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 5میلیون نفر در اصفهان از مرداد ماه آب آشامیدنی ندارند
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سینعلی حاجی دلیگانی ،نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت :پنج میلیون نفر از مرداد ماه به بعد آب خوردن در اصفهان ندارند یعنی  420میلیون متر مکعب آب شرب که نیاز است
در حال حاضر تنها  100میلیون پشت سدها وجود دارد و اگر  200میلیون هم نذورات آسمانی باشد  120میلیون کم خواهد آمد و از این بابت جای نگرانی وجود دارد و تنها راه برونرفت از
این مشکل این است که حدود  250میلیون آبی که برای غیرشرب در طول زایندهرود برداشت میشود متوقف شود .به گزارش ایسنا ،او گفت :امروز پنج میلیون نفر تشنه هستند .امروز از
شهرهای مختلف تماس گرفتند و گفتند که آب چاهها که کیفیت مناسبی را ندارند بر روی شبکه قرار دارند البته استاندار محترم اقدامات خوبی انجام داده است ولی با پنج میلیون نفر تشنه
چه کاری میتوان انجام داد .وضعیت اضطراری است ،خواهشا دستور دهید که آقای رئیسجمهور جلسهای را به فوریت تشکیل دهند.
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امسال صنایع دستی بیش از همیشه مستحق حمایت است

خبر

اصیلترین کاالی ایرانی در انتظار حامی
.

زهراداستانی

Dastani2000@gmail.com
این روزها که حرف از حمایت کاالی ایرانی است شاید
پاسخ این سوال که «کدام کاال میتواند مستحق حمایت
باشد؟» بیش از هر چیز دیگری بتواند به تحقق این
شعار کمک کند .صنایع خودروسازی ،لوازم الکترونیک،
پوشاک و کفش از جمله کاالهایی هستند که از ابتدای
سال  97نامشان بارها از سوی بسیاری از رسانهها شنیده
شده است ،اما کدامشان میتوانند عنوان اصیلترین و
ایرانیترین کاال را با خود یدک بکشند ،جز صنایع دستی؟
نامگذاری سال  97تحت عنوان «حمایت از کاالی ایرانی» عمال
واردات را در برابر تولید داخلی قرار داده است ،رویارویی که به
طرح سوالهای متعددی منتهی میشود .سواالتی از جمله اینکه
«چرا باید از کاالی داخلی حمایت کرد؟» به این پرسش میتوان
پاسخهای متعددی داد .از جمله اینکه واردات کاال به تعطیلی
واحدها و کارگاههای تولید کاالهای مشابه داخلی کمک میکنند
و با هر تعطیلی کارگاههای تولیدی افراد زیادی از کار بیکار شده و
به خیل عظیم بیکاران و افراد جویای کاری که هر سال به دنبال
کار میگردند افزوده میشوند.
کاالهای چینی بالی جان صنایع دستی
نگاهی به آمار کاالهای وارداتی به ایران نشان میدهد که
بیشترین واردات انجام شده در سال  ،۹۶از کشور چین و تنها
کمی بیش از  ۴.۲میلیارد دالر بوده است .بیشترین میزان واردات
از چین به لحاظ قیمتی مربوط به قطعات خودرو است که در
داخل کشور مونتاژ میشود .اما کاالهای وارداتی چینی به قدری
زیاد است که تقریبا شامل تمام کاالهایی که در ایران مشابه داخلی
دارند میشوند ،نظیر اسباب بازی که واردات آن در سال گذشته
حدود  ۳۱میلیون دالر بوده است .همچنین در سال  96حدود ۱۵
میلیون دالر المپ ال ای دی ۸.۲ ،میلیون دالر دانه آفتابگردان،
حدودا  ۸میلیون دالر ماهی تیال پیال نیز از این کشور به ایران
وارد شده است .اما کاالهای وارداتی از چین تنها به اسباببازی
و ماهی و المپ خالصه نمیشود .بسیاری از محصوالت صنایع
دستی در بازارهای ایران کاالهای وارداتی از کشورهای چین ،هند
و پاکستان هستند .کاالهایی که چند سالی میشود که سازمان

متولی صنایع دستی را وادار به مقابله و جمعآوری آن برای
حمایت از محصوالت صنایع دستی ایرانی کرده است .محصوالتی
ت بودن سبب تعطیلی کارگاههای صنایع
که به دلیل ارزان قیم 
دستی و بیکاری هنرمندان ایرانی شدهاند .در سطح کالن اما تاثیر
واردات کاالهای غیر ضروری و مشابه داخلی بر اقتصاد کشور به
قدری مخرب است که حسینعلی حاجیدلیگانی ،نماینده مجلس
آن را عامل افت  ۱۰واحدی رتبه ایران از نظر اشتغال در  ۴سال
گذشته دانسته و گفته است«:طی  ۴سال گذشته جایگاه ایران از
نظر رتبه بیکاری در میان کشورهای جهان از  ۸۰به  ۹۰نزول کرد
که نشاندهنده تاثیر رکود اقتصادی و از بین رفتن رونق واحدهای
تولیدی است ».بنابراین مهمترین دلیل برای حمایت از کاالی
داخلی اشتغالزایی برای مردمان همین سرزمین است.
راه حل بیکاری ،بها دادن به صنایع دستی است
راه حل بیکاری اما در کجا است؟ توسعه کارخانهها و واحدهای
صنعتی غولپیکر و استخدام بیکاران به عنوان کارگران کارخانه یا
تشویق آنها به صنایع خرد و تولیدی؟ سالها است که بسیاری
از مشفقان از لزوم توجه و حمایت به صنایع دستی فراموش شده
ایرانی به عنوان تنها راه حل بحران بیکاری سخن گفتهاند .راهحلی
که میتواند به همراه صنایع وابسته به خود یعنی گردشگری
بخشی عظیمی از مشکل بیکاری و درآمد ملی را مرتفع کند .توجه

به صنایع دستی و شاغالن این بخش از ابعاد مختلف اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی برای کشور مهم است .ایجاد اشتغال در این
بخش نیاز به سرمایهگذاری باالیی ندارد و با مبالغ اندکی میتوان
ی در این بخش
بخشی از مشکل بیکاری کشور را با سرمایه گذار 
حل کرد .توسعه این بخش از صنعت کشور که معرف ارزشهای
فرهنگی و اجتماعی کشور است برای کشوری مثل ایران که در
معرض بحرانهای اقتصادی است و سالهای سال است که با
مشکالت بیکاری و اشتغال دست و پنجه نرم میکند ،ضروری
است .توجه به عدالت اجتماعی هم ایجاب میکند تا صنایع دستی
که از توزیع جغرافیایی مناسبی در کشور برخوردا است مورد توجه
قرار گیرد .حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی سبب
کاهش ناهنجاریهای اجتماعی میشود .افرادی که در این صنایع
مشغول فعالیت هستند میتوانند در کانون خانواده حضور داشته
و از ظرفیتهای فضای مسکونی خود برای اشتغال خود و خانواده
استفادهکنند.
اشتغال با سرمایه اندک ،چگونه ممکن است؟
حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای
اسالمی نیز در گفتوگو با خانه ملت بر این امر معتقد است که
«صنایع دستی نه تنها بخشی از فرهنگ و اقتصاد جامعه بوده بلکه
فصل مشترک اقتصاد و فرهنگ ،صنعت و هنر است .این صنعت از

در اجــرای مــواد مذکــور بدینوســيله اماکــی کــه برابــر اراء هياتهــای حــل اختــاف موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در
واحــد ثبتــي ناحيــه دو شهرســتان کرمــان تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه و ادامــه عمليــات ثبتــی انهــا مطابــق قانــون مذکــور تجویــز گردیــده اســت بــه ترتيب شــماره پــاک فرعــی از اصلــی و بخش محل
وقــوع ملــک و مشــخصات مالــک یــا مالكيــن ( متقاضيــان ثبــت ) واقعــدر بخشــهای (  )28-6- 3 -2ثبتــی شهرســتان کرمــان بشــرح ذیــل اگهــی ميشــود تــا در صورتــي کــه شــخص یــا اشــخاصی
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضيــان اعتراضــي داشــته باشــند بتواننــد از تاریــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ،ظرف مــدت یک
مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــي تقدیــم نمایند.بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد
شد.شــایان ذکــر اســت صــدور و تســليم ســند مالكيــت بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  2کرمان
 75فرعــی از  3319اصلــی مجــزی شــده از  2فرعــی از  3319اصلــی – خانــم صغــری عابدینــی طاشــكی فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره  5صــادره از راور در ششــدانگ یكبــاب خانــه
بــه مســاحت  97/42متــر مربــع بــه ادرس کرمــان خيابــان  17شــهریور کوچــه  23خریــداری از محــل مالكيــت نعمــت اهلل مســگر زاده  -ردیــف 0612
 13918فرعــی از  3968اصلــی مجــزی شــده از  899فرعــی از  3968اصلــی – اقــای روح الــه دهقــان رحمــت ابــادی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره  120صــادره از ریــگان در ششــدانگ
یكبــاب خانــه بــه مســاحت  124/50متــر مربــع بــه ادرس کرمــان شــهرک امــام حســن (ع) کوچــه  7خریــداری از محــل مالكيــت ســيد عبــاس ابراهيمــی پــور فرســنگی  -ردیــف 8675
 14575فرعــی از  3968اصلــی مجــزی شــده از  885فرعــی از  3968اصلــی – اقــای ماشــااهلل معيــن الدینــی فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره  444صــادره از کرمان در ششــدانگ یكباب
خانــه بــه مســاحت  413/64متــر مربــع بــه ادرس کرمــان خيابــان ســرباز ميــدان سراســياب جنــب تــاالر پذیرایــی خریــداری از محل مالكيت ماشــااهلل ثمره هدایــت زاده  -ردیــف 2220
 14579فرعــی از  3968اصلــی مجــزی شــده از  899فرعــی از  3968اصلــی – اقــای حســن رضوانــی فرزنــد یدالــه بــه شناســنامه شــماره  76صــادره از کرمــان در ششــدانگ
یكبــاب ســاختمان بــه مســاحت  161/35متــر مربــع کــه مــوازی  62متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان
خيابــان اســدابادی کوچــه  7جنوبــی  1خریــداری از محــل مالكيــت علــی احمــدی نــژاد  -ردیــف 8689
 15158فرعــی از  3968اصلــی مجــزی شــده از  846فرعــی از  3968اصلــی – اقــای مجيــد ابراهيمــی پــور فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره  2251صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب
مغــازه بــه مســاحت  50/78متــر مربــع بــه ادرس کرمــان جــاده قدیــم ماهــان نبــش کوچــه  4شــهيدان ماهانــی خریــداری از محــل مالكيــت عبــاس ابراهيمــی پــور  -ردیــف 0189
 15477فرعــی از  3968اصلــی مجــزی شــده از  899فرعــی از  3968اصلــی – اقــای رضــا امامــی فــر فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره  2980038180صــادره از کرمــان در ششــدانگ
یكبــاب خانــه بــه مســاحت  163/59متــر مربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار تــره بــار کوچــه  4خریــداری از محــل مالكيــت فاطمــه حيــدری  -ردیــف 0755
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  3کرمان
 20141فرعــی از  1783اصلــی – اقــای رضــا ناظــری فرزنــد عزیزالــه بــه شناســنامه شــماره  12صــادره از رایــن در ششــدانگ یكبــاب کارگاه بــه مســاحت  499متــر مربــع کــه مــوازی 180/35
متــر مربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان کمربنــدی امــام رضــا (ع) نرســيده بــه نبــش خيابــان صبــا ســنگ بيســتون خریــداری
از محــل مالكيت ســيد حســين طباطبائــی  -ردیــف 0831
 45فرعــی از  2777اصلــی مجــزی شــده از  1فرعــی از  2777اصلــی – اقــای صــادق درانــی فرزنــد منصــور بــه شناســنامه شــماره  727صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب مغــازه بــه
مســاحت  80/49متــر مربــع بــه ادرس کرمــان خيابــان شــهيد رجایــی نبــش کوچــه  47خریــداری از محــل مالكيــت ماشــااهلل پــور نامــداری  -ردیــف 5073
 22792فرعــی از  2787اصلــی – اقــای رحيــم پــای گــذار فرزنــد رضــا بــه شناســنامه شــماره  1صــادره از رابــر در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  203مترمربــع بــه
ادرس کرمــان بلــوار رســالت کوچــه  12نبــش چهــار کوچــه خریــداری از محــل مالكيــت محمــود پــورزاده حســينی  -ردیــف 0186
 23166فرعــی از  2787اصلــی – خانــم فاطمــه ایــران نــژاد پاریــزی فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره  12046صــادره از ســيرجان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت
 103/86متــر مربــع بــه ادرس کرمــان خيابــان مالــک اشــتر جنوبــی کوچــه  24درب نهــم خریــداری از محــل مالكيــت محمــد حســين ودیعتــی  -ردیــف 0710
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  6کرمان
 1980فرعــی از  20اصلــی – خانــم فرزانــه آراد فرزنــد حســين بــه شناســنامه شــماره  2029صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  255/94متــر مربــع
بــه ادرس کرمــان قائــم ابــاد خيابــان مولــوی کوچــه  18خریــداری از محــل مالكيــت غامعبــاس ایاقــی  -ردیــف 0747
 2126فرعــی از  20اصلــی – اقــای مــراد علــی پــا برجــا فرزنــد نعمــت الــه بــه شناســنامه شــماره  722صــادره از رابــر در ششــدانگ یكبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی
بــه مســاحت  278/26متــر مربــع بــه ادرس کرمــان قائــم ابــاد خيابــان مولــوی کوچــه  6خریــداری از محــل مالكيــت احمــد ایاقــی  -ردیــف 1607
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  28کرمان
 11فرعــی از  1062اصلــی – خانــم فاطمــه ميرزائــی فرزنــد امــان الــه بــه شناســنامه شــماره  8428صــادره از کرمــان در ششــدانگ یكبــاب خانــه بــه مســاحت  243/80متــر
مربــع بــه ادرس رایــن خيابــان طالقانــی کوچــه امــام زاده ســلطان ســيد علــی خریــداری از محــل مالكيــت ســهام مجهــول بــوده برابــر رای هيــات محتــرم ثبــت محــل مكلــف بــه
تنظيــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود گردیــده اســت  -ردیــف 4633
تاریخ انتشار نوبت اول  :دوشنبه  1397/01/20تاریخ انتشار نوبت دوم  :دوشنبه 1397/02/03

«آگهی حدود اختصاصی واقع در حوزه ثبتی راور بخش  19کرمان »

لحاظ فرهنگی گویای تمدن و فرهنگ اسالمی -ایرانی کشور است و
در سیاستهای کلی نظام همیشه بحث حمایت از میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری مورد تاکید بوده است ».وی با بیان
اینکه صنایع دستی فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال است ،بیان
کرده« :ایجاد اشتغال در این بخش با سرمایهگذاری بسیار اندک
محقق میشود در حالی که صنایع بزرگ نیازمند سرمایهگذاری
های بسیار بیشتر هستند .صنایع دستی با وجود مشکالت بسیار
و شرایط بد اقتصادی میتواند باعث اشتغال و درآمدزایی شود؛ به
طور مثال با ایجاد یک کارگاه و به کارگیری جوانان چند نفر از آنها
از بیکاری نجات مییابند؛ عالوه بر آن با آموزشهای الزم در این
کارگاهها میتوان این هنر را به نسل بعد منتقل کرد».
سال  97شاید سال بهتری باشد
با این حال گرچه سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
ش کرده است تا با احیای
گردشگری در سالهای گذشته تال 
رشتههای مختلف صنایع دستی ،کاربردی کردن و خارج کردن
آن از یک وسیله تزئینی و نزدیک شدن به زندگی امروز ایرانیان،
برگزاری نمایشگاهها و طرح الیحه حمایت از هنرمندان صنایع
دستی در مجلس به این صنعت کمک کند اما نگاهی به بودجه
این صنعت در سال  97نشان میدهد که هنوز هم دولت از
حمایت این صنعت غافل است .با این حال اما سال  97شاید سالی
بهتر برای صنایع دستی ایران باشد .آن طور که پویا محمودیان
سرپرست معاونت صنایعدستی سازمان میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری نیز در اولین نشست خبری سال 97
اعالم کرده استقابل مردم برای خرید صنایع دستی در نوروز
 97خوب بوده و بازارچههای و غرفههای فروش صنایعدستی
در  31استان از  27اسفند  96تا  13فروردین  97با 10هزار
 146غرفه فروش صنایعدستی با رشد  41درصدی روبهرو بوده
است .او افزوده« :افزایش غرفههای فروش صنایعدستی این نوید
را میدهد که در سال حمایت از کاالی ایرانی شاهد رشد فروش
صنایعدستی باشیم .این بازارچهها همچنین میتواند موجب رونق
اقتصاد محلی شود ».سرپرست معاونت صنایعدستی سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری با اشاره به مصوبه اولین
جلسه هیئت دولت در سال  97مبنی بر ممنوعیت خرید کاالی
خارجی گفته« :پیرو دستورات ریاست سازمان میراثفرهنگی
برای تحقق این امر به  31استان نامه ارسال و درخواست شد
که استانها لیست اقالم صنایعدستی قابل استفاده در ارگانها و
دستگاهها را اعالم کنند .امیدواریم که این مسئله تأثیرات خود را
در ماههای اولیه سال بگذارد».

پژوهشهای مطالعاتی و کاربردی ،عملیات عمرانی و بهسازی ،امور حفاظتی
و مرمت ،کاوشهای باستانشناسی و فعالیتهای سختافزاری و نرمافزاری
در راستای معرفی و آموزش ،همواره از اولویتهای نخست پایگاههای میراث
جهانی و ملی بوده است که در همین راستا اقدامات بسیار مناسبی از سوی
پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در سالی که گذشت انجام شده است.
بهگزارش روابطعمومی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید مسعود منفرد رضایی مدیر
این پایگاه با بیان این مطلب اظهار کرد« :اجرای بیش از  30طرح در قالب پنج شاخص
در سالی که گذشت ،سالی پرکار را برای تخت جمشید رقم زد ».او به توجه خاص جامعه
در خصوص میراثفرهنگی اشاره کرد و گفت« :در شرایطی قرار داریم که اخبار مربوط
به میراثفرهنگی و اماکن تاریخی به صدر خبرها و فعالیتها رسیده است و همین امر،
چالشهای محوطههای میراثفرهنگی و تاریخی و چگونگی حفاظت ،مرمت ،معرفی و
پژوهشهای کاربردی را به یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه و مسئوالن مبدل ساخته
است ».مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در ادامه گفت« :نگاهی به کارنامه پایگاه
میراث جهانی تخت جمشید در سال گذشته ،از اقداماتی حکایت میکند که در آن سعی
شده فرصتهای موجود تقویت و فاصله برخی چالشها از وضعیت بحرانی به حداقل
برسد ».به گفته او ،ضمانت اجرای عملکرد صحیح در محوطه جهانی تخت جمشید و
آثار تاریخی پیرامون آن و همچنین تعیین تکلیف در خصوص پروژههای اضطراری از
اولویتهایی است که همواره نسبت به آن تأکید و اهتمامی وجود داشته است .رضایی
منفرد افزود« :پروژه مستندنگاری سهبعدی کلیه آثار صخرهای در محوطه نقش رستم
با استفاده از تکنولوژی لیزر اسکن سه بعدی ،حفاظت و مرمت آرامگاه خشایارشا شامل
مستند نگاری آرامگاه و نقوش برجسته آن ،راهاندازی کارگاه با ارتفاع  65متر و آغاز مطالعات
حفاظتی اثر ،راهاندازی بانک اطالعاتی اشیای باستانشناسی ،بررسی رفتار لرزه ای سازه
دروازه ملل در تخت جمشید به روش اجزاء منفصل و با استفاده از نرم افراز ،3DES
بررسی و تهیه نقشه باستان شناسی دشت مرودشت (شهر پارسه) و ساماندهی تابلوهای
محیطی دوزبانه راهنمای گردشگر و  ...از شاخصترین کارها و اقداماتی است که در تخت
جمشید انجام شده است ».او افزود« :همچنین ،راهاندازی کارگاه مرمت سفال ،مرمت
اشیای موزهای و اشیای کشفشده ،پایش دیواره شمالی تختگاه تخت جمشید ،حفاظت
از حریم محوطههای باستانی با مطالعه موردی تهیه نقشه ژئورفرنس از نشانهگذاری حرائم
تخت جمشید ،شهر استخر و نقش رستم ،اجرای طرح پژوهشیکاربردی ساماندهی و
طبقهبندی انبار سفال و سنگ تختجمشید ،بررسی عملکرد هیدرولیکی کانالهای دفع
آب در تخت جمشید ،تهیه ،نصب و راهاندازی  21دوربین مداربسته و انتقال تصاویر به
مرکز مانیتورینگ ،اتصال تخت جمشید به شبکه فیبر نوری ،فنس کشی باروی تخت
جمشید ،پروژه دفع آبهای سطحی در قسمت ورودی پلکان تخت جمشید ،مطالعه و
بررسی گیاهان آسیبرسان موجود در برزن جنوبی تختجمشید ،بهسازی و ساماندهی
محور ورودی تخت جمشید ،طراحی و اجرای محوطهسازی محور ورودی تخت جمشید
در موقعیت ضلع جنوبی گیت ورودی تختجمشید تا هتل آپادانا ،راهاندازی کارگاه حفاظت
و مرمت در کاخ آپادانا و کارگاه مرمت سفال ،راهاندازی کارگاه حفاظت و مرمت در بنای
خزانه ،راهاندازی کارگاه حفاظت و مرمت درصد ستون ،راهاندازی کارگاه مرمت کتیبه
آجرهای لعابدار کاخ ملکه تخت جمشید و فعالیتهای معرفی و آموزش مطالب پایگاه از
دیگر اقداماتی است که در این مجموعه جهانی انجام شده است».

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

آگهی مرحله اول سال  (1397منطقه دو کرمان )
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
((آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتكليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي))

ریيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو شهرستان کرمان محمود مهدی زاده
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نظــر بــه اینكــه ششــدانگ یــک بــاب مغــازه پــاک شــماره  12فرعــی از  -962اصلــی مــورد تقاضــای خانــم ثریــا شمســی نــژاد راوری واقــع درراور خيابــان خيابــان معلــم  ،بخــش  18کرمان  ،به مســاحت
 28/90متــر مربــع باســتناد رای شــماره  139660319004000941مــورخ 96/10/19هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی حــوزه ثبتــی راور
در مالكيــت نامبــرده قــرار گرفتــه و آگهــی موضــوع مــاده 3قانــون و مــاده 13آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی منتشــر و در موعــد مقــرر
مــورد واخواهــی قــرار نگرفتــه اســت و نيــاز بــه تحدیــد حــدود دارد لــذا بــر حســب درخواســت وارده بــه شــماره /97/11021/124و 97/01/18-مالــک بدینوســيله آگهــی تحدیدحــدود آن باســتناد تبصــره
ذیــل مــاده  13قانــون مزبــور منتشــر و عمليــات تحدیــد حــدود از ســاعت  9صبــح دوشــنبه  97/02/10در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بدینوســيله بــه مالــک و یــا مالكيــن امــاک مجــاور رقبه
مذکــور اخطــار مــی گــردد کــه در موعــد مقــرر در ایــن آگهــی در محــل وقــوع ملــک حاضــر گردنــد در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عمليــات تحدیــدی بــا معرفــی مالــک انجــام چنانچــه شــخص و یــا
اشــخاصی برحــدود و حقــوق ارتفاقــی آن اعتــراض داشــته باشــند بــر طبــق مــاده  20قانــون ثبــت حداکثــر ظــرف مــدت  30روز پــس از تنظيــم صورتمجلــس تحدیــدی اعتراض خــود را کتبــا به ایــن اداره
تســليم تــا بــه دادگاه صالحــه ارســال گــردد ضمنــا معتــرض بایســتی بــه اســتناد مــاده  -86آئيــن نامــه قانــون ثبــت حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه پــس از تســليم اعتــراض بــه اداره ثبــت دادخواســت
الزم جهــت طــرح دعــوی بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد در غيــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و به
اداره ثبــت اســناد و امــاک راور تســليم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عمليــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه مــی دهــد 0/0م.الــف 5
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رئيس اداره ثبت اسناد وامالک استان کرمان – مرتضی کاربخش
تاریخ انتشار روز دو شنبه 97/01/20:

برابــر آراء صــادره هیــات  /هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و
بامعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بمنظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه  15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری
آگهــی مــی گــردد در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذکــور و عــدم اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قضائــی نمــی باشــد -1 .خانــم هــا ماریــا و راضیــه
و مرضیــه جملگــی بــا نــام خانوادگــی احتشــامی فرزنــدان محمــد ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ  348/96مترمربــع بــه پــاک  3فرعــی از 40
اصلــی مفــروز از پــاک اصلــی  40واقــع در شــهر لنگــرود بخــش  15گیــان مشــاعا بالســویه  -2 .آقــای ســیدرضا میرفرجــود لنگــرودی فرزنــد ســید مصطفــی ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  172/30مترمربــع بــه پــاک  34فرعــی از  934اصلــی مفــروز از پــاک فرعــی یــک واقــع در شــهر لنگــرود بخــش  15گیــان-3 .خانــم ثریــا حســن پــور گابیــه
فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  69/40مترمربــع بــه پــاک  2887فرعــی از  1اصلــی مفــروز از پــاک  13فرعــی واقــع در قریــه درب مســجد
حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -4 .اقــای ســیروس ابراهیــم عطاکویــی فرزنــد جعفــر بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  101/51مترمربــع به پــاک 1016
فرعــی از  2اصلــی مفــروز از پــاک  3فرعــی واقــع در قریــه طــوالزده حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -5 .آقــای موســی شــکارچی دیوشــلی فرزنــد اســمعیل بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  187/11مترمربــع بــه پــاک  1104فرعــی از  3اصلــی مفــروز از پــاک  27فرعــی واقــع در قریــه دیوشــل لنگــرود بخــش  15گیــان -6 .آقــای شــعبان بایــون
دیوشــلی فرزنــد علینقــی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر مغــازه بــه مســاحت  253/28مترمربــع بــه پــاک  491فرعــی از  4اصلــی مفــروز از پــاک  2فرعــی واقــع در قریــه طالــش
محلــه حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -7 .آقــای ســیروس صمــدی راد فرزنــد ســیف الــه بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  254/15مترمربــع بــه پــاک
 1179فرعــی از  20اصلــی مفــروز از پــاک  183فرعــی واقــع در قریــه بیجارپــس حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -8 .آقــای رضــا کلیدبــری مقــدم فرزنــد میــرزا حســین بصــورت ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  92/68مترمربــع بــه پــاک  353فرعــی از  52اصلــی مفــروز از پــاک  40فرعــی واقــع در قریــه کلیدبــر حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -9 .آقــای
ســید حســین ســادات حســینی فرزنــد ســیدعلی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  201/60مترمربــع بــه پــاک  5725فرعــی از  53اصلــی مفــروز از پــاک
فرعــی  447واقــع در قریــه کیاکایــه حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -10 .آقــای حیــدر اســمعیلی فرزنــد حاجــی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بر ســاختمان بــه مســاحت 229/72
مترمربــع بــه پــاک  7681فرعــی از  54اصلــی مفــروز از پــاک فرعــی  27واقــع در قریــه چالکیاســر حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -11 .آقــای احمــد نعیمــی راد فرزنــد حســین بصورت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  207/22مترمربــع بــه پــاک  4118فرعــی از  56اصلــی مفــروز از پــاک فرعــی  39واقــع در قریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان.
 -12خانــم ســیده فاطمــه بنــی هاشــمی بــازارده فرزنــد ســید نورآقــا بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  273/65مترمربــع بــه پــاک  4128فرعــی از 56
اصلــی مفــروز از پــاک فرعــی  8واقــع در قریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -13 .آقــای نیمــا آقایــی متعلقــی فرزنــد رضــا بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بر ســاختمان
بــه مســاحت  226/56مترمربــع بــه پــاک  4129فرعــی از  56اصلــی مفــروز از پــاک فرعــی  9واقــع در قریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -14 .آقــای امیــر فاتــح فرزنــد حســین برابــر
نامــه شــماره  96/149911مــورخ  96/10/24جهــاد کشــاورزی لنگــرود بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  145/28مترمربــع بــه پــاک  4130فرعــی از  56اصلــی مفــروز از پــاک
فرعــی  9واقــع در قریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -15 .آقــای ســعید حســنی صولــت فرزنــد محمــد بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت
 144/22مترمربــع بــه پــاک  4131فرعــی از  56اصلــی مفــروز از پــاک فرعــی  9واقــع در قریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -16 .آقــای محمدعلــی محبوبــی فرزنــد ذکرعلــی بصــورت
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  130مترمربــع بــه پــاک  4132فرعــی از  56اصلــی مفــروز از پــاک فرعــی  11واقــع در قریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15
گیــان-17 .آقــای علــی امامــی کورنــده فرزنــد محمــود بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  301/60مترمربــع بــه پــاک  4133فرعــی از  56اصلــی مفــروز
از پــاک فرعــی  11واقــع در قریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -18 .آقــای احمــد خجســته لیــا کــوه فرزنــد محمــود بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان
بــه مســاحت  273/81مترمربــع بــه پــاک  4134فرعــی از  56اصلــی مفــروز از پــاک فرعــی  11واقــع در قریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -19 .آقــای علــی قاســمی فرزنــد یدالــه
بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  5084/33مترمربــع بــه پــاک  256فرعــی از  61اصلــی مفــروز از پــاک اصلــی  61واقــع در قریــه لوکایــه حومــه لنگــرود
بخــش  15گیــان -20 .آقــای فخرالدیــن شــریفی فرزنــد ســرمعلی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  80/30مترمربــع بــه پــاک  1433فرعــی از  64اصلــی
مفــروز از پــاک  109فرعــی واقــع در قریــه متعلــق محلــه حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -21 .آقــای مهــرداد جعفرپــور فرزنــد علــی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان
بــه مســاحت  65مترمربــع بــه پــاک  1434فرعــی از  64اصلــی مفــروز از پــاک  109فرعــی واقــع در قریــه متعلــق محلــه حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -22 .آقــای رضــا شــیخ محمــدی فرزنــد
علینقــی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  672/36مترمربــع بــه پــاک  3589فرعــی از  65اصلــی مفــروز از پــاک یــک فرعــی واقــع در قریــه درویشــانبر
حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -23 .آذر کــوزه گــر ماهــر لنگــرودی فرزنــد کریــم بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  672/36مترمربــع بــه پــاک 3589
فرعــی از  65اصلــی مفــروز از پــاک یــک فرعــی واقــع در قریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -24 .خانــم قدیســه دزدار فرزنــد محمــد بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل
بــر ســاختمان بــه مســاحت  753/57مترمربــع بــه پــاک  5060فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــاک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -26 .خانــم مریــم فرضــی
پــور جالونــد فرزنــد خســرو بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  700/10مترمربــع بــه پــاک  5060فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــاک  30فرعــی واقــع در
قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -27 .آقــای اردالن آل اســماعیل فرزنــد رحمــان بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  201/20مترمربــع بــه پاک
 5062فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــاک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -28 .اقــای محمــد رجــب پــور شیرجوپشــت فرزنــد موســی بصــورت ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  781مترمربــع بــه پــاک  5063فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــاک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان -29 .آقای
فــرزاد نعمــت الهــی جالونــد فرزنــد موســی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  479/41مترمربــع بــه پــاک  5064فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــاک 30
فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــان .م/الــف 23 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/3 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/1/20 :
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رونوشت آگهی حصر وراثت

خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت علیرضــا چهــاری فرزنــد خانعلــی دارای شــماره ملــی  3610706902صــادره از زاهــدان بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کاســه
 960752از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خانعلــی چهــاری فرزنــد عبــاس بشناســنامه  1660صــادره زاهــدان در تاریــخ
 1396/11/29در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه -1:متقاضــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر( فرزنــد متوفــی ) -2مهــدی
چهــاری فرزنــد خانعلــی بــه شــماره ملــی  3610417471صــادره زاهــدان (فرزنــد متوفــی)  -3مهدیــه چهــاری فرزنــد خانعلــی بــه شــماره ملــی  3611691917صــادره زاهــدان
(فرزنــد متوفــی ) -4زهــرا چهــاری فرزنــد خانعلــی بــه شــماره ملــی  3612084895صــادره زاهــدان (فرزنــد متوفــی) -5فاطمــه حکمتــی فرزنــد محمــد حســین بــه شــماره شناســنامه
-3264م صــادره زاهدان(همســرمتوفی) اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه
ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
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