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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان:

مردم نباید احساس کنند 
که بازار رها شده است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
با تاکید بر اینکه مردم نباید احساس کنند که بازار 
رها شده است اظهار داشت: عالوه بر نظارتی که از 
سوی دستگاه ها صورت می گیرد، مردم نیز باید در 
این جریان حس نظارت بگیرند و مانند یک ناظر و 

بازرس عمل کنند.
کرمان،  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
دکتر رحمان جاللی در جلسه تنظیم بازار با تاکید 
بر اینکه مشکالت و موانع باید به صورت همه جانبه 
به  بازار  از  ادواری  بازرسی  باید  گفت:  شوند  دیده 

صورت هفتگی و ماهیانه دنبال شود.
وی با بیان اینکه در حوزه نظارت همه دستگاه های 
متولی امر یک ماموریت ذاتی دارند لذا باید دنبال یک 
روش جدید و یک کار جدید در حوزه نظارت باشیم 
افزود: عالوه بر نظارتی که از سوی دستگاه ها صورت 
می گیرد، مردم نیز باید در این جریان حس نظارت 
بگیرند و مانند یک ناظر و بازرس عمل کنند.معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تاکید بر اینکه 
رها شده است  بازار  که  کنند  احساس  نباید  مردم 
افزود: همانند دوران کرونا که تیم های واکنش سریع 
بر پایه 5 دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و اوضاع 
کامال تحت کنترل بود؛ هم اکنون نیز باید نظارت ها 
اعتراضات مردم  بیشترین  ای که  پدیده  پایه 5  بر 
) قاچاق، احتکار، گران  آنها می گذرد  حول حوش 
فروشی،کم فروشی و تقلب( صورت گیرد و پلیس 110 
باید وارد عمل شود و اعتراضات را ثبت  و به دبیرخانه 
اعالم کند و بر اساس اعتراضات ثبت شده آنها را 

دسته بندی و به تیم های مربوطه ارجاع دهد.

بررسی مسائل و مشکالت 
روستای شرف آباد

فرماندار کرمان  گفت: اهمیت روستای شرف آباد به 
دلیل جمعیت قابل مالحظه و نداشتن فاصله فیزیکی 

تا شهر کرمان بر کسی پوشیده نیست.
مشکالت  و  مسائل  بررسی  جلسه  در  بابایی  علی 
روستای شرف آباد که با حضور دهیار، اعضای شورای 
برگزار شد،  ادارات شهرستان  اسالمی و مسئولین 
افزود: مردم روستا حق مطالبه گری دارند و مسئولین 
باید تمام تالش خود را جهت جلب رضایت این مردم 
شریف انجام دهند.فرماندار کرمان همچنین خواستار 
هماهنگی، همکاری و تعامل سازنده دستگاه های 
اجرایی و خدمات رسان با بخشداران و دهیاران در 

جهت ارائه خدمات بهتر برای مردم  شد.
وی اضافه کرد: با توجه به تردد باالی جاده شرف آباد، 
روکش آسفالت آن در اولویت بودجه ی امسال قرار 
گرفته است.بابایی اظهار داشت: ساخت و ساز های 
معضالت  غیرمترقبه،  زمینه ساز حوادث  غیرمجاز 
با  باید  که  باشد  می  امنیتی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
همکاری  و  متولی  نهادهای  و سخت  نظارت سفت 
گردد.وی  پیشگیری  آن  وقوع  از  انتظامی  نیروی 
ادامه داد: قطعا ساخت و ساز و انشعابات غیرمجاز 
به صورت  که  به سایر مردمی  مانع خدمت رسانی 
قانونی مجوزات الزم را دریافت کرده اند می شود. لذا 
پرونده های کمیسیون ماده 99 نیز باید با فوریت و 
قاطعیت بررسی گردد.فرماندار کرمان افزود: با توجه 
اداره  روستا،  نوجوانان  و  جوانان  باالی  جمعیت  به 
ورزش با همکاری دهیاری اقدامات الزم را برای در 
اختیار گذاشتِن سالن ورزشی روستا به جوانان منطقه 
را انجام دهد.وی اذعان داشت: در مدیریت مسائل 
باید تحلیل کل نگر داشته و از عملکرد جزیره ای 
پرهیز نمود. روستای شرف آباد امروز جزئی جسبیده 
به شهر کرمان است که مسائل آن باید همسو با 
طراحی شهری کرمان برنامه ریزی و اجرا گردد. لذا 
حل مشکالت آب، فاضالب، برق و غیره نیز باید بر 

همین اساس در دستور کار قرار گیرد.

خبر

نمایندگان مجلس، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان را از پرداخت 
عوارض از محل مالیات نقل و انتقال امالک به شهرداری ها معاف 

کردند.
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به منظور تأمین 
نظر شورای نگهبان با اصالح ماده ۱۱ الیحه دوفوریتی درآمد پایدار 
و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها با ۱۸۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف، 

۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت 
کردند.بر اساس این گزارش ماده ۱۱ به شرح زیر اصالح شد:

ماده ۱۱- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده )۵۹( قانون 
مالیات های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی امالک و 
انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد )۲%( و یک درصد )%۱( 

به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 

بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض 
مذکور معاف هستند. آئین نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه 
تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی 
آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی 
)ره( تدوین می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء 

شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نخستین واحد گازی نیروگاه مهتاب کویر در زرند به ظرفیت ۱۶۲ 
مگاوات با موفقیت به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

برق  شرکت  گازی  نیروگاهی  طرح های  مجری  صادقی  محمود 
حرارتی کشور در بازدید و بهره برداری از نیروگاه مهتاب کویر 
گفت: پروژه احداث این نیروگاه با سرمایه گذاری ۱۵۰۰ تا ۲ هزار 
میلیارد تومان و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
صنعت برق کشور با برخورداری از دو واحد گازی و یک واحد بخار 

به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دومین واحد گازی نیروگاه نیز در پیک دوم 
راه اندازی  می گوید:  شد،  خواهد  تولید  مدار  وارد  ماه  مرداد  در 
این نیروگاه در تامین برق خط سراسری جنوب شرق کشور در 
استان های، کرمان، هرمزگان و سیستان وبلوچستان بسیار حائز 

اهمیت است و نقش بسزایی در جبران کسری برق دارد.
وی افزایش ظرفیت تولید برق منطقه، تامین بخشی از تقاضای 
پایداری شبکه،  افزایش  به  برق کشور، کمک  شبکه سراسری 
استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور و ارتقای دانش فنی 

در ساخت نیروگاه های حرارتی را از جمله اهداف اجرای این پروژه 
اعالم کرد و گفت: تمام تجهیزات این نیروگاه ساخت داخل کشور 
و نصب و راه اندازی آن توسط متخصصین داخلی کشور با موفقیت 
اجرا شده است؛ و با بهره برداری از واحد های دیگر این نیروگاه ۵۰۰ 

مگاوات برق به شبکه برق کشور افزوده می شود .
الزم به ذکر است نیروگاه مهتاب کویر در کیلومتر ۲۰ شهر زرند در 
مجاورت روستای علی آباد این شهرستان در زمینی به مساحت 

۵۲ هکتار در حال احداث است.

اتصال نخستین واحد گازی نیروگاه مهتاب کویر در زرند، به شبکه سراسری برق کشور
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آگهی مزایده نوبت اول
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان در نظر دارد 
تعداد 12 راس گاو و گوساله از طریق مزایده عمومی با بهره گیری 
از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی در 

قالب قرارداد اجاره واگذار نماید.
- زمان انتشار در سایت 2 /4 / 1401  - مهلت دریافت اسناد 
مزایده: از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 4 / 4/ 1401  - نحوه دریافت 
اسناد مزایده: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(  
- مهلت تکمیل و ارسال اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت 

تاریخ   - ستاد   سامانه  طریق  از   1401  /  4/  2 مورخ   اداری 
بازگشایی اسناد مزایده: ساعت 10 صبح مورخ 15 / 4 / 1401 در 
محل دفتر معاونت پشتیبانی اداره آموزش و پرورش رفسنجان.

سایر  برگزاری  توضیحات  و  عمومی  شرایط  از  آگاهی  جهت 
اطالعات مزایده به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه شود.

آگهی مزایده مال غیرمنقول 
پرونده اجرائی کالسه 140001482

نظر به اینکه آقای حمید ابوالحسنی زارع  و بتول حاج ملک 
بدهکار و راهن  نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک سامان 
در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقررات ماده 
واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب سال 
1386 و بنا به درخواست بستانکار ششدانگ پالک شماره 1088 
فرعی از 8 اصلی مفروز و مجزی شده از 563 فرعی از اصلی 
مذکور بخش 4 کرمان واقع در بخش کرمان به آدرس کرمان 
بلوار امیرکبیر کوچه شماره 2 بعد از جنوبی 1 مجتمع مسکونی 
سمت چپ کوچه - ورودی )بلوک( 2 - واحد طبقه اول ، که 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 981241 سری ج سال 91 با 
شماره دفتر الکترونیکی 139520319007001770  صادر و تسلیم 
گردیده است بمساحت 102.3 مترمربع با حدود اربعه :  شماال: 
در6 قسمت كه دوم شمال شرقی وچهارم شمال غربی وپنجم 
غربیست بطولهای 5/2 و1 و 5/0 و 2/0 و6/0 و 1/4 مترپنجره 
ودیواریست بفضای كوچه شرقا: اول بطول 2/5 متردیواریست به 
درزانقطاعی با 1085 فرعی دوم بطول 45/5 متردیواریست به راه 
پله اشتراكی سوم بطول 3 متردیواریست به درز انقطاعی با پالك 
مذكور جنوبا: اول در2 قسمت كه دوم شرقیست بطولهای 85/2 
و 2/0 متردرب ودیواریست به تراس بمساحت 45/3 مترمربع 
دوم در 3 قسمت كه دوم شرقیست بطولهای 15/1 و 1 و 7/3 
مترپنجره ودیواریست بفضای حیاط غربا: اول بطول 4/4 متر 
دیواریست به درزانقطاعی با 1091 فرعی دوم در 3 قسمت كه اول 
شمالی و سوم جنوبیست بطولهای 15/2 و 45/5 و15/2 متردرب 
ودیواریست به راه پله اشتراكی سوم بطول 2/5 متردیواریست به 

درزانقطاعی باپالك مذكور
که برطبق نظریه کارشناس رسمی ملک دارای سند مالکیت و 
گواهی پایان کار می باشد حدود اربعه فعلی ملک با لحاظ کمی 
تخریب با سند مالکیت تطبیق می نماید عرصه ملک طلق است 
کل اعیانی همکف 120 مترمربع مشتمل بر انباری و پارکینگ - 
کل اعیانی طبقات 376 مترمربع که 16 مترمربع از آن خرپشته 
و مابقی مسکونی است شامل 3 واحد کل زیربنا 496 مترمربع 
سه واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد که 2 واحد در محل تامین 
به صورت  ملک  فعلی  گردید وضعیت  واحد خریداری  و یک 
مالکیت  سند  رونوشت  مندرجات  مطابق  که  است  آپارتمان 
مساحت واحد مسکونی 3/102 مترمربع می باشد و پارکینگ 
1 به مساحت 12.5 مترمربع در جنوبی همکف بوده و مساحت 
عرصه مربوط به کل 10 بلوک در قسمت نقشه کاداستر ملک 
در سند مالکیت مذکور )پالک 563 فرعی از 8 اصلی ( 2627 
مترمربع قید گردیده بلوک 2 کال دارای 3 واحد می باشد و کل 
مجتمع مشتمل بر 10 ورودی )بلوک ( می باشد بنا و مستحدثات 

بلوک 2 که واحد مسکونی مورد نظر در طبقه اول آن واقع شده 
ساختمان مشتمل بر :

 همکف طبقات 1 الی 3 خرپشته 
سرویس  یک  )موتورخانه(  تاسیسات  اتاقک  شامل  همکف 

بهداشتی - راه پله و پارکینگ ها
طبقات اول الی سوم هریک شامل راه پله و یک واحد مسکونی 

خرپشته به عنوان راه پله
برخی مشخصات بلوک 2 که واحد مسکونی مورد نظر در طبقه 
باشد  می  فنی  اصول  با  مطابق  بنا  نقشه   : واقع شده  آن  اول 
اسکلت ساختمان فلزی و روکار بنا ترکیب آجر سفال و سنگ 
است کیفیت مصالح مصرفی خوب است بنا شمالی - جنوبی 
است ساختمان جنوبی )درب به ساختمان ( است عایقکاری 
بنا از لحاظ رطوبت کامل است منظور از کامل این است که نم 
زدگی قابل توجهی در قسمت های مورد بازدید مشاهده نشد 
عمر تقریبی بنا با عنایت به تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان 
ابرازی در حدود 17 سال می باشد و باقیمانده عمر مفید بنا در 
صورت انجام تعمیرات دوره ای الزم و مراقبت در حد معمول و 
صرف نظر از اثر وقوع زلزله های شدید در حدود 30 سال پیش 
بینی می شود سیستم گرمایشی موتورخانه مرکزی و رادیاتور 
و سیستم سرمایشی کولرآبی است معایب مشهود در بنا : در 
ساختمان بلوک 2 از دید کلی کنده شدن برخی سنگ های نمای 
ساختمان در سمت معبر وجود آجر و حفرات خالی در مالت 
پشت سنگ های جدا شده مذکور کنده شدن برخی از سنگ 
های نمای دیوارهای پارکینگ - همکف - فلزی بودن درب و 

پنجره های خارجی.
در واحد مسکونی مورد بازدید پوسته پوسته شدن رنگ سقف 
حمام - فرسوده شدن برخی قسمت های بندکشی های کف 
سرویس های بهداشتی ) نیاز به ترمیم دارند( حسب االظهار 
ملک در اجاره نمی باشد سایر عوامل موثر در ارزش ملک شامل 
تجهیزات داخلی و خارجی و سایر موارد در ملک فضای پارکینگ 
ها در همکف پوشش دیوارها ترکیب سنگ و آجر سفال - پوشش 
کف موزائیک دو رنگ طرح دار راه پله مشاع داخل بلوک پوشش 
کف سنگ پوشش دیوارها و سقف رنگ آمیزی - نرده ها فلزی با 
پروفیل قوطی  برخی از مشخصات واحد مسکونی مورد بازدید 2 
خوابه سرویس های بهداشتی مجزی یک سرویس دارای توالت 
ایرانی و روشویی و سرویس دیگر دارای حمام و توالت فرنگی و 
روشویی دارای کمد دیواری آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف 
دارای یک بالکن در جنوب اتاق جنوب شرقی پوشش دیوارهای 
سالن و راهروی ورودی خواب ها کاغذ دیواری پوشش کف به 
جز خواب ها و بالکن سرامیک و پوشش کف خواب ها موکت و 
پوشش کف بالکن موزائیک پوشش دیوارهای خواب رنگ آمیزی 
می باشد امتیازات آب و گاز به صورت مشاع و برق مجزی موارد 
کلی مربوط به ساختمان بلوک فاقد آسانسور - درب ورودی 
ماشین رو فلزی تمام ورق با تزئینات فرفورژه - درب ورودی نفر 

رو فلزی شیشه خور می باشد ارزش ملک با توجه به مشخصات  
فوق الذکر بدین شرح می باشد

مترمربع  هر  قرار  به  مسکونی  واحد  مترمربع   102.3 ارزش 
116.000.000 ریال جمعا 11.866.800.000 ریال

ارزش 12.5 مترمربع پارکینگ واقع در همکف و امتیازات جمعا 
925.000.000 ریال

متعلقات  و  بازدید  مورد  ملک  ششدانگ  ارزش  کل  جمع 
12.841.800.000 ریال 

و  تاسیسات  و  اعیان  و  عرصه  از  اعم  ملک  ششدانگ  ارزش 
ملحقات با در نظر گرفتن قیمت روز ملک . با توجه به امکان 
فروش خوب به میزان 12.841.800.000 ریال ) دوازده میلیارد 
و هشتصدو چهل و یک میلیون و هشتصد هزار ریال ( تعیین 
و تائید می گردد.ملک فوق دارای بیمه می باشد .طبق سند 
رهنی شماره 128471 مورخ 1398/12/08 دفترخانه 47 کرمان 
در رهن بانک سامان واقع میباشد همچنین یک مورد بازداشت 
انقالب کرمان  بازپرسی دادسرای عمومی و  از شعبه 17  دایم 
روز  سه شنبه  الی 12 ظهر  از ساعت 9  باشد   بازداشت می 
مورخه 1401/04/14  اداره اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در 
ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر 
از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 
به مبلغ  12.841.800.000 ریال ) دوازده میلیارد و هشتصدو چهل 
و یک میلیون و هشتصد هزار ریال ( ریال که قطعی گردیده است 
شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید 
میگردد پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از 
این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد 
طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری 

به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. 1340450
تاریخ انتشار :: 1401/04/02
  علیرضا محمدی کیا

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 
کرمان

معافیت افراد ناتوان از پرداخت عوارض نقل و انتقال امالک


