر نیز به شبکه آب خام متصل شده است.عالم زاده 
تصریح کرد:بهره برداری از بوستان مهر در محل بزرگراه آیت الله 
خامنه ای ورودی شهرک صفاییه طی پنجاه وهشتمین هفته از 
پویش افتتاح شهرداری، با شعار 'هر هفته یک افتتاح' افتتاح 
شد.او در این آیین،ساخت بوستان مهر را در ۲ فاز و مساحت 
آن را چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع اعالم کرد و گفت: در قسمت 
شمالی این  بوستان، امکاناتی از جمله مبلمان پارکی،فضای 
تندرستی، میز شطرنج،  کودکان، ست  بازی  سبز، ست 

فوتبال دستی، میز پینگ پنگ و آب نما اجرا شده است.
محمدرضا نخعی،با بیان اینکه بوستان مهر به منظور تسهیل 
تردد افراد نابینا و دارای معلولیت،مناسب سازی شده است، 
افزود:عالوه بر خط ویژه نابینایان،ورودی این بوستان برای 

افراد دارای معلولیت نیز مناسب سازی شده است.
او از اختصاص یک زمین ورزشی چند منظوره در ضلع جنوبی 
بوستان مهر خبر داد و با اشاره به قرار گرفتن این بوستان در 
مسیر تردد مسافران به خصوص زائران مرقد شهید حاج قاسم 
سلیمانی عنوان کرد:این بوستان همچنین می تواند مکان 

خوبی برای استراحت و توقف کوتاه مسافران باشد.

ریشه مشکالت کشور ضعف 
مدیریت و ترک فعل ها است

۶۰ بوستان محله ای 
در کرمان افتتاح شد

خبر

خبر

خبر

بیشــتر از ده خانــواده کرمانــی در دو روز 
اخیــر مجبــور شــدند کــه مردگانشــان 
را در خندق هایــی کــه شــهرداری در پــای 
ــای  ــای درخت ه ــان، پ ــای صاحب الزم کوه ه
ــرده،  ــر ک ــت، حف ــت کاش ــگل دس کاج و جن
ــی  ــه قبرســتان اصل ــی ک ــد. روزهای ــن کنن دف
ــداده  ــازه ن ــی ها اج ــده، بروکراس ــر ش ــهر پ ش
ــهر آرام  ــد ش ــتان جدی ــا در قبرس ــا جنازه ه ت

گیرنــد.
مــردگان در مســیر پیــچ و خــم داری کــه یــک 
طرفــش بــه ارتفــاع می رســد، پشــت ســر هــم 

ــوند. ــن می ش دف
روی یــک خــط، مثــل وقتــی کــه پشــت 
ســر هــم در یــک صــف ایســتاده  باشــند، 
ــای  ــای کوه ه ــط، پ ــک خ ــد روی ی ــاال بای ح
صاحب الزمــان، ۷۵ ســانتی متر درون زمیــن 
ــه پشــت هــم در صفــی  ــد و پشــت ب ــرو برون ف
کــه معلــوم نیســت ابتــدا و انتهایش کجاســت، 

بخوابنــد.
ــه  ــفیدی ک ــر س ــاس سرتاس ــا لب ــن ب گورک
یــادگار دوران ویــروس اســت،  دســتانش را بــه 
تپه هــای خــاک گــره زده، مــرگ را بــا کفنــش 
بلنــد می کنــد و درون چالــه ای کــه دورنمایش 
کــوه اســت، می گــذارد. زن و مــرد ســیاهپوش 
پشــت بــه پشــت قبرهایــی کــه حریمــی 
ــری  ــی دو مت ــد، ایســتاده اند و جــای خال ندارن

ــد. ــر می کنن ــل پ ــا گالی ــدی را ب بع
ایســتاده اند و بــه سرنوشــتی می اندیشــند 
کــه پــای مــردگان را بــه کــوه باز کــرده اســت.
بیشــتر از ده خانــواده کرمانــی در دو روز 
اخیــر مجبــور شــدند کــه مردگانشــان 
را در خندق هایــی کــه شــهرداری در پــای 
کوه هــای صاحب الزمــان پــای درخت هــای 
ــرده،  ــر ک ــت، حف ــت کاش ــگل دس کاج و جن

دفــن کننــد.
روزهایــی کــه قبرســتان اصلــی شــهر پر شــده، 
ــا در  ــا جنازه ه ــداده ت ــازه ن ــی ها اج بروکراس

قبرســتان جدیــد شــهر آرام گیرنــد.
ــد،  ــان بالتکلیفن ــرگ عزیزانش ــا از م خانواده ه

بالتکلیفــی کــه از ســال ۹۲ آغــاز شــده بــود.
ــتان  ــت قبرس ــد، ظرفی ــالم ش ــه اع ــی ک زمان
قائــم کــه از ســال ۵۸ در آن مــرده دفــن 

ــر  ــه فک ــد ب ــت و بای ــام اس ــه اتم ــد، روب می ش
ــود. ــد ب ــتان جدی ــداث قبرس اح

ــان،  ــازه کرم ــتان ت ــان، قبرس ــت کریم بهش
ــدارد ــم ن ــت قائ ــا بهش ــی ب ــه چندان فاصل

در بهشــت کریمــان بیــش از ۲۰۰ هکتــار 
زمیــن، بــرای جان باختــگان آماده ســازی 
ــدی  ــه اب ــزار،  خان ــش از ۵ ه ــی بی ــده، یعن ش

یــک متــر در هفتــاد ســانتی متری.
قبرهــا امــا هیچ وقــت رنــگ مــردگان را 

ندیدنــد.
ســربازها جــاده قبرســتان تــازه را بســتند، 

توافق هــا بهــم خــورده.
ــرای  ــود و ب ــش ب ــه ارت ــق ب ــه متعل ــن ک زمی
ســاخت قبرســتان بــه شــهرداری واگذار شــده 
بــود، حــاال میــان دعوایــی افتــاده بــود کــه یک 
ســرش بــه ایــن نهــاد نظامــی وصــل بود و ســر 
دیگــرش بــه مردمانــی کــه فضایــی بــرای دفن 

امواتشــان می خواســتند.
در ســال هایی کــه اعــالم شــد قبرســتان 
ــدارد،  ــن ن ــرای دف ــی ب ــان، محل ــب الزم صاح
ــاون  ــر مع ــر نظ ــه زی ــه ک ــد جانب ــی چن توافق
اســتانداری هــم بــود، شــکل گرفت و براســاس 
آن ارتــش موظــف شــد کــه بخشــی از 
زمین هــای خــود کــه در همیــن محــدوده 
کوه هــای صاحــب الزمــان بودنــد را بــرای دفن 

ــد. ــذار کن ــهرداری واگ ــه ش ــردگان ب م
محــدوده ای کــه در ضلــع شــمالی و چنــد 

کیلومتــری پــادگان ۰۵ بــود.
بر اســاس ایــن توافــق اداره کل راه و شهرســازی 
ــذاری  ــش واگ ــه ارت ــی را ب ــد، زمین ــتان بای اس

ــت. ــرده اس می ک
ــط  ــر رواب ــن، مدی ــلمان متحدی ــه س آنطــور ک
عمومــی شــهرداری کرمــان می گویــد، 
چندیــن قطعــه زمین هــم بــه ارتش پیشــنهاد 
ــت نشــد.  ــدام موافق ــا هیچ ک ــه ب ــود ک شــده ب
ــن  ــک زمی ــا ی ــی ب ــاد نظام ــن نه ــت ای در نهای
ــی  ــد اداری و طوالن ــا رون ــد ام ــت می کن موافق
واگــذاری بــه ارتــش محــل بحــث بــوده اســت: 
»امیدواریــم دو ســه روزه ایــن مشــکل برطرف 

ــود.« ش
رونــد طوالنــی کــه متحدیــن از آن یــاد 
می کنــد، ســال ۹۹ هــم محــل بحــث در 

رســانه ها بــود.
مهران عالــم زاده، شــهردار کرمــان در گفت وگو 

بــا یکــی از رســانه های محلــی روایــت دیگــری 
ــش  ــود: »ارت ــه داده ب ــش ارائ ــا ارت از مناقشــه ب
در ابتــدا اعــالم می کنــد کــه ایــن زمیــن 
پشــت میــدان تیــر اســت و بایــد بیــن ایــن دو 
قســمت از هــم جــدا شــود. در صورتجلســه ای، 
شــهرداری می پذیــرد کــه هــر زمــان قرار شــد 
تدفیــن در ایــن محــل انجــام شــود، حصــاری 
یــا دیــواری بــرای جداســازی محــدوده ی 
میــدان تیــر و آرامســتان جدیــد ایجــاد شــود.
ــرق  ــم آب و ب ــد کردی ــته قص ــال گذش ــا س م
از ســایت ارتــش بــرای آرامســتان بگیریــم 
ــش  ــری داشــته باشــد و ارت ــه ی کمت ــا هزین ت

ــد. ــکاری کن ــه هم ــت ک پذیرف
امــا در همــان موقــع ناگهــان ارتش اعــالم کرد 
کــه کل ایــن محــدوده ی آرامســتان متعلــق به 
ماســت حتــی آن محــدوده ای کــه شــهرداری 
ــرای  ــرگ هــم ب ــرده اســت و ســند تک ب کار ک
ــن، وقتــی همــکاران  ــه کــرد. پــس از ای آن ارائ
خواســتند در ایــن محــل فعالیــت کننــد ارتش 

ــع کار شــد.« مان
ــال و  ــد پارس ــن می گوی ــال متحدی ــن ح ــا ای ب
ــر  ــش ناظ ــی، ارت ــروژه عمران ــروع پ ــن ش ضم
ــته  ــم داش ــکاری الزم را ه ــی هم ــوده و حت ب
اســت: »زمین هــای معوضــی کــه بایــد واگــذار 
ــه بروکراســی اداری خــورده اســت،  می شــد، ب
ــی اســت و بخشــی  بخشــی از مشــکالت قانون
اداری. در واقــع راه و شهرســازی می گویــد 
ــه  ــی را ب ــد، زمین ــرار باش ــر ق ــون اگ ــق قان طب
ــه  ــی ک ــد از طرح ــم، بای ــذار کنی ــادی واگ نه
ــدا  ــی پی ــود، آگاه ــرا ش ــا اج ــت آنج ــرار اس ق

ــم.« کنی
بــه عبــارت دیگــر راه و شهرســازی می خواهــد 
از کاربــری زمینــی کــه قــرار اســت بــه ارتــش 
ــل  ــش اوای ــود: »ارت ــع ش ــود، مطل ــذار ش واگ
ــد زمیــن  ــا زمیــن گرفتیــد و بای می گفــت از م
ــو  ــداد، از آن س ــی ن ــد، توضیح ــل دهی تحوی
چــون نهــاد نظامــی اســت، نمی توانســت هــر 

ــد.« ــالم کن ــی را اع اطالعات
ــهرداری  ــه ش ــی ک ــد زمین ــن می گوی متحدی
ــرای ارتــش کاربری  در آن قبرســتان ســاخته ب
نداشــته اســت. »می خواســتند آن را مســکونی 
ــخش  ــی پاس ــط عموم ــئول رواب ــد؟« مس کنن
ــارج  ــدوده خ ــد آن مح ــت، می گوی ــی اس منف
از شــهر اســت و امــکان ســاخت و ســاز نــدارد.

و  شــهرداری  روایت هــای  در  تناقــض 
ی ر ا ند ســتا ا

ــق  ــرات و تواف ــد مذاک ــر، رون ــاه اخی ــک م در ی
بــرای واگــذاری زمیــن قبرســتان هنــوز ادامــه 

دارد.
مناقشــه بــر ســر کاربــری زمیــن امــا 
روایتــی اســت کــه از ســوی مصطفــی 
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــوی، مع آیت اللهی موس
اســتانداری کرمــان پذیرفتــه نمی شــود.

ــا باقــی نهادهــا اختــالف  او می گویــد، ارتــش ب
نظــر دارد: »اینکــه اختــالف بر ســر چیســت را 
بایــد در جلســه ای که قــرار اســت برگزار شــود، 
اعــالم کننــد، مشــکل بــر ســر کاربــری زمیــن 
ــم  ــه تنظی ــوع صــورت جلســه ای ک نیســت، ن

شــده، مــورد تاییــد ارتــش نیســت«
او ادعــا می کنــد کــه دربــاره ایــن مــوارد 
اختــالف نظــر اطالعــات چندانــی نــدارد: 
»اینکــه اکنــون مــردم بــر ســر دفــن مــردگان 
مشــکل دارنــد، وظیفــه ی شهرداریســت و باید 
در این بــاره جوابگــو باشــد امــا اینکــه بــا ارتــش 
ــه  ــوع صورتجلس ــد، روی ن ــکلی دارن ــه مش چ
تنظیــم شــده و مفاهیمــی اســت که ارتــش آن 
ــی دو  ــد یک ــر می رس ــه نظ ــدارد و ب ــول ن را قب

ــود.« ــل ش ــکل ح ــده مش روز آین
آنطــور کــه معــاون اســتاندار کرمــان 
ــار  ــتان ۲۶۰ هکت ــن آرامس ــد، زمی می گوی
بــوده امــا ارتــش بــرای طــرح پــادگان 
جدیــد از مســکن و شهرســازی ۶۷۰ هکتــار 
ــش  ــی ارت ــت. »یعن ــته اس ــن می خواس زمی
فــت  هــد در زمینــی کــه دریا می خوا
می کنــد، پــادگان ایجــاد کنــد؟« پاســخ 
ــادگان  ــت: »پ ــت اس ــتاندار مثب ــاون اس مع
ــی  ــود.« احداث ــداث ش ــت اح ــرار اس ــم ق ه
ــون  ــا قان ــد ب ــهر باش ــم ش ــر در حری ــه اگ ک
خــروج پادگان هــا از حریــم شــهر مغایــر 

اســت.
آن هایــی کــه در ایــن چنــد روز عزیــزی را 
ــن  ــد، بالتکلیف تری ــن کنن ــاک دف ــد در خ بای
گروهنــد در میــان وعده هــای مســئوالن و 
ــردگان  ــت، م ــخص نیس ــا، مش ــروز و فرداه ام
ــی در خــاک بهشــت کریمــان آرام  از چــه زمان
می گیرنــد، قبرســتانی کــه شــبیه گل طراحــی 
شــده و قــرار نیســت مــردگان را پشــت هــم به 

ــد. خــط و صــف کن
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گزارش

در بهشت کریمان بیش از ۲۰۰ هکتار زمین، 
برای جان باختگان آماده سازی شده، یعنی 
بیش از ۵ هزار،  خانه ابدی یک متر در هفتاد 
سانتی متری.
قبرها اما هیچ وقت رنگ مردگان را ندیدند.
سربازها جاده قبرستان تازه را بستند، 
توافق ها بهم خورده.
زمین که متعلق به ارتش بود و برای ساخت 
قبرستان به شهرداری واگذار شده بود، حاال 
میان دعوایی افتاده بود که یک سرش به این 
نهاد نظامی وصل بود و سر دیگرش به مردمانی 
که فضایی برای دفن امواتشان می خواستند.

در سال هایی که اعالم شد قبرستان صاحب 
الزمان، محلی برای دفن ندارد، توافقی چند 
جانبه که زیر نظر معاون استانداری هم بود، 
شکل گرفت و براساس آن ارتش موظف شد 
که بخشی از زمین های خود که در همین 
محدوده کوه های صاحب الزمان بودند را برای 
دفن مردگان به شهرداری واگذار کند.
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مردگان در پیچ و خم اداری

بروکراسی ها اجازه ی دفن اموات در آرامستان جدید را نداد
معاون استانداری کرمان: اختالف نظر ارتش و راه و شهرسازی بر کاربری زمین واگذار شده نیست
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قیمت هر قطعه سـکه تمام بهـار آزادی طـرح جدیـد دیـروز )یکشـنبه، 10 مردادماه( در 
بازار تهـران با کاهش 4۲0 هزار تومانی نسـبت به شـنبه، بـه رقم 11 میلیـون و 1۷0 هزار 
تومان رسـید و سـکه تمام بهـار آزادی طـرح قدیـم نیـز 10 میلیـون و ۸50 هـزار تومان 

معامله شـد.
همچنین دیـروز نیم سـکه بهـار آزادی پنـج  میلیـون و ۸50 هـزار تومان، ربع سـکه سـه 
میلیون و ۶50 هـزار تومان و سـکه یـک گرمی نیـز ۲ میلیـون و ۲00 هزار تومـان قیمت 

خـورد.
عـالوه بر ایـن، در بـازار طال نیـز نرخ هـر گرم طـالی 1۸ عیـار به یـک میلیـون و ۹۶ هزار 

تومان رسـید. قیمـت هر مثقـال طال نیـز چهـار میلیـون و ۷4۹ هزار تومان شـد.
همچنین هر اونس جهانی طال نیز دیروز یک هزار و ۸14 دالر و ۶۲ سنت قیمت خورد.

به گـزارش ایرنا، مهم ترین علت رشـد قیمـت طال و سـکه در یک هفته گذشـته، باال رفتن 
قیمت دالر و اونس جهانی بوده اسـت. قیمـت دالر از حدود ۲4 هزار تومـان در اوایل هفته 

گذشـته اکنون به ۲5 هزار و 410 تومان در صرافی های بانکی رسـیده اسـت.

افت قیمت سکه
قیمــت فــروش یــورو تــا ســاعت 13 و 30 دقیقــه دیــروز در مقایســه بــا روز گذشــته 

بــا 414 تومــان افزایــش قیمــت بــه ۲۹ هــزار و ۸05 تومــان رســید.
دیــروز قیمــت خریــد هــر دالر ۲4 هــزار و ۹0۷ تومــان و نــرخ خریــد هــر یــورو نیــز 

ــود. ۲۹ هــزار و ۲14 تومــان ب
ــرخ فــروش آن نیــز ۲۹  ــازار ۲۹ هــزار و 3۹5 تومــان و ن ــن ب ــورو در ای ــد ی ــرخ خری ن

ــالم شــد. ــان اع ــزار و ۶۶۲ توم ه
همچنیــن در ســامانه نیمــا در معامــالت روز شــنبه، حوالــه یــورو بــه قیمــت ۲۶ هزار 
و 5۷۷ تومــان فروختــه و حوالــه دالر بــه قیمــت ۲۲ هــزار و 3۹۹ تومــان معامله شــد.

ــال ۲3 هــزار تومانــی شــد و در  ــا، دالر از هشــتم خردادمــاه وارد کان ــه گــزارش ایرن ب
ــاره کاهــش  ایــن فاصلــه بــه ســوی کانــال ۲4 هــزار تومــان خیــز برداشــت، امــا دوب
ــاره  ــه گذشــته دوب ــود و طــی هفت ــی در نوســان ب ــزار تومان ــال ۲3 ه ــت و در کان یاف
ــزار  ــال ۲5 ه ــته وارد کان ــت و از روز گذش ــان داش ــان نوس ــزار توم ــال ۲4 ه در کان

ــد. ــان ش توم

نوسان دالر در کانال ۲۵ هزار تومان
دیروز شـاخص فرابورس بیـش از 1۶3 واحد افزایش داشـت و بـر روی کانال 1۹ هـزار و ۹5۷ 

واحد ثابـت ماند.
همچنیـن در ایـن بـازار یـک میلیـارد و ۷۹1 میلیـون برگه سـهم بـه ارزش ۲3 هـزار و ۶۸5 

میلیـارد ریال دادوسـتد شـد.
دیـروز نماد بیمـه پاسـارگاد )بپـاس(، پلیمر آریا ساسـول )آریـا(، شـرکت آهن و فـوالد ارفع 
)ارفع(، فرابـورس ایـران )فرابورس(، گروه سـرمایه میراث فرهنگی )سـمگا(، صنایع ماشـین 
هـای اداری ایران )مادیـرا(، گروه توسـعه ملی مهـر آیندگان )ومهان(، بیمه سـامان )بسـاما( 

و بیمـه دی )ودی( تاثیـر مثبت بر شـاخص فرابورس داشـتند.
همچنین شرکت سـرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشـیمی تندگویان )شگویا(، پاالیش 
نفـت الوان )شـاوان(، سـهامی ذوب آهن اصفهـان )ذوب(، سـنگ آهـن گهرزمیـن )کگهر(، 
مدیریـت انـرژی تابان هـور )وهـور( و  پاالیـش نفت شـیراز )شـراز( تاثیـر منفی بر شـاخص 
فرابورس همـراه بودنـد.ارزش کل معامالت خرد بـورس و فرابـورس نیز در مجمـوع به ۶هزار 

میلیـارد تومان رسـید.

افزایش ۱۶3 واحدی فرابورس

خبرخبر

ســخنگوی وزارت امــور خارجه ظهر در 
نشست خبری با اصحاب رسانه که به شکل 
مجازی برگزار شــد، به تحوالت سیاست 
خارجی در هفته های گذشــته پرداخت. 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه ظهر امروز در نشســت خبری با 
اصحاب رسانه که به شکل مجازی برگزار 
شــد، به تحوالت سیاســت خارجی در 

هفته های گذشته اشاره کرد.
خطیــب زاده دربــاره مذاکــرات ویــن 
خاطرنشان کرد: در وین توافق های بسیار 
مهمی صورت گرفته و دستاوردهای خوبی 
داشــته که در گزارش اخیــر وزارت امور 
خارجه به مجلس روشــن است، البته ما 
توافقاتی هم نتوانســتیم انجــام دهیم و 
مشکالتی هم باقیمانده که اگر مشکالت 
باقی نمانــده بود حتمــا توافقات صورت 

می گرفت. آنها هم مسائل جدی هستند.
وی درباره تهدیدات وزیر خارجه آمریکا 
و برخی از کشورهای اروپایی درباره ابدی 
نبودن زمان مذاکرات برای احیای برجام 
یادآور شد: آمریکا به عنوان ناقض برجام و 
کشوری که تحریم های ناعادالنه علیه ملت 
ایران تحمیل کرده و در جنگ اقتصادی 
مسبب بســیاری از گرفتاری ها است، در 
آخرین نقطــه ای قرار دارد کــه از نقطه 

خواهان صحبت کند.
به گفته رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و 
رسانه ای وزارت امور خارجه، آمریکا مجرم 
اســت و این همه ظلم بی کیفر نمی تواند 
باقی بماند. آنها بهتر از هر کسی می دانند 
گفت وگوها با چه جدیتی انجام شــده و 
طرف آمریکایی آماده نبوده به تعهداتش 
عمل کند. لحظه ای که آمریکا به تعهداتش 

عمل کند، توافق در دست است.
خطیب زاده درباره زمــان آغاز مذاکرات 
وین با توجه به گزارش ظریف به مجلس و 
اظهارات رییس جمهور عنوان کرد: ظریف 
گزارش های سه ماهه را به مجلس ارسال 
کرده اســت. گزارش ظریف بسیار گویا و 
روشن است. وزارت امور خارجه براساس 
تصمیمات نهادهای باالدســتی و ذیربط 

همه مسیر را پیش برده است.

پس از سال ها که تکلیف قانون بودجه برای 
ثبت نام از جاماندگان یارانه  نقدی مشخص 
نبود، دولت امسال از اقدام در این رابطه خبر 
داد و تعداد زیادی را امیدوار کرد اما تا کنون و 
در چند روز مانده به اتمام دوران خود خبری از 

این وعده نیست و آن را اجرایی نکرد.
به گزارش ایسنا، از سال 13۹3 که دولت 
تصمیم گرفت مجددا از متقاضیان دریافت 
یارانه ثبت نام کند، با توجه به محدودیت 
زمانی و برخی شرایط، تعدادی از داوطلبان 
موفق به ثبت نام نشدند و به همین منظور در 
سال های بعد و در چندین دوره ، قانون بودجه 
دولت را مکلف به ثبت نام از این افراد کرد؛ چه 
در زمانی که تعدادی از یارانه نقدی 45 هزار 
و 500 تومانی جامانده بودند و چه زمانی که 

یارانه معیشتی به میان آمد.
در هر صورت اقدامی صورت نگرفت تا اینکه 
این بار دولت در اواخر دوران حضور خود در 
اداره کشور و در خرداد ماه سال جاری تصمیم 
گرفت جاماندگان را ثبت نام کند؛ اقدامی که با 
اما و اگرهایی مواجه بود مبنی بر اینکه چرا این 
چند سال این اتفاق نیفتاده و از سویی با توجه 
به اینکه حذفی از پردآمدها صورت نگرفته 
چگونه قرار است منابع این افزایش تامین 

شده و بر تعداد یارانه بگیران افزوده شود.
به هر صورت با مصوبه هیات وزیران مقرر 
شد که ثبت نام کلیه افراد متقاضی دریافت 
یارانه نقدی، یارانه حمایت معیشتی خانوار و 
سایر یارانه ها از جمله افراد جدید، افرادی که 
تاکنون ثبت نام نکرده اند و افرادی که منصرف 
شده اند و همچنین پرداخت یارانه نقدی به 
افراد واجد شرایط، براساس دستورالعمل 
مشترک وزارت رفاه و سازمان هدفمندی 
یارانه ها تعیین و در حد وصولی دریافتی ها 

)منابع( جدول تبصره )14( انجام شود.
وزارت رفاه  موظف شد که امکانات مورد 
استفاده متقاضیان دریافت یارانه نظیر سامانه 
ثبت اعتراضات، پاسخگویی، آزمون وسع و 
پیامکی را ضمن انجام آموزش های الزم در 
اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.

بعد از آن سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم 
کرد طی جلساتی با وزارت رفاه ، مقدماتی 
آماده و تبادل اطالعات صورت گرفته است 
و قرار است بعد از انجام ثبت نام و بررسی 
ها از سوی وزارت رفاه، لیست به سازمان 
هدفمندی اعالم و این سازمان پرداخت را 
انجام دهد، حتی تاکید کرد که منابع این 
افزایش نیز بر اساس قانون آماده است و هیچ 

مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
اما با گذشت بیش از دوماه از این جریان ، هیچ 
اتفاقی نیفتاد و وزارت رفاه اقدامی در رابطه 
با ثبت نام متقاضیان صورت نداده و اعالمی 
نداشته است و جریان ثبت نام دیگر در این 

دولت به نتیجه نخواهد رسید.

طی چهار ماهه نخست سال جاری، به منظور واردات کاالهای 
اساسی و ضروری حدود 15 میلیارد دالر تأمین ارز شده است 
که نسبت به دوره مشابه سال 13۹۹ رشدی بالغ بر ۲۷ درصد را 
نشان می دهد. ضمناً تأمین ارز به منظور واردات کاالهای اساسی، 
تجهیزات پزشکی و دارو )نرخ ترجیحی( با افزایش ۷0 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به عدد 4.۶ میلیارد دالر رسیده 

است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از میزان فوق 154۶میلیون 
دالر برای ذرت، جو و گندم، 11۲4میلیون دالر برای دانه های 
روغنی و روغن خام، 11۷1میلیون دالر برای دارو و تجهیزات 
پزشکی، 34۸ میلیون دالر کنجاله سویا تأمین ارز شده است. عالوه 
بر آن برای سایر کاالها 10.4 میلیارد دالر تأمین ارز شده است که 
رشدی بالغ بر 15 درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان 
می دهد. از جمله این کاالها می توان به ماشین آالت اشاره کرد که 

برای آن 35۶4 میلیون دالر تامین ارز شده است.
بنابر گزارش اعالمی اداره صادرات بانک مرکزی، صادرکنندگان 
همچنین طی دوره مورد نظر، حدود ۸ میلیارد دالر با نرخ میانگین 
موزون دالری معادل ۲1۸00 تومان در سامانه نیما اقدام به فروش 
ارز کرده اند که این رقم در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل 

حاکی از رشد حدود 55 درصدی است.
گفتنی است،در بازه زمانی مذکور در بازار متشکل معامالت ارزی 
حدود 515 میلیون اسکناس دالر با نرخ میانگین ۲3۲4۷ تومان 
و حدود ۹4 میلیون اسکناس یورو با نرخ میانگین ۲۷۶3۲ تومان 
معامله شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب با 

رشدهای ۲۸۶ درصدی و ۶۶1 درصدی همراه بوده است.

۱۵ میلیارد دالر صرف تامین ارز 
کاالهای اساسی و ضروری شده است

توافق  های مهمی در  وین 
صورت گرفته است؟

وعده پوشالی 
برای یارانه!

بدون توجه به توسعه کسب و کارهای اینترنتی طرحی در مجلس 
تصویب نمی شود رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به انتقادات نسبت به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی 
گفت که این طرح بدون توجه به توسعه کسب و کارهای اینترنتی 

تصویب نمی شود.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم حسن شجاعی در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشت: »  صیانت واقعی در فضای مجازی وقتی صورت 
می گیرد که هم به آزادی بیان و توسعه کسب و کارهای اینترنتی توجه 
شود و هم از حمکرانی فضای مجازی غفلت نشود.  طرحی که هر دو 

هدف را همزمان محقق نکند، در مجلس تصویب نخواهد شد.«

طرح صیانت کسب وکارهای
 اینترنتی را تهدید می کند؟

حمایت از زیان دیدگان فاقد بیمه وظیفه کیست؟

بیان  با  بازار سرمایه  یک کارشناس 
اینکه بورس از نظر بنیادی به شرایطی 
با ثباتی رسیده است، گفت: بازار بر 
اساس متغیرهای بنیادین پیش می رود 
و معامالت با توجه به گزارش مناسب 
شرکت ها و رشد قیمت  کامودیتی ها 
)مواد پایه و معدنی( در بازارهای جهانی 
وضعیت طبیعی و بدون هیجانی را در 

پیش می گیرد.
"سلمان نصیرزاده" )یکشنبه( در گفت 
و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،  روند 
معامالت بورس تا پایان مردادماه را مورد 
ارزیابی قرار داد و افزود: در چند وقت 
گذشته شرکت های پتروشیمی، فوالدی، 
سنگ آهنی و سیمانی گزارش های خوبی 
را نسبت به سایر شرکت ها ارائه دادند و با 
شرایطی مناسب تر برای سرمایه گذاری 

همراه شدند.
به گفته وی، نماد هر یک از  این شرکت 
ها که در وضعیت مناسبی قرار داشته 
باشند مورد توجه سهامداران خواهند 
بود و شاهد اثر معامالت آنها در تابلوی 
معامالتی بورس و بهبود وضعیت شاخص 

بورس هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان 
کرد: در هفته دوم مرداد ماه، بازار به دنبال 

روند معامالت نخستین روزهای آغازین 
این ماه شرایط مطلوب تری را در پیش 
می گیرد T اما به نظر می رسد که بازار در 
نیمه دوم مرداد ماه تا حدودی تحت تاثیر 

برخی از مسایل سیاسی باشد.
 وی معتقد است، این احتمال وجود دارد 
که بازار  در نیمه دوم مرداد ماه رفتار 
محافظه کارانه تری را داشته باشد که 
این موضوع به طور حتم در روند معامالت 

مردادماه بازار موثر خواهد بود.
نصیرزاده اظهار داشت: در مجموع بازار 
بر اساس متغیرهای بنیادین پیش می 
رود و معامالت این بازار با توجه به گزارش 
مناسب شرکت ها و  روند قیمت ها در 
بازار جهانی وضعیت معقولی را در پیش 

می گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه به ریسک 
های تهدیدکننده معامالت بورس در 
شرایط فعلی بازار اشاره کرد و گفت: با 
توجه به شرایط کنونی کشور، مهمترین 
ریسک پیش روی بازار وجود برخی از 
ریسک های سیاسی است که تا حدودی 
معامالت این بازار را تحت تاثیر خود قرار 
داد و سهامداران را دچار شک و تردید 

برای سرمایه گذاری در این بازار کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش بین الملل 

با توجه به ابهامات موجود در حوزه برجام، 
فضای سیاسی حاکم در کشور با قرار 
گرفتن در کنار دیگر مسایل داخلی کشور 
بر روند بازار تاثیرگذار خواهند بود و این 
احتمال وجود دارد که برخی از مسایل 
سیاسی روند معامالت و سرمایه گذاری 

در این بازار را با احتیاط همراه کند.
نصیرزاده اظهار داشت: بنابراین می توان 
گفت به لحاظ فضای بین المللی برخی از 
ابهام ها در کشور وجود دارد که در صورت 
رفع آنها می توان شاهد روزهایی بهتر 

در بازار بود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: 
از نظر بنیادی، بازار به شرایطی با ثبات 
رسیده است و قیمت سهام در وضعیت 
منطقی تری قرار دارد که این موضوع 
می تواند انگیزه سهامداران را برای ورود 
دوباره نقدینگی های در اختیار خود و 
سرمایه گذاری در بازار سهام افزایش دهد.
 وی به بهبود روند معامالت در تیر ماه 
اشاره کرد و گفت: معامالت بورس در 
تیر ماه گزارش محور بود، بیشتر توجه 
خود را به سمت سهام بنیادین معطوف 
کرد و به دنبال آن شاخص بورس تحت 
تاثیر همین صنایع، شرایط خوبی را در 

پیش گرفت.

ــپرده  ــرکت س ــی ش ــخگویی تخصص ــز پاس مرک
ــا  گــذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه ب
هــدف پاســخگویی شــفاف، ســریع و همیشــگی 

ــد. ــدازی ش راه ان
ــی  ــادی و دارای ــار اقتص ــبکه اخب ــزارش ش ــه گ ب
ــل شــرکت  ــل از ســمات، مدیرعام ــه نق )شــادا( ب
ــویه  ــادار و تس ــزی اوراق به ــذاری مرک ــپرده گ س
ــی از مرکــز پاســخگویی  وجــوه در مراســم رونمای
ــات  ــه خدم ــان اینک ــا بی ــمات« ب ــی »س تخصص
ــرکت در  ــن ش ــی ای ــخگویی تخصص ــز پاس مرک
۲ ســطح بــه ســهامداران ارائــه مــی شــود، اظهــار 
ــی، ناشــران،  ــای مال داشــت: در ســطح اول نهاده
ارکان بــازار ســرمایه، کارگــزاری هــا، حقوقی هــا و 
... قــرار دارنــد کــه بــا توجــه بــه ایــن که شــناخت 
حرفــه ای از بــازار ســرمایه دارنــد طبیعتا خواســته 
و نیازهــای آنــان از ایــن مرکــز متفاوت تــر از ســایر 
افــراد خواهــد بــود کــه مــا بــا تــالش کارشناســان 
آگاه و کاردان در ایــن مرکــز ســعی داریــم تــا 
بهتریــن خدمــات را بــه ایــن دســته از درخواســت 

ــم. ــه دهی ــدگان ارائ کنن
حســین فهیمــی افــزود: ارائــه خدمــات بــه جامعه 
ــوی  ــور از س ــهامداران در کش ــی س ــد میلیون چن
ایــن مرکــز پاســخگویی تخصصی ســطح بعــدی و 
ــر می گیــرد کــه  ــن ســامانه را در ب ــژه ای هــدف وی
می بایســت بــه نیازهــای متنــوع و گســترده 
ســهامداران بــا پاســخگویی دقیــق، شــفاف و 

ــردازد. ــگی بپ همیش

مدیرعامــل ســمات در ادامــه گفت: با پاســخگویی 
بــه نیازهــای جامعــه میلیونــی ســهامداران قصــد 
داریم تــا بهتریــن و باالتریــن کیفیت پاســخگویی 
ــه  ــا ارائ ــا ب ــم ت ــکل دهی ــرمایه ش ــازار س را در ب
ــردم  ــه م ــی ب ــت بزرگ ــا، خدم ــرویس ه ــن س ای
کشــورمان در زمینــه رفــع نیازهــا و آگاه ســازی از 

ــرد. ــن وضعیــت ســهامداری شــکل بگی آخری
فهیمــی بــا بیــان ایــن کــه ایــن تحــول در ســمات 
ــه وجــود آورده  ــزرگ را ب یــک فرصــت و نعمــت ب
اســت، اظهــار داشــت : بدیهــی اســت کــه وقتــی 
ایــن ســامانه راه انــدازی مــی شــود نشــان می دهد 
ــی در »ســمات« شــکل  ــک انســجام جمع ــه ی ک
ــفاف،  ــخگویی ش ــه پاس ــی آن ب ــه و خروج گرفت
ــه  ــه درخواســت های جامع ــق و همیشــگی ب دقی
ــه  ــی شــود و هم ســهامداران در کشــور منجــر م
ایــن ســرویس هــا بــا همــان شــماره چهــار رقمی 
۱۵۶۹ در اختیــار ســهامداران قــرار داده شــده 

ــت. اس
مدیرعامــل شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی در 
پایــان گفــت : تــا پیــش از راه انــدازی ایــن ســامانه 
ــاره  ــه پاســخگویی درب ــن ب ــز ای تخصصــی، تمرک
ــن  ــار ای ــروز در کن ــا از ام ــود، ام ــت ب ــهام عدال س
مســاله بــه صــورت تخصصــی بــه همــه ســواالت 
ــت ها،  ــرکت، درخواس ــات ش ــاره خدم ــردم درب م
پیگیری هــا و... پاســخ داده خواهــد شــد تــا 
ــورت  ــه ص ــه و ب ــن دغدغ ــا کمتری ــهامداران ب س
غیرحضــوری در شــرایطی کــه شــاهد ادامــه 

شــیوع کرونــا در کشــور هســتیم باالتریــن ســطح 
پاســخگویی را با تمــاس با شــماره ۱۵۶۹ شــرکت 
ــویه  ــادار و تس ــزی اوراق به ــذاری مرک ــپرده گ س

ــد. ــه کنن ــوه تجرب وج
شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی از خــرداد 
ــهام  ــازی س ــروع آزاد س ــا ش ــال ۱۳۹۹ و ب ــاه س م
عدالت، مرکــز تمــاس ۲۴*۷ خــود را با سرشــماره 
ــت  ــا گذش ــه ب ــرد ک ــاح ک ــوری ۱۵۶۹ افتت کش
بیــش از یکســال از راه انــدازی ایــن مرکز، توانســته 
اســت ســهم بســزایی را در اطــالع رســانی، 
ــرمایه  ــازار س ــهامداران ب ــت س ــتیبانی و هدای پش
در امــور مربــوط بــه ســهام عدالت و بــازار ســرمایه 

ــد. ــته باش داش
ــز  ــه مرک ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح در همی
پاســخگویی ۱۵۶۹، بــه عنــوان یــک برنــد و نمــاد 
ــناخته  ــرمایه ش ــازار س ــی ب ــخگویی تخصص پاس
شــده، حال بــا راه انــدازی یــک واحــد تخصصی در 
ایــن مرکــز، پاســخگویی بــه ســواالت ســهامداران 
بــازار ســرمایه در حــوزه امــور مربــوط بــه 
ــمات« از جمله  ــهامداران و معاونت عملیات »س س
»اصــالح مشــخصات، وضعیــت دارایــی، وضعیــت 
ــبدگردان« و  ــه س ــوط ب ــای مرب ــز، فراینده فری
ــی  ــت حقوق ــه معاون ــوط ب ــور مرب ــن ام همچنی
ســمات از جملــه »انتقــال ســهام متوفی بــه وراث، 
فراینــد توقیــف و توثیــق اوراق بهــادار« بــا داخلــی 
هــای ۲ و ۳ مرکــز تمــاس ۱۵۶۹ تمــاس حاصــل 

ــد. نماین

مرکز پاسخگویی تخصصی سمات راه اندازی شدرشد آرام بورس و رشد نرخ کامودیتی ها
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تصادفات جاده ای در آنی روی می دهد و تلفات و خسارت 
جانی به جای می گذارد و ضروری است که از زیان دیدگان 
حمایت شود، حال این سوال به ذهن متبادر می شود که 
آیا نهاد و دستگاهی برای حمایت از زیان دیدگان فاقد 

بیمه وجود دارد؟
حوادث و خسارات ناشی از رانندگی،  ساالنه ده ها هزار نفر 
را قربانی کرده و برای هزاران نفر نیز هزینه هایی را تحمیل 
می کند. در این بین افرادی هستند که ممکن است بیمه 
نداشته باشند یا اینکه بیمه آنها باطل شده باشد و یا حتی 
وسیله نقلیه مسبب حادثه، متواری شده و شناسایی نشود. 
در این صورت این سوال مطرح می شود که آیا نهادی برای 

حمایت از این افراد زیان دیده وجود دارد؟  
در پاسخ باید گفت که به  موجب ماده  ۲۱ قانون بیمه  
اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث 
ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، برای 
حمایت از مواردی که پوشش بیمه ای ندارند، صندوق 

تامین خسارت های بدنی تشکیل شد.
مدیرعامل این صندوق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا درباره فلسفه تشکیل صندوق تامین خسارت  های 
بدنی، گفت: بر اساس قانون،  چنانچه وسایل نقلیه 
موتوری زمینی فاقد بیمه نامه باشد یا منقضی و باطل 
شده باشد، وسیله نقلیه مسبب حادثه شناسایی نشود، 
پوشش بیمه نامه به دلیل افزایش مبلغ ریالی دیه، کسری 
داشته باشد، افراد می توانند از خدمات این صندوق 

بهره مند شوند.
»مجید بهزادپور« افزود: در صورت تعلیق یا لغو پروانه  
فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی 
بیمه گر و یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از 

تعهدات قانونی بیمه گر، پوشش خسارت بخش بیمه های 
شخص ثالث اتومبیل برعهده صندوق خواهد بود.

وی تاکید کرد: در مجموع تدبیر قانونی تشکیل صندوق 
تامین خسارت های بدنی بر این اساس است که از عوارض 

اجتماعی حوادث رانندگی در جامعه جلوگیری شود.
بهزادپور با بیان اینکه صندوق تامین خسارت های 
بدنی حلقه ای از حلقه های پشتیبانی صنعت بیمه 
محسوب می شود، افزود: صندوق در سال های اولیه 
پیدایش )۱۳۴۷( زیرمجموعه شرکت سهامی بیمه 
ایران بود و در سال ۱۳۵۱ زیرمجموعه بیمه مرکزی 
قرار گرفت و از سال ۱۳۸۷ نیز این صندوق مستقل شد 
و موظف به پرداخت خسارت در کنار سایر شرکت های 

بیمه شد.
وی تصریح کرد: صندوق به لحاظ پرداخت به موقع 
خسارت و پوشش کامل خسارت در توسعه صنعت بیمه 

نقش موثری دارد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: 
در قانون وظایف دیگری نیز برای صندوق پیش بینی 
شده است که از آن جمله می توان به پرداخت خسارت 
مابه التفاوت دیه زن و مرد، تامین کسری اعتبارات دیه 
محکومان معسر جرایم غیرعمد ناشی از تصادف رانندگی، 
آزادسازی زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد، حمایت از 
آسیب دیدگان ناشی از اسیدپاشی، سرمایه گذاری وجوه 
صندوق به منظور توانمندسازی صندوق و گسترش 
فرهنگ بیمه های شخص ثالث اتومبیل و کاهش حوادث 

رانندگی اشاره کرد.
وی ادامه داد: پرداخت خسارت به دلیل مابه التفاوت 
دیه زن و مرد از وظایف صندوق خواهد بود که به موجب 
آن در شرایطی که »مجنی علیه« زن باشد با توجه به 
اینکه در هر جنایتی دیه مرد نسبت به زن دو برابر است 
و پرداخت این تفاوت بر عهده صندوق است و این اتفاق 

قابل توجهی در موضوع حقوق بانوان و مرد در جمهوری 
اسالمی ایران است.

بهزادپور افزود: بحث تامین کسری اعتبارات دیه 
محکومان معسر قانون جداگانه ای دارد و در صندوق 
اعتبارات دیه معسر پیش بینی شده تا کسری اعتبارات را 

صندوق تامین خسارت های بدنی تامین کند.
معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا 
دسترسی نداشتن به مال، توانایی هزینه محاکمه یا 

پرداخت دیون خود را ندارد.
دبیر هیات نظارت صندوق تامین خسارتهای بدنی 
درباره حمایت از بزه  دیدگان اسیدپاشی، گفت: طبق 
ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه 
دیدگان ناشی از آن، پرداخت دیه و هزینه های درمان آن 
را برعهده صندوق گذاشته است که موارد اندکی در این 

خصوص وجود دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین ویژگی صندوق ایفای نقش 
حمایتی و اجتماعی است و براساس قانون، تکالیف و 
ماموریت های ابالغی به صندوق وسیع است از جمله 
جبران تعهدات شرکت هایی که ورشکست می شوند 
برای نمونه در پوشش تعهدات بیمه توسعه تنها ۰.۶ 
درصد پرتفوی بیمه شخص ثالث را برعهده داشت اما 
حدود دو هزار میلیارد ریال تعهدات خسارت از سوی 
بیمه مرکزی، بیمه ایران و صندوق پرداخت شد که مبلغ 

قابل توجهی است.
منابع مالی صندوق عمدتا

 از صنعت بیمه تامین می شود
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی درباره منابع 
مالی صندوق گفت: عمده منابع از محل منابع داخلی 

صنعت بیمه است.
وی افزود: ۲۰ درصد از محل جرایم راهنمایی و رانندگی، 
۲۰ درصد از کل هزینه های دادرسی قوه قضائیه، مبالغ 

بازیافتی از مسببان حوادث، بخشی از حق بیمه شخص 
ثالث اتومبیل و درآمد حاصل از سرمایه گذاری سایر منابع 

ورودی صندوق است.
بهزادپور گفت: سال گذشته از محل ۲۰ درصد درآمدهای 
دادرسی قوه قضائیه و درآمدهای نیروی انتظامی در 
مجموع هفت هزار میلیارد ریال به حساب صندوق واریز 

شد نسبت به سایر منابع صندوق سهم کمتری دارد.
وی با تاکید براینکه صندوق تامین خسارت های بدنی 
نقش مثبتی برای زیان دیدگان و صنعت بیمه دارد، گفت: 
برخی از همکاران در صنعت بیمه نگاهشان این است 
که صندوق، ماموریت ضد بیمه ای دارد چون ما افرادی 
را پوشش می دهیم که به صورت کامل از قرارداد بیمه 

برخوردار نیستند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: 
همان طور که قانون و حاکمیت، با اجباری کردن بیمه 
شخص ثالث اقدامی اجتماعی انجام داده و عملیات 
تجاری آن را نیز صنعت بیمه برعهده گرفته است، 
در کنار این امر، این پیش بینی را نیز داشته است تا 
افرادی که از این پوشش برخوردار نیستند، از خدمات 
بیمه ای استفاده کنند تا از هزینه های اجتماعی بعدی 

جلوگیری کند.
وی افزود: همانطور که عمده منابع مالی از حق بیمه های 
صنعت بیمه است عمده مصارف صندوق نیز مربوط به 
جبران تعهدات مازاد بیمه نامه های صادره شرکت های 
بیمه است و عمده خسارات مسببان حوادث ناشناس 
از محل بودجه دولت و درآمد سرمایه گذاری ها تامین 
می شود.بهزادپور اظهارداشت: یکی از مهمترین آثار این 
اقدام این است که کمک می کند افراد حادثه دیده در محل 
رها نشوند، چون فرد مطمئن است که با وجود نداشتن 
بیمه، از او حمایت می شوند بنابراین مصدوم را در محل به 

حال خود رها نمی کنند.

ایرنا 
گزارش 

بهزادپور با بیان اینکه صندوق تامین خسارت های بدنی حلقه ای 
از حلقه های پشتیبانی صنعت بیمه محسوب می شود، افزود: 
صندوق در سال های اولیه پیدایش )۱347( زیرمجموعه شرکت 
سهامی بیمه ایران بود و در سال ۱3۵۱ زیرمجموعه بیمه مرکزی 
قرار گرفت و از سال ۱3۸7 نیز این صندوق مستقل شد و موظف به 
پرداخت خسارت در کنار سایر شرکت های بیمه شد.
وی تصریح کرد: صندوق به لحاظ پرداخت به موقع خسارت و 
پوشش کامل خسارت در توسعه صنعت بیمه نقش موثری دارد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: در قانون 
وظایف دیگری نیز برای صندوق پیش بینی شده است که از 
آن جمله می توان به پرداخت خسارت مابه التفاوت دیه زن 
و مرد، تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرایم 
غیرعمد ناشی از تصادف رانندگی، آزادسازی زندانیان حوادث 
رانندگی غیر عمد، حمایت از آسیب دیدگان ناشی از اسیدپاشی، 
سرمایه گذاری وجوه صندوق به منظور توانمندسازی صندوق و 
گسترش فرهنگ بیمه های شخص ثالث اتومبیل و کاهش حوادث 
رانندگی اشاره کرد.



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
5پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم سال چهارم | شماره پیاپی 1035 

دوشنبه 11 مرداد 1400
اطالعرسانی

بسمه تعالی

بسمه تعالی

در اجــرای بنــد ۱۰ مــاده 7۱ قانــون تشــکیالت وظایــف و انتخابــات شــورای اســالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران، مبنــی بــر اعــالم صــورت جامــع درآمــد و هزینــه 
هــای شــهرداری بــرای اطــالع عموم،گــزارش درآمــد و هزینــه ســال ۹۵جهــت اســتحضار عمــوم مــردم بــه چــاپ مــی رســد.

در اجــرای بنــد ۱۰ مــاده 7۱ قانــون تشــکیالت وظایــف و انتخابــات شــورای اســالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران، مبنــی بــر اعــالم صــورت جامــع درآمــد و هزینــه 
هــای شــهرداری بــرای اطــالع عموم،گــزارش درآمــد و هزینــه ســال ۹۶ جهــت اســتحضار عمــوم مــردم بــه چــاپ مــی رســد.
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شش ماهه اول سال 95-هزینه ها

شش ماهه اول سال 96-هزینه ها

شش ماهه دوم سال 95-هزینه ها

شش ماهه دوم سال 96-هزینه ها

مبلغعنوانردیف

۱

درآمدناشیازعوارض
عمومی

۱/۹۴۷/۸۷۳/۰۷۴

درآمدناشیازارزشافزوده

جمعکل:
۸۴۷/۹۳۴/۰۵۷

¬¬¬___فروردین

۱۴۶/۳۳۲/۹۴۵اردیبهشت

۳۵/۰۴۴/۶۸۸خرداد

۵۵/۴۲۱/۷۷۴تیر

۶۰۵/۷۱۷/۶۶۸مرداد

۳۲/۴۱۶/۹۸۲شهریور

۱/۰۹۹/۹۳۹/۰۱۷درآمدناشیازتوسعهشهرحملونقل،بهرهبرداریازفضایسبزو...

۲

درآمدهایداخلیشهرداری

۶/۹۸۷/۸۶۸/۶۴۶

۱۴۵/۸۱۳/۱۲۵(درآمدهایناشیازعوارضاختصاصیشهرداری

۲۷۳۷/۷۳۳/۹۳۵(درآمدبهاخدماتودرامدهایموسساتانتفاعی

۳۱/۵۷۱/۷۴۱/۲۲۴(درآمدحاصلازوجوهواموالشهرداری

۴۳/۹۷۶/۹۳۸/۰۰۰(درآمدکمکهایاعطاییدولتوسازمانهایدولتی

۵۱۷۸/۱۲۴/۳۶۲(درآمداعاناتوکمکهایاهداییوداراییها

۶۴۷۷/۵۰۰/۰۰۰(سایرمنابعتامیناعتبار

جمعکلدرآمدها)شاملدرآمدناشیازعوارضعمومیودرآمدهایداخلیشهرداری(۸/۹۳۵/۷۴۱/۷۲۰

مبلغعنوانردیف

۱

درآمدناشیازعوارض
عمومی

۸/۲۹۳/۶۷۵/۸۶۲

درآمدناشیازارزشافزوده

جمعکل:
۷/۱۱۱/۶۳۳/۴۵۹

۵۷۷/۳۵۸/۶۱۳فروردین

۱/۰۰۶/۶۳۶/۵۸۱اردیبهشت

۴۳۵/۴۳۹/۶۸۲خرداد

۱/۲۳۸/۸۹۷/۸۲۹تیر

۲/۶۳۴/۰۹۸/۵۱۲مرداد

۱/۲۱۹/۲۰۲/۲۴۲شهریور

۱/۱۸۲/۰۴۲/۴۰۳درآمدناشیازتوسعهشهرحملونقل،بهرهبرداریازفضایسبزو...

۲

درآمدهایداخلیشهرداری

۶/۶۴۲/۲۸۷/۸۶۴

۱۶۱/۱۸۶/۵۴۸(درآمدهایناشیازعوارضاختصاصیشهرداری

۲۱/۳۵۸/۳۱۲/۰۰۰(درآمدبهاخدماتودرامدهایموسساتانتفاعی

۳۱/۱۷۶/۰۰۷/۳۱۶(درآمدحاصلازوجوهواموالشهرداری

۴۳/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰(درآمدکمکهایاعطاییدولتوسازمانهایدولتی

۵۳۵/۲۹۶/۰۰۰(درآمداعاناتوکمکهایاهداییوداراییها

۶۲۶۱/۴۸۶/۰۰۰(سایرمنابعتامیناعتبار

جمعکلدرآمدها)شاملدرآمدناشیازعوارضعمومیودرآمدهایداخلیشهرداری(۱۴/۹۳۵/۹۶۳/۷۲۶

مبلغعنوانردیف

۱

درآمدناشیازعوارض
عمومی

۵/۳۶۸/۱۳۴/۵۴۴

درآمدناشیازارزشافزوده

جمعکل:
۳/۸۲۲/۶۴۹/۱۶۱

۲۲۷/۴۷۵/۰۳۱مهر

۱/۲۳۱/۹۵۷/۹۳۳آبان

۳۷۵/۰۱۳/۴۱۸آذر

۵۱۳/۳۱۸/۹۸۰دی

۴۹۵/۳۱۳/۲۶۹بهمن

۹۷۹/۵۷۰/۵۳۰اسفند

۱/۵۴۵/۴۸۵/۳۸۳درآمدناشیازتوسعهشهرحملونقل،بهرهبرداریازفضایسبزو...

۲

درآمدهایداخلیشهرداری

۵/۴۲۴/۱۷۹/۹۲۹

۱۱/۰۷۵/۷۹۱/۴۲۵(درآمدهایناشیازعوارضاختصاصیشهرداری

۲۳۸۳/۴۵۲/۰۰۰(درآمدبهاخدماتودرامدهایموسساتانتفاعی

۳۱/۲۷۶/۷۰۱/۵۰۴(درآمدحاصلازوجوهواموالشهرداری

۴۴/۶۳۰/۵۶۳/۰۰۰(درآمدکمکهایاعطاییدولتوسازمانهایدولتی

۵۳۶/۸۸۳/۰۰۰(درآمداعاناتوکمکهایاهداییوداراییها

۶۱/۰۲۰/۷۸۹/۰۰۰(سایرمنابعتامیناعتبار

جمعکلدرآمدها)شاملدرآمدناشیازعوارضعمومیودرآمدهایداخلیشهرداری(۱۳/۷۹۲/۳۱۴/۴۷۳

مبلغعنوانردیف

۱

درآمدناشیازعوارض
عمومی

۱۴/۴۰۲/۷۲۰/۶۲۲

درآمدناشیازارزشافزوده

جمعکل:
۱۱/۳۸۵/۱۰۰/۵۹۳

___مهر

۲/۶۵۳/۵۱۱/۲۶۷آبان

۱/۰۶۷/۵۹۸/۶۸۱آذر

___دی

۴/۶۴۲/۷۶۵/۸۷۳بهمن

۳/۰۲۱/۲۲۴/۷۷۲اسفند

۳/۰۱۷/۶۲۰/۰۲۹درآمدناشیازتوسعهشهرحملونقل،بهرهبرداریازفضایسبزو...

۲

درآمدهایداخلیشهرداری

۱۶/۸۳۶/۰۷۹/۷۰۷

۱۲/۰۴۷/۹۵۹/۸۶۴(درآمدهایناشیازعوارضاختصاصیشهرداری

۲۹۰۵/۲۱۱/۰۰۰(درآمدبهاخدماتودرامدهایموسساتانتفاعی

۳۷۰۶/۲۹۹/۸۴۳(درآمدحاصلازوجوهواموالشهرداری

۴۱۳/۰۵۰/۳۹۳/۰۰۰(درآمدکمکهایاعطاییدولتوسازمانهایدولتی

۵۲۶/۲۱۶/۰۰۰(درآمداعاناتوکمکهایاهداییوداراییها

۶۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰(سایرمنابعتامیناعتبار

جمعکلدرآمدها)شاملدرآمدناشیازعوارضعمومیودرآمدهایداخلیشهرداری(۳۱/۲۳۸/۸۰۰/۳۲۹

مبلغعنوانردیف

۱
هزینههایجاری/اداری)شاملخریدلوازم
مصرفیاداری،تجهیزشهرداریبهسیستم

کامپیوتر،بهایتلفن،برق،گازو...(
۲۶۱/۱۵۵/۵۰۰

۲

هزینهجاری/خدماتشهری)شاملخرید
لوازمیدکیوالستیکجهتماشین

آالت،تعمیرات،سایرموادولوازممصرف
شدنی،کرایهماشیناالت،بهایبرق،سوخت

ماشینآالتو...(

۳/۲۶۹/۴۳۰/۶۷۹

۳

هزینههایعمرانی)شاملپروژههایلکه
گیریآسفالتمعابرسطح،پروژهآسفالت
کوچهها،تعویضجداولفرسوده،فرش

موزائیکپیادهروها،زیباسازیمعابرسطح
شهرو...(

۳/۷۲۶/۹۵۹/۵۵۹

۴
حقوقومزایایپرسنلوکارکنان)بخشهای

اداری،خدماتشهریوعمرانی(
۱/۴۲۰/۵۶۴/۲۷۰

۸/۶۷۸/۱۱۰/۰۰۰جمعکلهزینهها)جاریوعمرانی(۵

مبلغعنوانردیف

۱
هزینههایجاری/اداری)شاملخریدلوازم
مصرفیاداری،تجهیزشهرداریبهسیستم

کامپیوتر،بهایتلفن،برق،گازو...(
۱/۱۱۴/۰۹۱/۰۹۹

۲

هزینهجاری/خدماتشهری)شاملخرید
لوازمیدکیوالستیکجهتماشین

آالت،تعمیرات،سایرموادولوازممصرف
شدنی،کرایهماشیناالت،بهایبرق،سوخت

ماشینآالتو...(

۴/۳۶۷/۹۵۹/۶۳۶

۳

هزینههایعمرانی)شاملپروژههایلکه
گیریآسفالتمعابرسطح،پروژهآسفالت
کوچهها،تعویضجداولفرسوده،فرش

موزائیکپیادهروها،زیباسازیمعابرسطح
شهرو...(

۷/۸۶۴/۶۷۵/۵۸۴

۴
حقوقومزایایپرسنلوکارکنان)بخشهای

اداری،خدماتشهریوعمرانی(
۱/۶۸۳/۷۲۸/۹۷۷

۱۵/۰۳۰/۴۵۵/۲۹۶جمعکلهزینهها)جاریوعمرانی(۵

مبلغعنوانردیف

۱
هزینههایجاری/اداری)شاملخریدلوازم
مصرفیاداری،تجهیزشهرداریبهسیستم

کامپیوتر،بهایتلفن،برق،گازو...(
۶۳۴/۹۴۲/۹۲۴

۲

هزینهجاری/خدماتشهری)شاملخرید
لوازمیدکیوالستیکجهتماشین

آالت،تعمیرات،سایرموادولوازممصرف
شدنی،کرایهماشیناالت،بهایبرق،سوخت

ماشینآالتو...(

۶/۱۲۷/۰۴۰/۴۷۷

۳

هزینههایعمرانی)شاملپروژههایلکه
گیریآسفالتمعابرسطح،پروژهآسفالت
کوچهها،تعویضجداولفرسوده،فرش

موزائیکپیادهروها،زیباسازیمعابرسطح
شهرو...(

۶/۷۵۱/۵۵۹/۳۱۳

۴
حقوقومزایایپرسنلوکارکنان)بخشهای

اداری،خدماتشهریوعمرانی(
۲/۱۸۰/۹۹۰/۹۵۷

۱۵/۶۹۴/۵۳۳/۶۷۱جمعکلهزینهها)جاریوعمرانی(۵

مبلغعنوانردیف

۱
هزینههایجاری/اداری)شاملخریدلوازم
مصرفیاداری،تجهیزشهرداریبهسیستم

کامپیوتر،بهایتلفن،برق،گازو...(
۱/۵۰۲/۵۳۵/۰۵۴

۲

هزینهجاری/خدماتشهری)شاملخرید
لوازمیدکیوالستیکجهتماشین

آالت،تعمیرات،سایرموادولوازممصرف
شدنی،کرایهماشیناالت،بهایبرق،سوخت

ماشینآالتو...(

۵/۱۶۱/۰۸۶/۲۶۰

۳

هزینههایعمرانی)شاملپروژههایلکه
گیریآسفالتمعابرسطح،پروژهآسفالت
کوچهها،تعویضجداولفرسوده،فرش

موزائیکپیادهروها،زیباسازیمعابرسطح
شهرو...(

۱۷/۶۸۵/۶۳۵/۰۶۵

۴
حقوقومزایایپرسنلوکارکنان)بخشهای

اداری،خدماتشهریوعمرانی(
۲/۵۱۲/۴۷۳/۴۲۶

۲۶/۸۶۱/۷۲۹/۸۰۵جمعکلهزینهها)جاریوعمرانی(۵

شهرداری کوهبنان

شهرداری کوهبنان



روزنامهاجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادیاستانکرمان
صاحبامتیاز:موسسهمطبوعاتیپیامآوران

مدیرمسئول:روحهللاخدیشی
زیرنظرشوراینویسندگان

نشانیکرمان:خیابانشهیدبهشتی،کوچهشماره۱۰،نبششرقی۲
نشانیجیرفت:خیابانمسجدجامعکوچهبنبستنرسیدهبیمهمرکزیایران

اولینساختمان،سمتچپطبقهاول

جیرفت:۰۳۴-۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵۰۹۱۳۱۴۸۸۶۸۴
تلفنخانهکرمان:۰۳۴-۳۲۴۸۷۴۷۷

ایمیلتحریریه:
kaghazevatan@gmail.com

ایمیلسازمانآگهیها:
kaghazevatan.adv@gmail.com

مدیراجرایی:حمیدباقری
مدیرداخلی:سمیهخدیشی
گرافیک:فاطمهخواجویی
صفحهآرایی:نداصفاریان

خبر:محمدساردویی

عکس:یاسرخدیشی
روابطعمومی:شیواکرمی

توزیع:اصغرصانعی
حسابدار:فاطمهسلیمانی

نمایندهروزنامهدرعنبرآباد:ارشادپگاه

نظراتنویسندگاندیدگاهشخصیآنانبودهولزومادیدگاهروزنامهنیست.

۱۰۳۵ پیاپــی شــماره    چهــارم ســال     ۱۴۰۰ مــرداد ۱۱ دوشــنبه 

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

بسمه تعالی

بسمه تعالی

در اجــرای بنــد ۱۰ مــاده 7۱ قانــون تشــکیالت وظایــف و انتخابــات شــورای اســالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران، مبنــی 
بــر اعــالم صــورت جامــع درآمــد و هزینــه هــای شــهرداری بــرای اطــالع عموم،گــزارش درآمــد و هزینــه ســال ۹7 جهــت 

اســتحضار عمــوم مــردم بــه چــاپ مــی رســد.

در اجــرای بنــد ۱۰ مــاده 7۱ قانــون تشــکیالت وظایــف و انتخابــات شــورای اســالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران، مبنــی بــر اعــالم صــورت جامــع درآمــد و هزینــه 
هــای شــهرداری بــرای اطــالع عموم،گــزارش درآمــد و هزینــه ســال ۹۸جهــت اســتحضار عمــوم مــردم بــه چــاپ مــی رســد.
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شش ماهه دوم سال 97-هزینه هاشش ماهه اول سال 97-هزینه ها

شش ماهه اول سال 98-هزینه ها

شش ماهه دوم سال 98-هزینه ها

شش ماهه دوم سال 97-درآمدها

مبلغعنوانردیف

۱

درآمدناشیازعوارض
عمومی

۱۷/۸۷۳/۶۱۲/۴۲۴

درآمدناشیازارزشافزوده

جمعکل:
۱۲/۸۵۳/۲۶۴/۶۵۵

___فروردین

۲/۰۷۷/۲۸۸/۴۰۸اردیبهشت

۲/۵۲۴/۶۴۸/۵۴۶خرداد

۲/۳۳۶/۹۲۰/۲۷۲تیر

۳/۹۸۱/۱۰۰/۱۸۳مرداد

۱/۹۳۳/۳۰۷/۳۳۶شهریور

۵/۰۲۰/۳۴۷/۷۶۹درآمدناشیازتوسعهشهرحملونقل،بهرهبرداریازفضایسبزو...

۲

درآمدهایداخلیشهرداری

۵/۸۳۷/۱۷۴/۹۸۳

۱۸۳/۸۵۷/۰۰۰(درآمدهایناشیازعوارضاختصاصیشهرداری

۲۱/۱۰۲/۹۸۴/۷۱۱(درآمدبهاخدماتودرامدهایموسساتانتفاعی

۳۱/۸۸۱/۹۸۹/۲۷۲(درآمدحاصلازوجوهواموالشهرداری

۴۱/۶۹۸/۸۴۴/۰۰۰(درآمدکمکهایاعطاییدولتوسازمانهایدولتی

۵۸۷/۲۵۰/۰۰۰(درآمداعاناتوکمکهایاهداییوداراییها

۶۹۸۲/۲۵۰/۰۰۰(سایرمنابعتامیناعتبار

جمعکلدرآمدها)شاملدرآمدناشیازعوارضعمومیودرآمدهایداخلیشهرداری(۲۳/۷۱۰/۷۸۷/۴۰۷

مبلغعنوانردیف

۱

درآمدناشیازعوارض
عمومی

۲۳/۴۷۵/۹۱۵/۹۶۳

درآمدناشیازارزشافزوده

جمعکل:
۲۰/۲۸۵/۵۶۲/۵۹۶

۳/۳۱۱/۴۳۱/۲۹۸مهر

۶/۲۴۴/۵۴۲/۵۶۱آبان

۱/۷۰۱/۶۲۱/۳۸۰آذر

۱/۹۹۴/۸۳۰/۳۳۶دی

۲/۶۲۶/۳۰۸/۴۸۰بهمن

۴/۴۰۶/۸۲۸/۵۴۱اسفند

۳/۱۹۰/۳۵۳/۳۶۷درآمدناشیازتوسعهشهرحملونقل،بهرهبرداریازفضایسبزو...

۲

درآمدهایداخلیشهرداری

۱۲/۴۵۱/۴۷۵/۳۷۸

۱۱۷۸/۵۴۵/۹۰۰(درآمدهایناشیازعوارضاختصاصیشهرداری

۲۹۰۷/۸۶۵/۰۰۲(درآمدبهاخدماتودرامدهایموسساتانتفاعی

۳۳/۱۵۰/۶۶۷/۲۵۰(درآمدحاصلازوجوهواموالشهرداری

۴۶/۶۱۱/۳۹۹/۰۰۰(درآمدکمکهایاعطاییدولتوسازمانهایدولتی

۵۳۷/۸۹۸/۲۲۶(درآمداعاناتوکمکهایاهداییوداراییها

۶۱/۵۶۵/۱۰۰/۰۰۰(سایرمنابعتامیناعتبار

جمعکلدرآمدها)شاملدرآمدناشیازعوارضعمومیودرآمدهایداخلیشهرداری(۳۵/۹۲۷/۳۹۱/۳۴۱

مبلغعنوانردیف

۱

درآمدناشیازعوارضعمومی

۱۵/۰۴۶/۰۷۹/۶۶۷

درآمدناشیازارزشافزوده

جمعکل:
۱۱/۰۳۵/۴۵۹/۱۰۵

۶۳۹/۵۸۴/۴۰۳فروردین

۱/۹۰۹/۹۸۹/۲۹۰اردیبهشت

۱/۶۸۷/۷۳۲/۳۲۵خرداد

۳/۵۶۷/۶۵۳/۴۴۹تیر

۳/۲۳۰/۴۹۹/۶۳۸مرداد

___شهریور

۴/۰۱۰/۶۲۰/۵۶۲درآمدناشیازتوسعهشهرحملونقل،بهرهبرداریازفضایسبزو...

۲

درآمدهایداخلیشهرداری

۵/۸۶۴/۴۵۹/۴۹۰

۱۵۷/۴۹۹/۴۵۰(درآمدهایناشیازعوارضاختصاصیشهرداری

۲۱/۰۳۱/۸۹۱/۲۱۹(درآمدبهاخدماتودرامدهایموسساتانتفاعی

۳۱/۸۷۸/۲۵۳/۸۲۱(درآمدحاصلازوجوهواموالشهرداری

۴۱/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰(درآمدکمکهایاعطاییدولتوسازمانهایدولتی

۵۸۷/۸۱۵/۰۰۰(درآمداعاناتوکمکهایاهداییوداراییها

۶۱/۲۸۹/۰۰۰/۰۰۰(سایرمنابعتامیناعتبار

جمعکلدرآمدها)شاملدرآمدناشیازعوارضعمومیودرآمدهایداخلیشهرداری(۲۰/۹۱۰/۵۳۹/۱۵۷

مبلغعنوانردیف

۱

درآمدناشیازعوارض
عمومی

۲۵/۴۹۷/۱۶۰/۲۸۰

درآمدناشیازارزشافزوده

جمعکل:
۱۷/۹۲۹/۱۴۵/۱۲۳

۸۲۸/۷۳۴/۳۹۵مهر

۷/۸۲۰/۸۹۴/۹۱۷آبان

___آذر

۳/۲۷۶/۶۸۹/۳۵۲دی

۱/۴۲۷/۱۲۰/۲۵۶بهمن

۴/۵۷۵/۷۰۶/۲۰۳اسفند

۷/۵۶۸/۰۱۵/۱۵۷درآمدناشیازتوسعهشهرحملونقل،بهرهبرداریازفضایسبزو...

۲

درآمدهایداخلیشهرداری

۱۴/۱۶۹/۵۶۹/۵۷۱

۱۸۷۸/۷۰۰/۵۱۹(درآمدهایناشیازعوارضاختصاصیشهرداری

۲۱/۳۰۳/۹۹۵/۷۲۳(درآمدبهاخدماتودرامدهایموسساتانتفاعی

۳۱/۵۶۲/۹۳۸/۵۱۸(درآمدحاصلازوجوهواموالشهرداری

۴۹/۷۱۱/۷۳۱/۲۶۱(درآمدکمکهایاعطاییدولتوسازمانهایدولتی

۵۲۱۵/۵۱۵/۷۵۰(درآمداعاناتوکمکهایاهداییوداراییها

۶۴۹۶/۶۸۷/۸۰۰(سایرمنابعتامیناعتبار

جمعکلدرآمدها)شاملدرآمدناشیازعوارضعمومیودرآمدهایداخلیشهرداری(
۳۹/۶۶۶/۷۲۹/۸۵۱

مبلغعنوانردیف

۱
هزینههایجاری/اداری)شاملخریدلوازم
مصرفیاداری،تجهیزشهرداریبهسیستم

کامپیوتر،بهایتلفن،برق،گازو...(
۱/۲۶۳/۸۷۸/۶۳۴

۲

هزینهجاری/خدماتشهری)شاملخرید
لوازمیدکیوالستیکجهتماشین

آالت،تعمیرات،سایرموادولوازممصرف
شدنی،کرایهماشیناالت،بهایبرق،سوخت

ماشینآالتو...(

۹/۷۱۸/۵۳۳/۸۶۳

۳

هزینههایعمرانی)شاملپروژههایلکه
گیریآسفالتمعابرسطح،پروژهآسفالت
کوچهها،تعویضجداولفرسوده،فرش

موزائیکپیادهروها،زیباسازیمعابرسطح
شهرو...(

۱۳/۵۹۵/۵۹۱/۴۷۰

۴
حقوقومزایایپرسنلوکارکنان)بخشهای

اداری،خدماتشهریوعمرانی(
۳/۱۷۵/۹۶۸/۴۲۴

۲۷/۷۵۳/۹۷۲/۳۹۱جمعکلهزینهها)جاریوعمرانی(۵

مبلغعنوانردیف

۱
هزینههایجاری/اداری)شاملخریدلوازم
مصرفیاداری،تجهیزشهرداریبهسیستم

کامپیوتر،بهایتلفن،برق،گازو...(
۲/۹۳۷/۰۷۹/۵۳۸

۲

هزینهجاری/خدماتشهری)شاملخرید
لوازمیدکیوالستیکجهتماشین

آالت،تعمیرات،سایرموادولوازممصرف
شدنی،کرایهماشیناالت،بهایبرق،سوخت

ماشینآالتو...(

۱۷/۷۷۳/۳۸۵/۱۷۳

۳

هزینههایعمرانی)شاملپروژههایلکه
گیریآسفالتمعابرسطح،پروژهآسفالت
کوچهها،تعویضجداولفرسوده،فرش

موزائیکپیادهروها،زیباسازیمعابرسطح
شهرو...(

۱۶/۶۳۵/۹۳۲/۴۳۵

۴
حقوقومزایایپرسنلوکارکنان)بخشهای

اداری،خدماتشهریوعمرانی(
۵/۹۳۹/۵۲۸/۴۴۳

۴۳/۲۸۵/۹۲۵/۵۸۹جمعکلهزینهها)جاریوعمرانی(۵

مبلغعنوانردیف

۱

هزینههایجاری/اداری)شاملخرید
لوازممصرفیاداری،تجهیزشهرداری
بهسیستمکامپیوتر،بهایتلفن،برق،

گازو...(

۶۶۵/۷۷۲/۸۰۰

۲

هزینهجاری/خدماتشهری)شامل
خریدلوازمیدکیوالستیکجهت

ماشینآالت،تعمیرات،سایرموادولوازم
مصرفشدنی،کرایهماشیناالت،بهای

برق،سوختماشینآالتو...(

۶/۳۰۹/۸۲۹/۶۷۰

۳

هزینههایعمرانی)شاملپروژههایلکه
گیریآسفالتمعابرسطح،پروژهآسفالت
کوچهها،تعویضجداولفرسوده،فرش
موزائیکپیادهروها،زیباسازیمعابر

سطحشهرو...(

۷/۶۹۰/۶۶۴/۲۲۸

۴
حقوقومزایایپرسنلوکارکنان)بخش
هایاداری،خدماتشهریوعمرانی(

۲/۲۴۲/۸۴۹/۲۹۲

۱۶/۹۰۹/۱۱۵/۹۹۰جمعکلهزینهها)جاریوعمرانی(۵

مبلغعنوانردیف

۱

هزینههایجاری/اداری)شاملخرید
لوازممصرفیاداری،تجهیزشهرداری
بهسیستمکامپیوتر،بهایتلفن،برق،

گازو...(

۱/۵۳۶/۳۱۸/۲۲۲

۲

هزینهجاری/خدماتشهری)شامل
خریدلوازمیدکیوالستیکجهت

ماشینآالت،تعمیرات،سایرموادولوازم
مصرفشدنی،کرایهماشیناالت،بهای

برق،سوختماشینآالتو...(

۸/۴۵۳/۱۵۹/۲۱۶

۳

هزینههایعمرانی)شاملپروژههای
لکهگیریآسفالتمعابرسطح،پروژه
آسفالتکوچهها،تعویضجداول

فرسوده،فرشموزائیکپیادهروها،زیبا
سازیمعابرسطحشهرو...(

۱۹/۶۲۴/۴۶۳/۵۶۴

۴
حقوقومزایایپرسنلوکارکنان)بخش
هایاداری،خدماتشهریوعمرانی(

۳/۲۹۹/۵۳۹/۸۸۰

۳۲/۹۱۳/۴۸۰/۸۸۲جمعکلهزینهها)جاریوعمرانی(۵

شهرداری کوهبنان

شهرداری کوهبنان


