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آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی 
مسکن روستایی؛

متقاضيان دريافت وام به دفاتر 
بنياد مسكن مراجعه كنند

گروه اقتصاد: اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن گفت: 
تومانی  میلیون   ۲۰۰ تسهیالت  دریافت  »متقاضیان 
مسکن روستایی از روز شنبه ۸ مرداد می توانند برای 
در  مسکن  بنیاد  دفاتر  به  بانک  معرفی نامۀ  دریافت 

سراسر کشور مراجعه کنند«.
رئیس جمهور در روزهای اخیر طی نامه ای در چهار 
بند خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار 
وام  سقف  افزایش  پیشنهاد  با  سازمان  این  مساعدت 

مسکن روستایی شد. 
سازمان بودجه نیز موافقت کرد که سقف تسهیالت 
مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد از ۱۰۰ به ۲۰۰ 
میلیون تومان افزایش یابد. پیش از این سازمان برنامه 
پایۀ پولی،  افزایش  به دالیلی همچون تورم زا بودن و 
سود  درصدی   ۱۳ مابه التفاوت  پرداخت  ضمانت نامۀ 

مسکن روستایی را ارائه نمی کرد.
دنبال  »به  کرد:  اظهار  نیکزاد  ایسنا،  گزارش  به 
و  برنامه  سازمان  به  رئیس جمهور  مکتوب  دستور 
میلیون   ۲۰۰ تسهیالت  پرداخت  بر  مبنی  بودجه 
تومانی ساخت مسکن روستایی و آغاز فرآیند پرداخت 
از روز شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱، روستاییان می توانند 
برای دریافت معرفی نامۀ بانک، به دفاتر بنیاد مسکن 
در سراسر کشور مراجعه کنند«. نیکزاد ادامه داد: »با 
عنایتی که حجت االسالم والمسلمین رئیسی، داشتند 
به  از ۱۰۰  روستایی  تسهیالت مسکن  افزایش سقف 
۲۰۰ میلیون تومان شکل اجرایی به خود گرفته و از 

شنبه وارد فرآیند پرداخت می شود«.
وی یادآور شد: »پیش از این سازمان برنامه، طی 
گزارشی مزایا و مسائل تسهیالت مسکن روستایی را 
تشریح و به رئیس جمهور ارائه کرده بود و آقای رئیسی 
هم کارشناسان را مسئول بررسی این گزارش کرد و 
بانک  برنامه و  این نتیجه رسید که سازمان  نهایتا به 

مرکزی نسبت به پرداخت این وام اقدام کنند«.
بار  به  توجه  »با  کرد:  اظهار  مسکن  بنیاد  رئیس 
سنگین مالی که از طریق یارانه ها به دوش دولت است، 
اتخاذ تصمیم درخصوص پرداخت وام مسکن روستایی 
نشان از اراده و عزم رئیس جمهور برای آبادانی، ارتقای 
سطح زندگی روستاییان و بازسازی واحدهای مسکونی 

روستایی دارد که از ایشان کمال تشکر را داریم«. 

از شهریورماه؛
كاال ی اساسی با كاالبرگ  
الكترونيكی توزيع می شود

گروه اقتصاد: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: »با آماده شدن زیرساخت های 
کاالبرگ های  با  شهریورماه  از  اساسی  کاال های  الزم، 
خبرگزاری  گزارش  به  می شود«.  توزیع  الکترونیکی 
صدا و سیما، مهدی طغیانی در برنامۀ رادیو گفت وگو 
با موضوع بازگشت کاالبرگ های الکترونیک به چرخۀ 
کارکنان  و  کار مندان  حقوق  افزایش  و  کاال ها  توزیع 
کار  که  سوال  این  به  پاسخ  در  لشکری،  و  کشوری 
احیای مجدد کاالبرگ در مجلس به کجا رسیده است، 
گفت: »مجلس در قانون بودجۀ ۱۴۰۱، بحث کاالبرگ 
الکترونیکی و توزیع آن و کاال هایی که با ارز ۴۲۰۰ وارد 
می شدند را مصوب کرد. بعد نهاده هایشان با ارز ۴۲۰۰ 
وارد می شد و این که تضمین بشود با قیمت مناسبی در 

اختیار مردم قرار می گیرد این را مصوب کرد«.
به خاطر  اجرا  در  »دولت  کرد:  خاطرنشان  طغیانی 
از  مقدار  یک  و  افتاد  اردیبهشت ماه  در  که  اتفاقاتی 
جهت تامین برنامه ای که داشت برای حذف ارز ۴۲۰۰ 
متناسب با برنامه اوضاع پیش نرفت یک تغییراتی داد و 
نقدی شروع کرد و گفت که هنوز زیرساخت کاالبرگ 
الکترونیک آماده نیست و در حال آماده سازی هستیم«.

وی گفت: »وعده ای که دادند برای شهریورماه است 
که کاالبرگ الکترونیک آماده شود و این دیگر به عهدۀ 
و  اساسی  کاال های  از شهریور ۱۴۰۱  که  است  دولت 

ضروری با کاالبرگ الکترونیک به دست مردم برسد«.
مشمول  مردم  از  دسته  کدام  اینکه  خصوص  در 
دریافت این کاالبرگ ها می شوند، بیان کرد: »مشمولین 
توزیع یارانۀ ۴۲۰۰ در قانون مشخص شدند شاید اگر 
بخواهیم دامنه ای حساب کنیم، تقریبا می شود همان 

دامنه ای که مشمول یارانۀ هدفمندی می شدند«. 

خبر

گروه اطالع رسانی: مدیرعامل شرکت 
از  بومی سازی  این که  بیان  با  گهرزمین 
است،  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت 
تمامی  همت  با  »امیدواریم  گفت: 
خودکفایی  به  عرصه،  این  تالشگران 
تجهیزات  و  قطعات  ساخت  حداکثری 

پیدا  دست  معدنی  صنایع  نیاز  مورد 
کنیم«.

توسعۀ  جلسۀ  در  فالح  محمد 
صنایع  در  داخل  ساخت  و  بومی سازی 
و  مجتمع  مدیر  حضور  با  که  معدنی 
مهندسی  معاون  و  بهره برداری  معاون 

مسئولین  و  مدیران  و  گهرزمین 
معدنی  بزرگ  شرکت های  بومی سازی 
مس  گل گهر،  شرکت  شامل  کشور 
همچنین  و  چادرملو  سرچشمه، 
شرکت های نظم آوران، گهرروش و راشا، 
مرکزی  دفتر  در  گهرزمین  میزبانی  به 
بومی سازی  انجام  شد،  برگزار  شرکت 
را حتی در شرایط قیمت باالتر، الزامی 
بومی سازی  تداوم جلسات  بر  و  دانست 
به منظور به اشتراک گذاشتن تجربیات 

تاکید کرد.
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
قرار  الگو  همچنین  وی  گهرزمین، 
در  پیشران  صنایع  راهبرد  دادن 
کرد  مطرح  را  محصوالت  بومی سازی 
و  صنایع  از  معدنی  صنایع  حمایت  و 
نیز  را  کرمان  استان  تولیدکنندگان 
و  قضایی  مسئولین  تاکید  مورد  که 
اهمیت  با  را  می باشد  استان   اجرایی 

دانست.
گهرزمین  شرکت  جلسه،  این  در 
ضمن دعوت از شرکت های معدنی برای 
کشور،  داخل  از  خود  نیازهای  تامین 
بومی سازی  بحث  در  خود  اقدامات 
ماشین آالت  و  مجموعه ها  قطعات، 
فناورانۀ خطوط تولید را که برای اولین 
و  ارائه  بود،  شده  انجام  کشور  در  بار 
کلیۀ  با  همکاری  برای  خود  آمادگی 
این  در  صنعتی  و  معدنی  شرکت های 

خصوص را اعالم کرد.
منظور  به  گردید  مقرر  همچنین 
هماهنگی اقدامات در اجرای پروژه های 
پروژۀ  ویژه  به  معدنی،  استراتژیک 
بومی سازی دامپ تراک الکترومکانیکال 
مهم،  پروژۀ  اولین  به عنوان  تن،   ۱۳6
شرکت  در  بومی سازی  دبیرخانۀ 
الزم  تمهیدات  و  شود  ایجاد  گهرزمین 

را به عمل آورد. 

با حضور شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی کشور؛

جلسۀ توسعۀ بومی سازی در صنایع معدنی
 به میزبانی گهرزمین برگزار شد

آگهی فقدان سند مالکیت
ــد قاســم شــماره شناســنامه  ــژن / نيکــورز فرزن ــای بي ــه اق ــه اینک ــر ب نظ
ملــی  از بردســير دارای شــماره  تولــد 1348/3/22 صــادره  تاریــخ   24
ــگ  ــه دان ــک س ــوان مال ــهم 6 بعن ــهم 3 از کل س ــز س ــا ج 3179651059 ب
مشــاع از شــش دانــگ عرصــه و اعيــان پــاک  3777 فرعــی از2788   اصلــی 
بخــش3  کرمــان موضــوع ســند مالکيــت اصلــي بشــماره چاپی 103032 ســری 
ب ســال 98 بــا شــماره دفتــر الکترونيکــی 139920319078008212 
ثبــت گردیــده اســت وخانــم  زهــرا / حــاج اکبــري فرزنــد احمــد شــماره 
ــد 1352/1/1 صــادره از بردســير دارای شــماره  ــخ تول شناســنامه 26 تاری
ملــی 3179691786 بــا جــز ســهم 3 از کل ســهم 6 بعنــوان مالــک ســه 
دانــگ مشــاع از شــش دانــگ عرصــه و اعيــان موضــوع ســند مالکيــت اصلــي 
ــر الکترونيکــی  ــا شــماره دفت ــی 103033 ســری ب ســال 98 ب بشــماره چاپ
139920319078008213 ثبــت گردیــده اســت رهنــي شــماره 29030 
ــان  ــهر کرم ــماره 22 ش ــمي ش ــناد رس ــه اس ــورخ 1400/04/26 دفترخان م
اســتان کرمــان کــه بنفــع بانــک مســکن بــه مبلــغ 12،800،000،000 ریــال 
ــماره  ــي ش ــاک : رهن ــر ام ــت دفت ــده .محدودی ــت ش ــاه ثب ــدت 21 م ــه م ب
ــهر  ــماره 22 ش ــمي ش ــناد رس ــه اس ــورخ 1400/04/26دفترخان 29030 م
کرمــان اســتان کرمــان کــه بنفــع بانــک مســکن بــه مبلــغ 12،800،000،000 
ــماره   ــت وارده بش ــب درخواس ــده  بموج ــت ش ــاه ثب ــدت 21 م ــه م ــال ب ری
8376/1102 مــورخ 1401/05/20 ضمــن تســليم دو بــرگ استشــهاد 
محلــي تصدیــق امضــا شــده مدعــي اســت ســند مالکيــت پــاک مزبــور 
ــوده  ــي نم ــت المثن ــند مالکي ــت س ــود و در خواس ــگاری مفق ــهل ان ــت   س بعل
لــذا باســتناد اصــاح تبصــره یــک اصاحــي مــاده 120 آئيــن نامــه قانــون ثبــت 
مراتــب در یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهـــــي مــي شــود تــا چنانچــه 
ــا وجــود ســند  ــر ب ــوق الذک ــک ف ــه مل ــه نســبت ب ــام معامل ــي انج کســي مدع
مالکيــت نــزد خــود مــي باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار آگهــي بــه 
اداره ثبــت منطقــه 2 شهرســتان کرمــان مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن 
ــن  ــر ای ــد در غي ــليم نماین ــه تس ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکي ــل س ــه اص ارائ
ــي  ــت المثن ــند مالکي ــدور س ــه ص ــبت ب ــور نس ــدت مذک ــس از م ــورت پ ص

اقــدام خواهــد شــد.
تاریخ انتشار:1401/05/12/  
                                                         محمودمهدیزاده                                                     
ریيس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه 2 کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه کيــوان / رنجبــر کهنویــي فرزنــد ابراهيــم شــماره 
شناســنامه 39483 تاریــخ تولــد 1356/6/14 دارای شــماره ملــی 
2990392718 بــا جــز ســهم 6 از کل ســهم 6 بعنوان مالک شــش 
دانــگ عرصــه و اعيــان پــاک  6497 فرعــی از71   اصلــی بخــش 
6 کرمــان موضــوع ســند مالکيــت اصلــي بشــماره چاپــی 566847 
ســری ب ســال 90 کــه در صفحــه 107 دفتــر امــاک جلــد 65ذیــل 
شــماره11871 ثبــت گردیــده اســت  بــا ســندرهني شــماره 8415 
ــه  ــزي ب ــک مســکن شــعبه مرک ــع بان ــه بنف ــورخ 1392/5/13 ک م

مبلــغ 180873421 بــه مــدت 180 ثبــت شــده . 
ــک  ــع بان ــه بنف ــورخ 13/05/1392 ک ــماره 8413 م ــي ش رهن
ــدت 120  ــه م ــغ 349651207 ب ــه مبل ــزي ب ــعبه مرک ــکن ش مس
ثبــت شــده بموجــب درخواســت وارده بشــماره 7742/1102 
مــورخ 1401/4/22 ضمــن تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــي 
ــور  ــاک مزب ــت پ ــند مالکي ــت س ــي اس ــده مدع ــا ش ــق امض تصدی
بعلــت   ســهل انــگاری مفقــود و در خواســت ســند مالکيــت المثنــي  
نمــوده لــذا باســتناد اصــاح تبصــره یــک اصاحــي مــاده 120 آئيــن 
نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت در تاریــخ منــدرج در ذیــل 
آگهـــــي مــي شــود تــا چنانچــه کســي مدعــي انجــام معاملــه نســبت 
بــه ملــک فــوق الذکــر بــا وجــود ســند مالکيــت نــزد خــود مــي باشــد 
ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار آگهــي بــه اداره ثبــت منطقــه 2 
شهرســتان کرمــان مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل 
ســند مالکيــت یــا ســند معاملــه تســليم نماینــد در غيــر ایــن صورت 
ــي  ــت المثن ــه صــدور ســند مالکي ــور نســبت ب پــس از مــدت مذک

ــد. ش آ 1358682 ــد ش ــدام خواه اق

تاریخ انتشار:1401/05/12
محمودمهدیزاده
ریيس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه 2 کرمان

آگهی تغییرات
ــهامی  ــرکت س ــن ش ــان زمي ــان کرم ــاور آرش ــين مش ــرکت مهندس  ش
خــاص بــه شــماره ثبــت 11006 و شناســه ملــی 10630169330 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1400/2/19 
تصميمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1 - محــل شــرکت در واحــد ثبتــی کرمــان 
بــه آدرس اســتان کرمــان ، شهرســتان کرمــان ، بخــش مرکــزی ، شــهر 
ــان  ــاء 20، خياب ــی ضي ــهيد عل ــه ش ــوار آزادگان، کوچ ــه بل ــان، محل کرم
شــهيد علــی ضيــاء، پــاک 0 ، طبقــه اول بــه کدپســتی 7619666724 
تغييــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردید.  

ش آ 1355641
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری کرمان 


