
به مناسبت عید فطر؛
۱۰ مددجوی جرائم 

غیرعمد در کرمان از 
زندان آزاد می شوند

سرویس خبری کرمان امروز: مدیر عامل ستاد 
دیه استان کرمان از آزادی ۱۰ مددجوی جرائم 
غیرعمد این استان به مناسبت عید فطر خبر داد. 
سید حجت اهلل موسوی قوام گفت: به مناسبت 
جرائم  مددجویان  از  نفر   ۱۰ فطر  سعید  عید 
آغوش  به  و  شده  آزاد  زندان  از  غیرعمد 

خانواده باز می گردند.
و  دیه  بدهکار  افراد  این  از  نفر  افزود: سه  وی 
شهرستان  از  مالی  بدهکار  نیز  دیگر  نفر  هفت 

های کرمان، بم، رفسنجان و کهنوج هستند.
موسوی قوام از آزادی پنج نفر از این افراد با 
و  داد  خبر  خیرین  ریالی  میلیون   ۴۰۰ کمک 
تصریح کرد: مشارکت خیرین می تواند عامل 

بسیار مهمی در آزادسازی این افراد باشد.
با  نیز  دیگر  نفر  پنج  شد:  یادآور  مسوول  این 
محل  از  ریال  میلیون   ۷۴۰ و  میلیارد  دو  هزینه 
اعتبارات صندوق تامین خسارت های بدنی و 
ستاد مرکز به صورت تسهیالت قرض الحسنه 
همچنین  وی  شد.  خواهند  آزاد  هفته  پایان  تا 
غیرعمد  جرائم  مددجوی   ۱۱ آزادی  از 
و  داد  خبر  )ع(  مجتبی  حسن  امام  میالد  در 
از  ۳۰  بیش  افراد  این  بدهی  مبلغ کلی  افزود: 
با تالش ستاد دیه و اخذ  بود که  میلیارد ریال 
آزادی  زمینه  شاکیان؛  از  رضایت  و  تخفیف 
ریال  میلیارد  هفت  پرداخت  با  مددجویان  این 

فراهم شد.

پذیرش دانشجو 
در مرکز علمی 

کاربردی ارشاد کرمان
و  فرهنگ  کل  اداره  کاربردی  علمی  مرکز 
ارشاد اسالمی استان کرمان برای سال تحصیلی 
جدید در دو مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد.

فیلم  سازی،  فیلم  های  رشته  در  مرکز  این 
امور  داخلی،  معماری  انیمیشن،  نویسی،  نامه 
فرهنگی و روابط عمومی از عالقه مندان واجد 

شرایط ثبت نام به عمل می آورد.
ارشاد کرمان،  همچنین مرکز علمی کاربردی 
رشته های درخواستی جدیدی شامل موسیقی، 
تبلیغات و چاپ و نشر  ایرانی،  نوازندگی ساز 
با  موافقت  صورت  در  که  است  کرده  ارایه 
این درخواست، عالقه مندان می توانند در این 

رشته ها نیز ثبت نام نمایند.
و  نویسی  نام  برای  توانند  می  مندان  عالقه 
شماره  با   ۱۳ تا   8 ساعت  از  بیشتر  اطالعات 

۳226۱۰۴5 تماس حاصل فرمایند.
سایت  طریق  از  نهایی  پذیرش  و  قطعی  نام  ثبت 
سنجش به نشانی www.sanjesh.org براساس 

سوابق تحصیلی)معدل( انجام خواهد شد.
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امروز-  کرمان  خبرنگار   – کرمان 
کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
واحدهای  تمامی  و  شرکت  این  گفت: 
برای  هستند  تالش  در  زیرمجموعه 
به  نفتی  های  فرآورده  مصرف  کاهش 
های  پروژه  اجرای   ، ملی  عنوان سرمایه 
گازرسانی را از طریق اعتبارات بند ماده 
ق تسریع نمایند. بندق تبصره 2 بودجه 9۳ 
اقتصاد  توسعه  برای  بزرگ  یک جهش 
اقتصاد  آن  اجرای  با  که  است  کشور 
معظم  مقام  منویات  اساس  بر  مقاومتی 

رهبری محقق می شود. 
اجرای  به  اشاره  با  ودیعتی  علی  محمد 
با  گفت:  کرمان  استان  در  طرح  این 

از  استان  این  زیاد  وسعت  به  توجه 
جمعیتی  پراکندگی  و  جغرافیایی  لحاظ 
قالب  و  طرح  در   ، زیادی  کار  حجم   ،
و ۱6شهر   به 2۴۴روستا  اولیه گازرسانی 
پیش بینی شده است که بیشتر حجم کار 
مربوط به جنوب استان و شهرهای بم ، 
آباد  عنبر  و  رودبار   ، جیرفت   ، کهنوج 
می شود. وی با اشاره به اینکه هم اکنون 
عملیات طراحی و اجرایی این پروژه ها 
در استان شروع شده است افزود ، با توجه 
دو محور  در  ها  پروژه   ، به وسعت کار 
جداگانه خط انتقال و تغذیه و شبکه پلی 
اتیلن برنامه ریزی و در شرف انجام می 
باشد. مهندس محمد علی ودیعتی ادامه 

۷۰مورد  از  بیش  سال  ابتدای  از   ، داد 
بند  راستای  در  ساده  و  کیفی  فراخوان 
به  گازرسانی  های  پروژه  جهت  )ق( 
جراید  در  استان،   روستاهای  و  شهرها 
سراسری و استانی به چاپ رسیده است و 
با توجه به اعالم آمادگی های پیمانکاران 
مجرب عملیات اجرایی تعدادی از آنها 
شروع شده است که امیدواریم با حمایت 
و شرکت  نفت  وزارت  جانبه  همه  های 
ملی گاز ایران هر چه زودتر شاهد به ثمر 

رسیدن آنها باشیم. 
وی ادامه داد در پروژه های گاز رسانی 
و  انتقال  خط  25۰کیلومتر  به  شهرها  به 
68۰کیلومتر  و  تغذیه  خط  ۱۴5کیلومتر 

امکان  که  است  نیاز  اتیلن  پلی  شبکه 
هزار   8۷ برای  گاز  نعمت  از  استفاده 

خانوار شهر را فراهم نماید.
از  بیش  به  نیز  روستایی  های  پروژه  در 
66۰کیلومتر  و  تغذیه  خط  ۱85کیلومتر 
22هزار  تا  است  نیاز  اتیلن  پلی  شبکه 
الهی  نعمت  این  از  روستایی  خانوار 

برخوردار و بهره مند شوند.
مهندس ودیعتی در پایان گفت : اجرای 
سازمان  که  شود  می  موجب  بند  این 
بر  تکیه  بدون  و  باشد  برونگرا  و  درونزا 
منابع دولت از محل صرفه جویی، منبع 
برای  منابع  این  از  و  نموده  ایجاد  مالی 

پیشبرد پروژه های خود استفاده نماید.

مجتمع  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان،  رعد  نیکوکاری  و  آموزشی 
پروفسور محمد حسن کریمی نژاد پدر 
علم ژنتیک و موسس مجتمع آموزشی 
دیدار  در  کرمان  رعد  نیکوکاری  و 
حذف  اهمیت  به  کرمان  فرماندار  با 

معلولیت ها در جامعه پرداخت.
وی گفت: امروز درصد معلولیت ها در 
جامعه به دلیل بعضی مشکالت ژنتیکی 
تصادفات  آمار  باالرفتن  همچنین  و 
افزایش یافته و ما تالش می کنیم تا با 
جهت  در  گامی  استان  خیرین  کمک 

کاهش معلولیت ها در جامعه بر داریم.
ساخت  به  اشاره  با  نژاد  کریمی 
ستون   ۴8 بنای  در  ژنتیک  آزمایشگاه 
مجتمع   : داشت  اظهار  رعد  ماندگار 
کرمان  رعد  نیکوکاری  آموزشی 
حال  در  خیرین  از  جمعی  کمک  با 
به  مجتمع  این  ساخت ساختمان جدید 

نام بنای ۴8 ستون ماندگار است.
از  بعضی  استفتاء  بر  تاکید  با  وی 
بعد  جنین  سقط  درباره  تقلید  مراجع 
زمانی خاص  در  معلولیت  تشخیص  از 
بزرگترین  اندازی  راه  با  کرد:  تصریح 

آزمایشگاه ژنتیک جنوب شرق کشور 
در مجتمع رعد می توان کمک بزرگی 
در جهت کاهش معلولیت ها برداشت.

این چهره نام آشنای کشور با تقدیر از 
تالش و همراهی مسئولین استان در این 
زمینه افزود: خوشبختانه مسئولین استان 
آنها  همه  و  داشته  توافق  زمینه  این  در 
جامعه  در  معلولیت  مشکل  حل  برای 
این  کامل  رفع  اما  کنند  می  تالش 
این  در  خیرین  کمک  نیازمند  مشکل 

زمینه است.
نیز  کرمان  فرماندار  توحیدی  علی 

شده  انجام  های  تالش  از  تقدیر  با 
جامعه  در  ها  معلولیت  رفع  حوزه  در 
گفت: متاسفانه امروز آمار معلولیت ها 
حل  برای  باید  که  رفته  باال  کشور  در 
اندیشیده  این مشکل تمهیدات خاصی 

شود.
وی با ارج نهادن به تالش های خیرین 
نیکوکاری  و  آموزشی  مجتمع  در 
مشکل  رفع  و  آموزش  در جهت  رعد 
کرد:  تصریح  جامعه  در  معلوالن 
خود  اختیارات  حوزه  در  فرمانداری 
آماده هر گونه کمک و همراهی است 

عزم قاطع شرکت گاز برای تسریع گازرسانی به جنوب استان 

ساخت بزرگترین آزمایشگاه ژنتیک جنوب شرق در مجتمع نیکوکاری رعد

اجرای طرح  استاندارد سازی مهدهای کودک در سراسر استان

خبر
با کلید تدبیر و امید، قفلی دیگر گشوده شد

سرانجام توافق برد-برد حاصل شد
حسن  و  شد  حاصل   5+۱ و  ایران  بین  ای  هسته  توافق  امروز:  کرمان  سیاسی  سرویس 
روحانی بار دیگر به مردم ایران ثابت کرد که وعده های انتخاباتی اش حقیقت محض 
بوده است و یکی پس از دیگری محقق خواهند شد. تا این لحظه که در حال تهیه این متن 
هستیم، خروجی همه ی خبرگزاری ها از توافق نهایی بین ایران و کشورهای ۱+5 خبر 

می دهد و دو طرف مذاکره کننده در حال تهیه بیانیه و امضای متن نهایی توافق هستند. 
توافقی بین ایران و آژانس انرژی اتمی به امضا رسیده است و تلویزیون ماهواره ای پرس 
است  شده  ذکر  توافقنامه  این  متن  در  نوشت:  اینگونه  نامه  توافق  این  مورد  در  وی  تی 
با تصویب قطعنامه شورای امنیت لغو  ایران  که تمامی تحریم های مالی و اقتصادی علیه 
ایران تاسیسات  ادامه می دهد،  به فعالیت  ایران  اتمی هسته ای  می شود، تمامی سایت های 
هسته ای خود را حفظ کرده و به تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفوژهای پیشرفته ادامه 
می دهد، رآکتور آب سنگین اراک قرار است مدرنیزه و به فناوری جدید مجهز شود و 
تحریم تسلیحاتی ایران لغو و به جای آن، محدودیت هایی به مدت پنج سال برقرار شود.

این یعنی همان حفظ عزت ایران اسالمی که آقایان ظریف و روحانی از آن سخن می 
گفتند و وعده ی آن را داده بودند. امروز و با حاصل شدن این توافق برد-برد عده ای 
این  بازنده ی  اولین  افسردگی دچار خواهند شد،  به  ایران  نیز در خارج و داخل  بازنده 
کاسبان  اما  کرد.  اعالم  را  خود  ناراحتی  خبری  در  دیروز  همان  که  بود  نتانیاهو  میدان؛ 
تحریم در داخل کشور هنوز جرات نکرده اند لغت پرانی کنند. شاید این خبر یکی از 
بدترین خبرهای این ایام برای کسانی باشد که از آب گل آلود تحریم ها ماهی می گرفتند 

و امروز دکانشان بسته شده است.
خرسندیم از اینکه پس از سالها، رییس جمهوری زمام امورکشور را در دست گرفته است 
که راست گویی پیشه کرده است و تنها در شعار، مهرورزی و راستگویی را یدک نمی 
ایران که هیچ گاه  بر مردم  بر روحانی و ظریف و درود  کشد و مرد عمل است. درود 

امیدشان به یاس تبدیل نشد، این عیدی هسته ای گوارای وجودشان!

نشست »کتاب خوان« در کرمان برگزار می شود
کرمان- خبرنگار کرمان امروز- سلسله نشست های به اشتراک گذاری کتاب های خوانده 
فعالین  و  رسانه  اهالی  نویسندگان،  کتابداران،  مشارکت  با  »کتاب خوان«  عنوان  با  شده، 

حوزه کتاب در کرمان برگزار خواهد شد.
کتابخانه  مدیرکل  زاده  ها، محمدجوادحسین  کتابخانه  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
های عمومی استان کرمان با اعالم این خبر گفت:نشست کتاب خوان با رویکرد آشنایي عموم 
مردم با نحوه و چرایی مطالعه به عنوان گام مهم در توسعه فرهنگ مطالعه وایجاد احساس نیاز 

به مطالعه و فرهنگ سازي این امر  درآینده ای نزدیک درکرمان برگزار می گردد.
وی گفت:»کتاب خوان« نشستی صمیمانه با هدف اشتراک گذاري کتابهاي خوانده شده و 
معرفی کتاب های مفید و ترویج کتابخوانی است که با مشارکت کتابداران، نویسندگان، 

اهالی رسانه و فعالین حوزه کتاب برگزار خواهد شد.
فرد  هر  ارائه  براي  زمان  ومدت  دقیقه   9۰ جلسه  هر  برگزاري  زمان  افزود:  زاده  حسین 
ارائه گزارشی از کتابی که مطالعه  به  افراد  حداکثر ۷ دقیقه مي باشد ،که در این مدت 
کرده اند، می پردازند و اولویت با کتاب هایی است که برای عموم مردم قابل درک باشد 

و طیف گسترده ای از مخاطبین را با مطالعه آشنا کند.

سید  امروز-   کرمان  خبرنگار  کرمان- 
یک  همایش  برگزاری  از  هاشمی  معین 
روزه توسعه بازار و برند سازی در کسب 
شرق  جنوب  تعاونی  شرکتهای  کار  و 
کشور در تاریخ سی ام تیر ماه خبر داد و 
گفت : در این همایش ۱2۰ نفر از مدیران 
تعاون ، دبیران اتاق تعاون و مدیران عامل 
اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تولیدی و 
خدماتی استانهای کرمان ، هرمزگان ، یزد 

و سیستان و بلوچستان شرکت می کنند .
وی هدف اصلی برگزاری این همایش را 
آموزش و توانمند سازی مدیران تعاونیها 
در راستای توسعه رقابت پذیری تعاونیها 

در بخش صادرات و ارتقای توان آنها در 
ارائه کاال و خدمات در بازارهای جهانی 
بازاریابی  تقویت   : گفت  و  کرد  عنوان 
و  برند مطرح  توسعه  و  ایجاد   ، فروش  و 
نهادینه سازی فعالیتهای شبکه ای در بین 
توسعه  همایش  اهداف  دیگر  از  تعاونیها 
کار  و  کسب  در  سازی  برند  و  بازار 
کشور  شرق  جنوب  تعاونی  شرکتهای 

است .
مدیر تعاون  اداره کل تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی استان کرمان با تآکید بر رعایت 
ساز و کارهای ایجاد یک برند در تعاونیها 
و  کاالها  کیفیت  افزایش  مطمئناً   : گفت 

خدمات ارائه شده از سوی تعاونیها نیز در 
این ساز و کار بسیار اهمیت دارد .

هاشمی مهمترین اقدامات اداره کل تعاون 
بخش حمایت  در  اجتماعی  رفاه  و  کار   ،
برند  از  را حمایت  تعاونیها  سازی  برند  از 
قالب  در  تعاوني  شرکتهاي  در  سازي 
و  حالل  برند  هزینه  از  بخشي  پرداخت 
هدف  با  آموزشي  هاي  دوره  برگزاري 
آشنایي مدیران تعاوني با مزایا و روند برند 
سازي  عنوان کرد و گفت : همچنین این 
اداره کل تا سقف 6۰ درصد هزینه دریافت 
بین  گواهینامه   ،  ISO9۰۰۱ گواهینامه 
المللی استاندارد صنایع غذایی و همچنین 

صادرات  توسعه  از  حمایت  بخش  در 
های  هزینه  درصد   6۰ سقف  تا  تعاونیها 
بین  و  داخلی  نمایشگاههای  در  حضور 
المللی و هزینه های صدور بیمه نامه های 
گمرکی  شرکتهای تعاونی را به صورت 

کمک بالعوض پرداخت می کند .
همایش  اصلی  سخنران  شود  می  یادآور 
و  کسب  در  سازی  برند  و  بازار  توسعه 
کار شرکتهای تعاونی جنوب شرق کشور 
مدیر   ، دانشگاه  استاد  ؛  پور  دکتر فضلی 
بین  و  داخلی  شرکتهای  مشاور  و  عامل 
در  کتاب   28 مترجم  و  نویسنده  المللی 

زمینه برندیگ و حقوق برند است .

در  امروز-  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
مدیرکل  بهزیستی  هفته  از  روز  دومین 
بهزیستی استان کرمان از استاندارد سازی 
کل  اداره  همکاری  با  کودک  مهدهای 
استاندارد   : گفت  و  خبرداد  استاندارد 
که  است  مهمی  مسایل  از  یکی  سازی 
باید در جامعه مورد توجه و اهمیت قرار 
گیرد و به صرف اینکه نهاد یا دستگاهی 
به عنوان ناظر وجود دارد ، اتفاق خاصی 

رخ نمی دهد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان 
در  خدمات  ارائه  زاده  کرمان،صادق 
مهدکودک را یک مقوله ضروری برای 

دریافت استاندارد اعتباری از سوی اداره 
خوشبختانه  افزود:  و  دانست  استاندارد 
مدیرکل  حضور  با  که  ای  جلسه  در 
زمینه  است  شده  برگزار  استاندارد  اداره 
سوی  از  الزم  هماهنگی  و  همکاری 
اجرای طرح  اداره جهت  کارشناسان دو 
کودک  مهدهای  در  سازی  استاندارد 

وجود دارد.
منظور  به  نیز  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
تأمین سالمت کودکان به لحاظ ساختار 
عالوه  و  مهدکودک  مکان  و  فیزیکی 
یکسان  آموزشهای  ارائه  برای  آن  بر 
کودکان   به  تخصصی  و  هماهنگ   ،

دستورالعملهای یکسانی در سطح کشور 
از سوی بهزیستی و مهدهای کودک در 
آنکه  :برای  داشت  اظهار  اجراست  حال 
به  بیشتر  کیفیت  با  خدمت  یک  بتوانیم 
استان  مهدهای کودک سراسر  کودکان 
ارائه نماییم با انعقاد تفاهم نامه با اداره کل 
استاندارد تالش خواهیم کرد تا امکانات 
، تجهیزات و حتی در بخشهای آموزشی 
و بطور کلی تمامی خدمات قابل ارائه در 
مهدهای کودک رعایت بحث استاندارد 

بطور جدی دنبال شود.
مدیرکل بهزیستی اولین قدم برای اجرای 
این طرح را ارائه آموزشهای الزم و منطبق 

با دستورالعملهای اداره کل استاندارد و 
با حضور کارشناسان آن اداره کل برای 
جدید  تحصیلی  سال  در  که  مدیرانی 
عنوان  اند  نموده  مهد  تأسیس  به  اقدام 
کرد و افزود: در اولین جلسات توجیهی 
و آموزشی که ویژه مدیران مهدهای تازه 
مباحث  حتماً  شود  می  برگزار  تأسیس 
مهدهای  تجهیزات  سازی  استاندارد 
کودک را بطور جدی دنبال خواهیم کرد 
تا در دوره های و مراحل بعدی به سمت 
آموزش به دیگر مدیران و مربیان مهدهای 
کودک و استاندارد سازی بخشهای دیگر 

مهدهای کودک بپردازیم .

هفته آینده در کرمان برگزار میشود:

 همایش توسعه بازار و برند سازی در کسب و کار شرکتهای تعاونی جنوب شرق کشور 

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور صدوده کرمان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 352 و شناسه ملی 10630034530 

به استناد صورت جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳9۳/5/6:
هیأت  رییس  نایب  به سمت  ملی 299۱2۰۷۰۰۰  به شماره  ابراهیمی  وزیرزاده  مجید  آقای  ۱ـ 
مدیره و مدیر عامل و آقای عیسی عامری با شماره ملی 2992۳۴9۴5۳ به سمت عضو هیأت 
مدیره و آقای علیرضا اصفهانی به شماره ملی 299۱۴66۱۷۰ به سمت رییس هیأت مدیره تعیین 

گردیدند.
2ـ تمامی اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره و مهر شرکت 
معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای رییس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شده  انتخاب  مدیران  تعیین سمت  امضاء،  دارندگان حق  تعیین  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
پایگاه آگهی های  الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در  توسط متقاضی در سوابق 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری کرمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تعیین تکلیف وضعیت  قانون  برابر رأی شماره ۱۳9۴6۰۳۱9۰۰۷۰۰6۱۴۱ هیأت دوم موضوع 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمود موسوی استرآبادی کرمانی فرزند سید 
محمد به شماره شناسنامه 2۳5 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
2۴۷/۳5 متر مربع تحت پالک ۳۳۰6 فرعی از ۴8۰9 اصلی واقع در بخش ۱ کرمان به نشانی 
کرمان خیابان سده کوچه 29 درب پنجم خریداری از محل مالکیت کیاندخت کیانیان و خانم 
گوهر بانو سروشیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۱۷89م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۴/۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۴/5/۷

امین رضا قوام- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیأت  برابر رأی شماره ۱۳9۴6۰۳۱9۰۰۷۰۰۴۴۱۴ 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان 
شماره  به  ماشاا...  فرزند  ماهانی  نصری  علیرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه 8۳ صادره از ماهان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۳۴6 متر مربع تحت 
پالک ۱۳5 فرعی از ۴۱6۰ اصلی واقع در بخش 2 کرمان به نشانی کرمان خیابان سرباز کوچه 
۳۱ بن بست خریداری از محل مالکیت آقای موسی نیک پور محرز گردیده است. لذا به منظور 
فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
انتشار اولین  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.۱۷9۱م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۴/۴/2۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۴/5/۷

امین رضا قوام- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9000140
طبق ماده ۱8 آیین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله به شرکت 
تعاونی هزار گل کویر کرمان به نمایندگی روح ا... افضلی ابالغ می شود اداره حقوقی بانک 
ملت برای وصول مبلغ 2۷6۱۴5۷5۱ ریال موضوع الزم االجرا به موجب سند شماره ۳2۳6-

86/۷/22 و مبلغ ۱۳8۰۷28۷ ریال نیمعشر دولتی علیه شما اجرائیه صادر نموده با توجه به اینکه 
نشانی شما طبق اعالم مأمور ابالغ شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته نشانی شما را برای 
ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و نشانی فعلی شما نیز برای این اداره مشخص نیست لذا طبق 
انتشار  ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ 
که روز ابالغ محسوب می شود ظرف مدت ده روز مهلت دارید که نسبت به پرداخت بدهی 
اقدام نمایید. بدیهی است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام 

خواهد شد. در ضمن به جز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.۱۷9۳م/الف
مسؤول واحد اجرای اسناد رسمی کرمان
مطهره شاه محمدی و امید صاعد و امین رضا قوام

تسریع در فرایند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای دولتی 
به اسناد مالکیت کاداستری

امروز-  کرمان  –خبرنگار  کرمان 
چهارمین جلسه کمیته تخصصی شورای 
حفظ حقوق بیت المال با حضور مدیران 
ادارات کل راه و شهرسازی ، منابع طبیعی 
در  بنیاد مسکن  و  امورخیریه  و  اوقاف   ،
محل اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان تشکیل گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت 
این  در  کرمان  استان  امالک  و  اسناد 
پیرامون  اندیشی  هم  منظور  به  که  جلسه 
قانون جامع کاداستر  اجرایی شدن  نحوه 
و  اسناد  ثبت  مدیرکل  گرفت  صورت 

امالک استان کرمان صدور اسناد مالکیت 
کاداستری را در خصوص امالک دولتی 
امری الزم برشمرد که از تجاوز به اراضی 
جلوگیری  اراضی  این  تصرف  و  دولتی 

می نماید.
ابتدای  ماهه  داد در سه  ادامه  زاده  طالبی 
امسال ۱69۳ سند مالکیت دولتی در سطح 
به  نسبت  میزان  این  که  استان صادر شد 
سال گذشته که 29۴ سند مالکیت صادر 

شده بود بیش از پنج برابر شده است.
تشکیل  نتیجه  را  رشد  میزان  این  وی 
و  زمین  متولی  ادارات  با  منظم  جلسات 

دانست  کاداستر  قانون  اجرای  و  مسکن 
که از ابتدای سال جاری الزم االجرا شده 
است. وی همچنین با اشاره به سهمیه های 
تعیین شده برای ادارت ثبت جهت تثبیت 
اراضی دولتی در سال جاری تاکید کرد 
که همه دستگاه های متولی باید همکاری 
امالک  و  اسناد  ثبت  ادارات  با  را  الزم 
پایان سال  تا  این سهمیه ها  جهت تحقق 
داشته باشند تا روند تثبیت اراضی دولتی تا 
پایان سال با سرعت خوبی ا دامه پیدا کند.

استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
نقشه حریم  هنوز  همچنین گفت  کرمان 

در  ورود  نیز جهت  ها  روستا  از  برخی 
بانک کاداستر به ادارات ثبت تحویل داده 
بنیاد مسکن باید نسبت به تهیه  نشده که 
این نقشه ها اقدام نموده و به ادارات ثبت 

تحویل نماید.
مجموعه  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
اقدامات ثبت برای حفظ مالکیت دولت 
ابراز امیدواری کرد  و حقوق بیت المال 
این  ادارات متولی  با همکاری مثبت  که 
حوزه، جهت اجرای قانون جامع کاداستر 
تعدی  جلوی  زیادی  حد  تا  توانیم  می 
متجاوزین را به حقوق بیت المال بگیریم.

کرمان- خبرنگار کرمان امروز- مدیرعامل 
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  سازمان 
های  دوربرگردان  کردن  مسدود  از  کرمان 

حادثه خیز سطح شهر خبر داد. 

مهندس زنگی آبادی با اشاره به شناسایی این 
نقاط حادثه خیز در خیابان های سطح شهر 
افزود: با درخواست پلیس و مصوبه کارگروه 
های  دوربرگردان  از  برخی  استان،  ترافیک 

سطح شهر به عنوان نقاط حادثه خیز مسدود 
بیان این که زمان خط  با  شد. وی همچنین 
دلیل  به  عمومی  معابر  ای  دوره  های  کشی 
کاهش  ماه  دو  به  کرمان  هوای  آلودگی 

یافت ،گفت: در سه ماهه نخست سال جای 
26۰ هزار متر مربع خط کشی طولی و 26۰ 
متر مربع خط کشی عرضی انجام شده است. 
مهندس زنگی آبادی در ادامه تصریح کرد: 

و  مدارس  آموزشی چون  مراکز  ساماندهی 
ترافیکی  های  رفع گره  و  زبان  های  کانون 
ایجاد شده توسط آن ها به سازمان حمل و 

نقل و ترافیک شهرداری کرمان محول شد.

دوربرگردان های حادثه خیز مسدود شدند

قرائت زیارت 
حضرت رقیه )س(

با نوای :حاج مهدی معنویان
وعده دیدار: 
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