
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان:

گردشگری استان کرمان 
 نیازمند اعتبار الزم است
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 کرمان در جمع بدترین ها 
گزارش اتاق بازرگانی ایران از فضای کسب وکار در زمستان ۹۹ منتشر شد

 سه استان سمنان، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب بهترین محیط کسب و کار را برای سرمایه گذاران خود به وجود 
آورده اند و سه استان کردستان، کرمان و چهارمحال و بختیاری نیز بدترین شرایط را دارند.

صعود قیمت مس 
 خیال توقف ندارد

قیمت مس با خوش بینی به بهبود اقتصاد جهانی 
از رکود ناشی از پاندمی که بازارهای کاال را تقویت 

کرد، به رکورد باالی جدیدی صعود کرده است.به گزارش ایسنا، این فلز 
که معیاری برای سنجش رشد اقتصادی است، پیشتاز روند صعودی قیمت 

کاالها و مواد خام شده است.

مدیر گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
گفت: شرکت گل گهر به خود می بالد به خاطر داشتن 

متخصصانی که ما را از تخصص کشورهای خارجی بی نیاز کرده اند. با توانمندی همین 
مهندسان، انجام سنگین ترین شات دان سالیانه کارخانه گندله سازی یک بعد از ۲۴ 
ماه که حدود ۲۳۰ هزار  نفر-ساعت نیرو به طور مستقیم صرف آن شد؛ تحقق یافت 

که خود رکورد بی نظیری در صنعت فوالد کشور است. 

شرکت ماهان سیرجان در ســال ۹۹، میزان ۲میلیون و 
۴۰۰هزار تن تولید سنگ آهن و ۳۶میلیون تن باطله  برداری 

را محقق کرده است.در همین راستا مدیرعامل شــرکت توسعه فرآوری صنایع و 
معادن ماهان سیرجان از افزایش ۶۰ درصدی عملیات معدنکاری در معدن ۵ در سال 
۹۹ نسبت به سال ۹۸ خبر داد که این رشد در دو بخش تولید سنگ آهن کلوخه و 

باطله برداری به ترتیب به میزان ۱۵ و ۶۴ درصد بود.

تولید ۴/ ۲ میلیون تنی 
 سنگ آهن در ماهان سیرجان

  انجام موفقیت آمیز 
بزرگترین شات دان 

 گندله سازی منطقه
صفحه3را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید
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ادامه مطلب رادر 
صفحه 3 بخوانید
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نقدینگی به سمت کدام 
 بازارها رفته است؟ 

وحید شقاقی
 کارشناس اقتصادی

بعد پسته ها خبری نیستبعد پسته ها خبری نیست

ســال گذشــته روزانــه بالــغ 
بــر ۲۵۰۰ میلیــارد تومــان 
ــال  ــد. در ح ــق ش ــی خل نقدینگ
حاضــر نقدینگــی موجــود در 
ــز  ــازار رم ــمت ب ــه س ــاد ب اقتص
ــد  ــذاری بلن ــپرده گ ــا و س ارزه
ــت . ــه اس ــا رفت ــدت در بانک ه  م

در اقتصــاد ایــران طــی ســال 
ــر ۲۵۰۰  ــغ ب ــه بال گذشــته روزان
نقدینگــی  تومــان  میلیــارد 
ــت  ــده اس ــاژ ش ــور پمپ ــه کش ب
ــزی  ــک مرک ــای بان ــه آماره ک
ــم  ــن حج ــت باالتری ــان از ثب نش
در طــول شــش  نقدینگــی 
دهــه اقتصــاد ایــران در ســال 
ــی کــه چنین  گذشــته دارد. زمان
رشــد فزاینــده در نقدینگــی، 
ــردم و  ــد م ــدرت خری ــش ق کاه
ــده  ــه آین ــبت ب ــی نس نااطمینان
اقتصــادی وجــود دارد، مــردم 
ســعی می کننــد تــا مــازاد 
درآمــد مصرفــی خــود را بــه 
ــد.  ــت کنن ــا هدای ــمت بازاره  س
ــار  ــران چه ــن در ای ــش از ای پی
بــازار دارایــی ســنتی چــون 
طــا، ارز، خــودرو و مســکن 
وجــود داشــت امــا از اواســط 
ــازار ســرمایه هــم  ســال ۱۳۹۸ ب
به عنــوان یکــی از بازارهــای 
ــر   ــه اگ ــد ک ــرح ش ــی مط دارای
ایــن بــازار وجــود نداشــت، 
نقدینگــی بــه ســمت ســایر 
می شــد.  هدایــت   بازارهــا 
تــا زمانــی کــه نقدینگــی در 
ــل...  ــه دلی ــد، ب ــاال باش ــور ب کش

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ اردیبهشــت   ۱۹ یکشــنبه         ۹76 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

مردم از زدن 
واکسن کرونا ترس 

نداشته باشند
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
کرمان گفت:تاکید داریم مردم از 
واکسن زدن ترسی نداشته باشند.

واکسیناســیون ســالمندان مهم 
است زیرا جمعیت در معرض خطر 
هســتند و در صــورت ابتا،خطر 
مرگ و میر و مســائل دیگر در این 
افراد بیشتر است و به همین دلیل 
این افراد در اولویت انتخاب شــده 
اند و باید تشویق به تزریق واکسن 
شــوند.حمیدرضا رشیدی نژاد در 
جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا 
اظهار کرد:روند نزولی ابتا به کرونا 
در کل استان کرمان دارد طی می 
شود و امیدواریم این روند کاهشی 
به قوت خود باقی بماند و در صورت 
ادامه این روند،هفته خوبی خواهیم 
داشــت و تعداد بیماران بستری 

کاهش می یابد.
او با اشــاره به اینکه روند مراجعه 
مبتایان سرپایی از هفته گذشته 
به وضوح کاهش داشته،افزود:این 
انتظار را داشتیم آمار بستری های 
کرنایی هم کاهش یابد و ۱۰درصد 
روند بستری ها کاهش داشته است.
رشیدی نژاد با اشــاره به اینکه فاز 
دوم واکسیناســیون کرونا)افراد 
باالی ۸۰ ســال( آغاز شده و ادامه 
دارد، بیان کرد:در حوزه دانشــگاه 
علوم پزشــکی کرمان ۱۸هزار نفر 
سالمند باالی ۸۰ ســال داریم و 
تاکنون یک ســوم جمعیت هدف 
واکسینه شده و بیش از 6۰۰۰ نفر 

واکسن زدند.
او افزود:افــراد متولــد بــاالی 
۱۳۲۰مشــمول تزریق واکســن 
هســتند و به ماه تولد نــگاه نمی 
کنیم و به زودی واکسیناســیون 
افراد باالی 7۵ سال آغاز می شود تا 
جمعیت در معرض خطر بیشتری 

واکسینه شوند.
رشــیدی نژاد گفت:فــاز ســوم 
کارآزمایی بالینی واکسن مشترک 
ایران و کوبا در استان کرمان آغاز 
شــد و تعداد افراد قابــل توجهی 
داوطلب شــدند و پیش بینی می 
شــود در آینده نزدیک تولید این 
واکسن در داخل کشور آغاز شود 
و تا ۳۰۰۰ نفــر را به این شــیوه 

می توانیم واکسیناسیون کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
کرمان با تاکید بر ارتقای زیرساخت های 
گردشگری این استان گفت: نیازمند 
تدوین برنامه های مشخص و اعتبار الزم 
بر اساس ظرفیت های استان در حوزه 

گردشگری هستیم.
در  موسوی  آیت اللهی  سید مصطفی 
میراث فرهنگی،  کارگروه  نشست 
گردشگری و صنایع دستی استان به 
لزوم واگذاری طرح های مرمت و احیای 
بناهای تاریخی به بخش خصوصی اشاره 
و اظهار کرد: بناهای تاریخی زیادی در 
استان کرمان وجود دارد که با احیای 
را  استان  گردشگری  می توان  آنها 
رونق داد و این امر با همکاری بخش 
خصوصی و NGO ها و همچنین نظارت 
میراث فرهنگی و شهرداری تحقق پیدا 

خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
کرمان با بیان اینکه مرمت و احیای 
ابنیه تاریخی استان کرمان در اولویت 
این معاونت بوده است افزود: معاونت 
عمرانی استانداری همچون سالهای 
گذشته حمایت های خود را در این زمینه 
خواهد داشت و بدون شک با ورود بخش 
خصوصی به این حمایت ها جامه عمل 
پوشانده خواهد شد.او با بیان این مطلب 
که تنها دلسوزی در خصوص حفظ، 
مرمت و احیای بناهای تاریخی کافی 
نیست افزود: بناهای تاریخی عالوه بر 
دلسوزی به همکاری و تخصیص اعتبار 
برای مرمت نیاز دارند و معتقد هستیم 
باید هر کدام از بناهایی که نیاز به مرمت 
دارد را در اختیار یک NGO قرار داد تا با 

همکاری این نهادها و همچنین نظارت 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان و حمایت 
بخش عمرانی استانداری بازسازی و 

تغییر کاربری داده شوند.
بافت مسکونی پیرامون قالع اردشیر 
و دختر بهتر از گذشته ساماندهی 

می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان به گزارش 
روند تدقیق عرصه و حریم قالع دختر 
و اردشیر کرمان اشاره کرد و گفت: 
این طرح بر اساس یک برنامه مدون 
علمی و پس از اخذ مجوزهای الزم از 
پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و همچنین کمیته جرایم 
معاونت میراث فرهنگی متبوع طی ۲سال 
گذشته پیگیری و به نتیجه رسیده است.

فریدون فعالی اظهار کرد: پیش بینی 
می شود با اجرای این طرح ساماندهی 
بافت مسکونی پیرامون این قالع تاریخی 
بهتر از گذشت و با سرعت قابل قبولی 
انجام شود.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
بیان کرد: »تعدیل انجام شده در محدوده 
قالع اردشیر و دختر و همچنین ضوابط 
عرصه و حریم این دو قلعه، مستند به 
گمانه زنی علمی باستانشناسی و همچنین 
تفسیر تصاویر قدیمی است و با رویکرد 
هویت بخشی و پویایی بافت مسکونی 
واقع در عرصه و حریم این بناهای تاریخی 

انجام شده است.
او اظهار کرد: در این راستا مقرر شد 
دستگاه های مرتبط همچون شهرداری 

و راه   و  شهرسازی تعامل و همکاری را در 
خصوص اجرایی شدن مصوبات و ضوابط 
پیشنهادی با اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 

داشته باشند.
و  حریم  جزییات  کرد:  بیان  فعالی 
رسمی  ابالغ  از  پس  جدید  ضوابط 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی به اطالع عموم ساکنین این 

محدوده خواهد رسید.
او در ادامه به سند راهبردی توسعه 
گردشگری کشور اشاره کرد و افزود: 
وزارت میراث فرهنگی در جایگاه متولی 
صنعت گردشگری به منظور کاهش عدم 
توازن های منطقه ای و سرزمینی و به 
منظور تحقق بخشیدن به رسالت های 
خود در حیطه سند چشم انداز بیست ساله 
کشور و همچنین به استناد بند )الف( ماده 

)۱۰۰( قانون برنامه ششم توسعه، سند 
راهبردی توسعه گردشگری کشور را 

تدوین کرده است.
فعالی ادامه داد: تدوین برنامه توسعه 
مبتنی بر گردشگری در استان کرمان 
و پیاده سازی اهداف در پویاترین حالت 
افزایش  رویکرد  با  منطبق  و  ممکن 
بهره وری و دستیابی به شاخص های 
توسعه پایدار در سند توسعه گردشگری 
استان، نیازمند برنامه ریزی  و پیگیری 

الزم است.
او خاطرنشان کرد: به زودی کمیته ای با 
حضور شهرداری، راه و شهرسازی، واحد 
فنی استانداری و دستگاه های مرتبط در 
خصوص سند توسعه گردشگری استان 
تشکیل می شود و اهداف این سند در 
استان کرمان مورد بررسی و پیگیری قرار 

خواهد گرفت.

استاندار کرمان با ابراز خرسندی از اینکه 
کرمان به عنوان انجام فاز سوم کارآزمایی 
شده  انتخاب  کرونا  واکسن  بالینی 
است،اظهار کرد:این واکسن قابل اعتماد و 
خیلی خوبی است و با توجه به اعتمادی که 
دانشگاه علوم پزشکی می دهد امیدواریم 
که مردم برای این مهم داوطلب شوند 
ضمن آنکه مسئولین نیز برای دریافت 
این واکسن داوطلب شوند تا تصور نشود 
که فقط روی مردم کارآزمایی صورت 

می گیرد.
علی زینی وند در آئین رسمی آغاز فاز سوم 
کارآزمایی بالینی واکسن کرونا ایرانی–
کوبایی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
ضمن تشکر از کادر بهداشت و درمان 
گفت:کادر بهداشت و درمان و سایر ارگان ها 

در حد  توان و زیرساخت های موجود 
توانستند بیماری کرونا را مدیریت کنند.
او بیان کرد:میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در استان کرمان از میانگین 
کشوری باالتر است و از مردم عذرخواهی 
می کنیم به دلیل اعمال محدودیت ها،ولی 
برای کنترل این بیماری چاره ای جز اعمال 

محدودیت ها نداشتیم.
به  اشاره  با  استاندار کرمان 
واکسیناسیون کرونا در استان کرمان 
بیان کرد:واکسیناسیون گروه های هدف 
از جمله افراد باالی ۸۰ سال در استان به 
خوبی انجام شد و سه جلسه واکسیناسیون 
با حضور بنده صورت گرفت و تخلف در 
کرمان در زمینه واکسیناسیون رخ نداده 
است.زینی وند با بیان اینکه بنده هم 

داوطلب دریافت این واکسن ایرانی–
کوبایی می شوم،تصریح کرد:ایمن سازی 

کل جمعیت کشور فقط با تولید انبوه 
واکسن در داخل کشور محقق می شود.

اتاق بازرگانی ایران به تفکیک استانی، وضعیت کسب و کار در نقاط 
مختلف کشور در زمستان سال گذشته را بررسی کرده است.

عدد شاخص کسب و کار در طیفی میان یک تا ۱۰ اعالم می شود و 
هرچه این عدد به سمت یک حرکت کند به معنی بهبود شرایط و 
هرچه به سمت ۱۰ حرکت کند به معنی دشوار شدن مسیر حرکت 

سرمایه گذاران خواهد بود.
اقتصاد ایران از نظر محیط کسب و کار در سال های گذشته شرایط 
قابل دفاعی نداشته و در میان کشورهای جهان همواره رتبه ای سه 
رقمی داشته است، با این وجود بررسی های اتاق بازرگانی ایران نشان 
می دهد که شرایط در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز همان 

سال قدری بهتر شده است.
در شرایطی که شاخص کسب و کار در پاییز ۱۳۹۹ به ۵.۹۳ رسیده 
بود، این عدد در زمستان همان سال به ۵.۸۰ رسیده که نشان دهنده 

بهبود شرایط هرچند به شکلی محدود بوده است.
در زمستان ۱۳۹۹، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، 

به ترتیب سه مؤلفه

۱- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت

۲- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر 
بر کسب وکار

۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها
را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر 

مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.
در کنار بررسی آمارهای کشوری، اتاق بازرگانی وضعیت کسب و 
کار را به تفکیک استان های کشور نیز اعالم کرده است. بر این اساس 
سه استان سمنان، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب بهترین 
محیط کسب و کار را برای سرمایه گذاران خود به وجود آورده اند 
و سه استان کردستان، کرمان و چهارمحال و بختیاری نیز بدترین 

شرایط را دارند.
وضعیت کسب و کار در تهران نیز در زمستان ۱۳۹۹ به ۶.۱۲ رسیده 
و هرچند نسبت به پاییز بهبودی نسبی را نشان می دهد اما همچنان 

از میانگین کشوری باالتر بوده است.

جانشـین اسـتاندار در سـتاد کرونـای اسـتان کرمـان 
گفت:مسـافرت در ایـام عیـد سـعید فطـر از ۲۱ تـا ۲۵ 
اردیبهشـت مـاه جـاری ممنـوع اسـت و تـردد خودروهـای 
شـخصی در محورها کنتـرل و جریمه هـا اعمال خواهد شـد 
و ایـن ممنوعیـت شـامل همه شهرسـتان هـا با هـر وضعیت 
کرونایـی مـی شـود.محمدصادق بصیـری در جلسـه سـتاد 
اسـتانی مدیریت کرونـا اظهار کرد:سـیر نزولی ابتال بـه کرونا 
و بسـتری ها در کشـورمان مشـهود اسـت و این روند موجب 
شـد ممنوعیـت فعالیـت مشـاغل گـروه ۲ در تمـام شـهرها 
برداشـته شـود و مدت زمان این گشـایش سـه هفته اسـت و 
ضوابـط دیگـر از جملـه دورکاری کارمنـدان و … بایـد با قوت 
ادامه یابد.بصیری با اشـاره به اینکه در اسـتان کرمان در حال 
حاضر پنج شهرسـتان قرمز، هفت شهرسـتان نارنجـی و ۱۱ 

شهرسـتان در وضعیـت زرد کرونایـی قـرار دارنـد و وضعیت 
رو بـه بهبـودی اسـت، تصریـح کـرد: سـیرجان، جیرفـت، 
کهنوج، رودبـار جنـوب و قلعـه گنـج دارای وضعیـت قرمز و 
کرمان،رفسنجان، شهربابک، بردسـیر، بافت، عنبرآباد و زرند 

نیـز نارنجی هسـتند.
معـاون اسـتاندار کرمـان  گفت:براسـاس مصوبـه سـتاد ملی 
کرونـا آزمون هـای پایـه نهـم و دوازدهـم در زمـان خـود بـا 
رعایـت پروتکل ها بـه صورت حضـوری برگـزار خواهد شـد.

او در پایان گفت:براسـاس مصوبه سـتاد ملی کرونا،در صورتی 
که وزارت بهداشـت و به تبع آن دانشـگاه های علوم پزشـکی 
در سـطح کشـور نیاز بـه مکانی بـرای انجـام واکسیناسـیون 
داشـته باشند،دسـتگاه های دیگـر بایـد همـکاری داشـته و 

مـکان را در اختیـار بگذارند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: ۴۸۴۴ بیمار صعب العالج 
و خاص تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان قرار دارند که 
خیران نیکوکار می توانند در قالب طرح شفا از آن ها حمایت کنند.

 یحیی صادقی با اشاره به اینکه ۳۸۸۰ بیمار صعب العالج، ۳۳۱ 
بیمار خاص و ۶۳۳ بیمار نیازمند نگهداری تحت حمایت کمیته 
امداد استان کرمان قرار دارند، افزود: با توجه به محدود بودن 
اعتبارات دولتی و همچنین باال بودن هزینه های درمان، این بیماران 
درز مینٔه پرداخت هزینه های درمانی خود با مشکالت زیادی 
روبه رو هستند.او بیان کرد: بیماران صعب العالج تحت حمایت 
این نهاد شامل ۱۸ گروه از بیماران از جمله افراد دارای بیماری های 
شدید پوستی، بیماری های شدید داخلی، انواع سرطان، پیوند 
اعضاء، انواع سندروم ها، بیماری های قلبی و عروقی، دیابت مزمن 
و عوارض ناشی از آن، بیماری های مادرزادی، بیماری های شدید 

ریوی و بیماری های عفونی هستند.
صادقی با بیان اینکه بیماران خاص تحت حمایت شامل بیماران 

هموفیلی، تاالسمی، ام اس، دیالیز و بیماران پروانه ای هستند که 
کمیته امداد با پرداخت بخشی از هزینه های دارویی این بیماران 
از آن ها حمایت می کند افزود: بیش از ۲ میلیارد تومان طی سال 
گذشته برای درمان بیماران صعب العالج و خاص تحت حمایت 

کمیته امداد استان کرمان هزینه شده است.
او به اجرای »طرح شفا« توسط کمیته امداد به منظور حمایت از 
بیماران صعب العالج و خاص تحت حمایت اشاره کرد و گفت: مردم 
خیر و نیکوکار می توانند در قالب طرح شفا حمایت مالی و تأمین 
بخشی از هزینه های معالجه و درمان بیماران خاص و صعب العالج 
که نیازمندی آن ها به تأیید اداره پذیرش و مددکاری کمیته امداد 

رسیده است را عهده دار شوند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان به باال بودن هزینه های درمانی 
بیماران صعب العالج و خاص اشاره کرد و از خیران و مردم نیکوکار 
خواست با مشارکت در طرح شفا کمیته امداد را در پرداخت 

هزینه های درمانی این بیماران یاری کنند.

گردشگری استان کرمان نیازمند اعتبار الزم است

مسئولین داوطلب تزریق واکسن کرونای ایرانی - کوبایی شوند

کرمان در جمع بدترین ها 

ممنوعیت مسافرت در ایام عید سعید فطر 

حمایت کمیته امداد کرمان 
از ۴۸۰۰ بیمار خاص و صعب العالج

سنا
: ای

س
عک

رنا
: ای

س
عک

گزارش اتاق بازرگانی ایران از فضای کسب وکار در زمستان ۹۹ منتشر شد

 مدیر گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر: 

پسته ایران رتبه اول تولید و صادرات را از دست داده است

ادامه در صفحه ۴

روزنامه اقتصادی استان کرمان
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به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر 
مهدی شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر شنبه 
۱۸اردیبهشــت ماه با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت 
گذشته،۸7 بیمار جدید کرونا در بیمارستان های 
استان بستری شــده اند، گفت: »۴6نفر از آن ها از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، 
بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 

ارزوئیه(،۵نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
،۲۳نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و ۲نفر 
از بستری شدگان از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم 
هستند«.او با بیان این که ۱۱نفر از حوزه  دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان بستری جدید گزارش شده 
است، افزود: »در حال حاضر، ۴۸۱بیمار کرونا در 
بیمارستان های استان بستری هستند«.شفیعی 

ادامه داد:»۲7۳نفر از بیماران بســتری در حوزه  
علوم پزشــکی کرمان،۴۳نفرحوزه  علوم پزشکی 
رفسنجان، ۱۰۲نفر حوزه  جنوب، ۱۰نفر در حوزه  
دانشگاه علوم پزشکی بم و ۵۳نفر از حوزه  دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان بستری هستند و خدمات 
بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.او اظهار کرد: 
»از ابتدای اپیدمی تاکنون ۱۹هزار و 6۳۴ نفر در 

استان، به دلیل ابتا به کرونا بســتری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه 
علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه 
در ۲۴ ساعت گذشته،۸مورد فوتی به دلیل ابتا به 
ویروس کرونا گزارش شده که ۴ نفر مربوط به حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان،۲ نفر حوزه دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان، ۲ نفر از حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان است«.  به گفته  شفیعی،از ابتدای 
اپیدمی کرونا در استان تاکنون، ۲77۵نفر به دلیل 

ابتا به کوویدـ  ۱۹ جان خود را از دست داده اند.

۸۷ بستری جدید و ۸ فوتی در شبانه روز گذشته

کشف یافته های جدید 
پارینه سنگی از جنوب شرق ایران

منظــر  در  باستان شناســان  کاوش هــای  پایــان  بــا 
نرماشــیر،فهرج و ریــگان  فرهنگی بــم و دشــت های 
ــورت  ــه ص ــنگی ب ــه دوره  پارینه س ــق ب ــازه متعل ــفیات ت کش
ــد کــه  ــه دســت آمده ان ــر ب پراکنــده امــا در مقیاســی بزرگ ت
ــه دوره  ــوط ب ــوان مرب ــت آمده آن را می ت ــه دس ــای ب یافته ه
پارینــه ســنگی قدیــم یعنــی حــدود ۳۰۰ تــا ۲۵۰ هزار ســال 
قبــل دانست.بررســی های باستان شناســی از نیمه هــای 
دهه ۱۳۸۰آغــاز شــده و پــس از وقفه هایــی تــا امــروز 
ادامــه دار بــوده اســت.این اقدامــات ســال گذشــته در منطقــه  
ــی  ــل توجه ــداد قاب ــه در آن تع ــرد ک ــدا ک ــه پی ــرج ادام فه
محوطــه از دوران پیــش از تاریــخ تــا دوره  معاصــر مــورد 
ــوط  ــی مرب ــج مقدمات ــرار گرفت.نتای ــه ق ــایی و مطالع شناس
 »IRJMETS«  به ایــن تحقیقــات کــه مدتــی قبــل در مجلــه
توســط ســه باستان شــناس محســن زیــدی، ســیروس 
برفــی و شــهرام زارع منتشر شــده بــه معرفــی اجمالــی 
ــرج  ــق فه ــه در مناط ــه ک ــنگی پرداخت ــه  پارینه س ۱۲محوط
و ریــگان شناســایی شده اند.بر اســاس ایــن مقاله،بیشــتر 
محوطه هــای شناسایی شــده روی نهشــته های آبرفتــی 
رودخانه هــای »نســا« و »گــز بهمــن« و مســیل های منتهــی 

ــد. ــرار گرفته ان ــا ق ــن رودخانه ه ــتر ای ــه بس ب
ــای  ــای رودخانه ه ــز روی تراس ه ــا نی ــدادی از محوطه ه تع
فصلــی مانند»دشــتوک«در مــرز اســتان کرمــان و سیســتان 
و بلوچســتان قــرار گرفته انــد کــه ایــن نشــان می دهــد 
دسترســی بــه منابــع آب از جملــه عوامــل مهــم در 
پراکندگــی محوطه هــای پارینه ســنگی شناسایی شــده 
در ایــن مناطــق اســت.محدوده  جغرافیایــی بررسی شــده 
را می تــوان مربــوط بــه حاشــیه  جنوبــی کویر لــوت و 
از نظــر تقســیمات اداری و سیاســی،بخش وســیعی از 
ــان  ــتان کرم ــگان در شــرق اس ــیر و ری دشــت های بم-نرماش
دانســت. منطقه  مــورد بررســی از شــمال و شــمال غــرب 
ــارز  ــته کوه ب ــه رش ــوب ب ــرب و جن ــوت،و از غ ــر ل ــه کوی ب
ــوع  ــده تن ــث ش ــل باع ــن عام ــه همی ــود ک ــدود می ش مح
ــته  ــدل داش ــک،گرم و معت ــی خش ــّری، خیل ــی ب آب و هوای
ــن  ــطح ای ــده از س ــنگِی گردآوری ش ــت ابزارهای س باشد.دس
ــانی  ــنگ های آتشفش ــس س ــتر از جن ــه بیش ــا ک محوطه ه
ــا  ــوا و ب ــک لوال ــا تکنی ــتند،عمدتًا ب ــه هس ــود در منطق موج
ــه دوره   ــل انتســاب ب ــه  مســتقیم ســاخته شــده اند و قاب ضرب
پارینه ســنگی قدیــم و بــه ویــژه پارینه ســنگی میانــی 
ــروج  ــه خ ــوط ب ــای مرب ــه در پژوهش ه ــتند.این منطق هس
انســان اولیــه از آفریقــا و مهاجــرت بــه مناطــق دیگــر اهمیت 
ــن محوطه هــا  ــل توجهــی دارد، از ســوی دیگــر کشــف ای قاب
ــه طــور اعــم و  همچنیــن ایــن فرضیــه را کــه فــالت ایــران ب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــص ب ــور اخ ــه ط ــران ب ــرق ای ــوب ش جن
کریدورهــا و مســیرهای اصلــی ارتباطــی کــه غــرب و شــرق 
ــوت  ــی داده، ق ــد م ــم پیون ــه ه ــنگی ب ــه س را در دوران پارین

. هــد می د

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در 
راستای حمایت همه جانبه از اقشار آسیب پذیر و 
محروم در جامعه و اجرای طرح ملی پویش ضیافت 
همدلی،جامعه هدف بهزیستی در شهرستان منوجان از حمایت 

خیرین و نیکوکاران در این شهرستان برخوردار شدند 
مرتضی نمدادی رئیس بهزیستی منوجان در همین رابطه 
گفت:خیرین و نیکوکاران در شهرستان منوجان با لبیک به فرمان 
مقام معظم رهبری در حمایت از جامعه هدف بهزیستی و شرکت 
در پویش ایران همدل با تامین و تهیه ۱۲۰بسته غذایی به ارزش 
ریالي هر بسته ۳6میلیون ریال و توزیع آن در بین 7۰خانوار  دارای  
فرد معلول و  سایر مددجویان واجد شرایط در شهر منوجان ساکن 
در محات کموکین- چشمه- قلعه در این امر خیر و خداپسندانه 
شرکت نمودند نمدادی ادامه داد:با همراهی جمع دیگری از 
خیرین  و همکاری مراکز +زندگی در این شهرستان در همین 
رابطه تعداد 7۰ بسته اقام معیشتي به ارزش ۲۱۰میلیون ریال 
تهیه و بین معلولین و مددجویان روستاهاي خسروآباد، جهاد آباد 

و روضه ارم این شهرستان  توزیع گردید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اظهار کرد:۳۴7پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی 

برای سال جاری در استان کرمان جمع بندی شده است.
جعفر رودری افزود:۱۸مورد از این پروژه ها جهش تولید و از 
سال قبل نیمه تمام مانده به سال جدید منتقل شده است. ۳۱ 
پروژه در قالب نیپای ملی و پروژه های مهمی هستند و کرمان 
جزو استان هایی است که بیشترین طرح ها را در این بخش 
مصوب دارد.رودری تصریح کرد:پروژه های پیشنهادی دستگاه ها 
۲۱۵مورد است که ۱۴7مورد جدید و مابقی نیمه تمام از سال 
قبل باقی مانده است.او بیان کرد:در سال گذشته ۲۳۹پروژه 
پیشنهادی دستگاه ها داشتیم که ۱۴۵مورد انجام،67مورد به 
سال جدید منتقل شده و ۲7 پروژه به نوعی تعیین تکلیف نشده 
است.رودری گفت:۱۳۲پروژه اقتصاد مقاومتی نیز از سوی 
۱۹معین توسعه استان برای سال جاری پیشنهاد شده و پنج معین 
علی رغم پیگیری ها، پروژه ای ارائه نداده اند.او اظهار کرد:۹۲هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری برای پروژه های اقتصاد مقاومتی 
استان کرمان نیاز است و این پروژه ها نزدیک به ۹۰۰۰فرصت 

شغلی ایجاد خواهند کرد.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان دقت، سرعت، کاهش هزینه و 
مشارکت جدی مردم را از ویژگی های اقدامات جهادی دانست و 
بیان کرد: آبرسانی به روستاها اولویت اول سپاه ثاراهلل در استان 
کرمان است و قرارگاه آب تحت عنوان قرارگاه نهضت آبرسانی 
شهید سلیمانی تشکیل دادیم و اولین حرکت فراگیر ما در حوزه 
آبرسانی در سوم خرداد انجام خواهد شد.سردار حسین معروفی 
در حاشیه افتتاح طرح های آبرسانی، محرومیت زدایی و اشتغال 
زایی در فاریاب گفت: بیست و یک سال از تاسیس بسیج سازندگی 
می گذرد این نهاد با حرکت های جهادی منشاء خیر و برکت زیادی 
برای مردم به ویژه محرومین در عرصه های کمک های مومنانه، 
خدمات اجتماعی، عمرانی، فرهنگی، اشتغال و ... شده است.او با 
اشاره به فعالیت بسیج سازندگی در زمینه کنترل و پیشگیری 
ویروس کرونا، اظهار کرد: امروز در سراسر استان کرمان ۴۱۴ 
پروژه با اعتبار ۱6 میلیارد و ۹۰۰ میلیون افتتاح می شود که ۱۴۹ 
پروژه آن به مبلغ ۸ میلیارد و ۱۳۲ میلیون تومان در شهرستان 
فاریاب افتتاح می شود.فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان ادامه 
داد: این ۴۱۴ پروژه شامل؛ ۸۹ تعمیر و تکمیل مسکن مددجویان 
کمیته امداد، ۱۱۰ پروژه اشتغال زایی، ۳۸ پروژه تکمیل و بازسازی 
مدارس، ۳ پروژه آبرسانی روستایی، احداث ۱7۲ چشمه سرویس 
بهداشتی در سراسر استان افتتاح می شود و همچنین ساخت 
خانه عالم، ساخت مسجد و ... از جمله پروژه هایی هستند که در 
شهرستان فاریاب افتتاح می شود.او دقت، سرعت، کاهش هزینه 
و مشارکت جدی مردم را از ویژگی های اقدامات جهادی دانست 
و بیان کرد: آبرسانی به روستاها اولویت اول سپاه ثاراهلل در استان 
کرمان است و قرارگاه آب تحت عنوان قرارگاه نهضت آبرسانی 
شهید سلیمانی تشکیل دادیم و اولین حرکت فراگیر ما در حوزه 
آبرسانی در سوم خرداد انجام خواهد شد.سردار معروفی باالترین 
لذت را در خدمت به مردم دانست و عنوان کرد: سپاه در خدمت 
رسانی نگاه سیاسی و نگاه قومی و نگاه مذهبی ندارد بلکه نگاه ما 

نگاه انقاب اسامی و نگاه شهید حاج قاسم سلیمانی است.

حضور خیرین منوجانی 
در طرح پویش ضیافت همدلی

جمع بندی 3۴۷ پروژه اولویت دار 
اقتصاد مقاومتی در استان کرمان

تشکیل قرارگاه نهضت آبرسانی 
شهید سلیمانی در استان کرمان

خبر

خبر

خبر

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
رسمی سـند 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13996319214555-99/11/7هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای 
حمیـد فراشـی نسـب سـاردو  فرزنـد عیـن الـه بشـماره شناسـنامه 5756صـادره ازجیرفـت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 275متر مربـع پالک -فرعـی از572- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از 572 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی صاحب ابـاد جیرفت  
بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غالمحسـین نخعـی سـرجازمحرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:64-
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
رسمی سـند 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
شـماره139960319014006618-99/12/25هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای 
محسـن تاریـن  فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 7877صـادره ازجیرفـت در موازی سـه دانگ 
مشـاع ازششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل برسـاختمان  به مسـاحت ششـدانگ 889.41متر 
مربـع پـالک -فرعـی از579- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 4و8فرعـی از 579 -اصلـی 
قطعـه دو واقـع دراراضـی رهجـرد جیرفت  بخـش 45کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای امان 
هللا عامـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:73- 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05-  تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
رسمی سـند 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
شـماره139960319014004710-99/10/06هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم لیال 
طاهـری سـروتمین فرزنـد علـی کرم  بشـماره شناسـنامه 722صـادره ازجیرفت در ششـدانگ یک 
بـاب خانـه و باغچـه به مسـاحت 1650متر مربع پالک -فرعـی از39- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 91فرعـی از 39 -اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی سـروتمین جبالبـارز جیرفـت  بخش 
34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای حسـین طاهـری سـروتمین   محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 

خواهدشـد ./م الف:58-
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19

  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
رسمی سـند 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
شـماره139960319014006433- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 

99/12/10هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
در  ازجیرفـت  10صـادره  شناسـنامه  بشـماره  دادی  فرزنـد  سـاالری   یـدهللا  اقـای  متقاضـی 
ششـدانگ یـک قطعـه زمین زراعتـی به مسـاحت 106479.72متر مربع پـالک -فرعی از510- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک - فرعـی از 510 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی سـرونی  
جیرفـت  بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی  محرزگردیـده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:59- 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139960319014005274-99/11/01هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـمیه میـرزاده  فرزنـد 
حاجـی بشـماره شناسـنامه 44صـادره ازجیرفت در ششـدانگ اعیـان یک باب خانه که سـند مالکیت 
عرصـه بـه نـام اداره اوقـاف صـادر گردیـده اسـت  بـه مسـاحت 299.99متـر مربـع پـالک -فرعـی 
از575- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1فرعـی از 575 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی 
قطغوئیـه سـاردوئیه جیرفـت  بخـش 34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی موقوفـه سـلطان سـید 
احمـد  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:62-  
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم رفعـت ترابـی جرجافکـی مالک ششـدانگ پـالک 970 فرعـی از 2431 اصلی واقع 
در زرنـد بخـش 13 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن در دفتـر 83 صفحه 76 به شـماره ثبت 
11206 و شـماره چاپی 780369 صادر و تسـلیم گردیده، سـپس برابر سـند رهنی شـماره 
36327 _1390/11/30 دفتـر اسـناد رسـمی 61 شـهر زرنـد به مـدت 60 ماه در قبـال مبلغ 71528910 
ریـال در رهـن بانـک مسـکن مرکـزی زرنـد قـرار گرفتـه، ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق 
شـده مدعی اسـت که سـند مالکیت فوق بعلت  سـرقت گردیده و درخواسـت سـند مالکیت المثنی 
نمـوده لـذا باسـتناد تبصـره یـک مـاده 120 اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت در 
تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق 
الذکـر مـی باشـد کـه در ایـن اگهـی ذکر نگردیـده و یا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد 
ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان زرنـد مراجعه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله تسـلیم نماید در غیـر این صورت 
 پـس از اتمـام مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهـد شـد. م الف 51

تاریخ انتشار: یکشنبه 1400/2/19
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن   13 مـاده  و   3 مـاده  موضـوع  اگهـی 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر آرای شـماره 140060319008000024 و 
140060319008000273 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم زهـرا دباغـی زرندی فرزند علی به شـماره شناسـنامه 421 صادره از زرنـد در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 433.35 مترمربـع از پـالک 6264 اصلی واقـع در زرند خیابان فـردوس کوچه 5 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجتبـی نظریـان محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
 مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 25

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/19
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/3/2

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
رسمی سـند 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
شـماره139960319014006495-99/12/16هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم 
فاطمـه مقبلـی مهنـی   فرزند علی  بشـماره شناسـنامه 12411صادره ازجیرفت درموازی نوزده سـهم 
ویک پنجم سـهم مشـاع از 96سـهم  ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت ششـدانگ  473متر 
مربـع پـالک -فرعـی از571- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 16فرعـی از 571 -اصلی قطعه 
دو واقـع دراراضـی سـرجاز جیرفـت  بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین 
شـریفی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:67-  
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
رسمی سـند 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
شـماره139960319014005962-99/11/28هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جیرفـت   ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد 
خانـم آزاده نـژاد سـاالری  فرزنـد سـهراب بشـماره شناسـنامه 3020088259صـادره ازجیرفـت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 292متـر مربـع پـالک -فرعـی از579- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 28فرعـی از 579 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی رهجـرد 
جیرفـت  بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای رضا فرخـی  محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:42  
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05 - تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک  

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
رسمی سـند 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
شـماره139960319014006518- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 
99/12/17هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی اقای سـید فریدون افضلی  فرزند سـید جالل بشـماره شناسـنامه 2صـادره ازجیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 647.42تـر مربع پـالک -فرعـی از578- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پالک - فرعـی از 578 -اصلی قطعه دو واقـع دراراضی براب جیرفت  
بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای سـید جـالل افضلـی  محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:51- 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
رسمی سـند 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139960319014006005-99/11/28هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای 
ذبیـح هللا بـرزکار  فرزنـد لطـف هللا بشـماره شناسـنامه 96صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یک 
بـاب خانـه  بـه مسـاحت 195متـر مربـع پـالک -فرعـی از574- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 1213فرعـی از 574 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی جیرفـت  بخـش 45کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبـاس فاریابـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 

صـادر خواهدشـد ./م الف:70-  
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی 
دوم  برابـررای شـماره139960319014003431-99/07/28هیات  رسـمی  فاقدسـند  و سـاختمانهای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدرضـا میجانی   
فرزنـد رضـا قلـی  بشـماره شناسـنامه9صادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک قطعـه باغچـه مشـتمل 
بریـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 3416متر مربـع پالک -فرعـی از100- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 2و4فرعـی از 100 -اصلـی قطعـه یک واقع دراراضی میجان سـفلی جبالبـارز جیرفت  بخش 
34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 

مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:15- 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05– 

تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

بازار کج دار مریز هندوانه کاران هند ایران

 

جنوب استان کرمان به اذعان کارشناسان از نظر 
اقلیم و تنوع در تولید به عنوان گلخانه طبیعی و هند 
ایران شهرت دارد که اهالی این سرزمین چهارفصل 
همواره یا مشغول کشت و کار و یا برداشت محصوالت 
خود هستند و با هر مشقتی شده سال زراعی جدید 
را شروع می کنند و امسال از اولین روزهای آغاز 
برداشت محصوالت کشاورزی جنوب  کرمان شاهد 

نابسامانی بازار فروش بودیم.
از بازار بی رونق پیاز گرفته تا گوجه فرنگی،خیار و 
رها شدن مزارع کدو و ...که به غیر از بدهی چیزی 

عاید کشاورز نشده است.
اما بازار هندوانه این محصول منحصربه فرد در 
جنوب کرمان حال و روزی بهتر از بازارهایی که 
پشت سر گذاشتیم، ندارد و باز هم حاشیه سود 
دالالن به هزینه های باالی نهاده های کشاورزی و 

قیمت پایین محصول تنه می زند.
 بازار عرضه و تقاضا همیشه در جنوب کرمان 
دستخوش بازار گرم و افسار گسیخته داللی قرار 
می گیرد اما در مقابل دریغ از یک سال زراعی که 
کشاورزان جنوب کرمان با لبخند رضایت و بدون 
بدهکاری فقط خسته کار باشند و نه شرمنده 

خانواده و طلبکاران.
بررسی وضعیت کشت و بازار عرضه هندوانه در 
دو شهرستان رودبار جنوب و فاریاب نشان دهنده 

وضعیت سفره بی رونق هندوانه کاران است.
فقط بدهکاریم

امیری یکی از هندوانه کاران فاریاب از وضعیت 
کشاورزی جنوب  کرمان گله کرد و گفت:مسئوالن 
با مصاحبه های متعدد با رسانه ها قیمت پایین پیاز 
و بقیه محصوالت را با به کاربردن عناوینی همچون 
کشت بی رویه به گردن کشاورز می اندازند و کم 

کاری ها را اینگونه توجیه می کنند.
او افزود:االن یک سوال از مسئوالن بخش کشاورزی 
داریم اینکه میزان سطح زیر کشت هندوانه چقدر 

است و آیا طبق برنامه اباغی است یا خیر؟

تاجیک هندوانه کار دیگری که با اشاره به سطح 
زیر کشت هندوانه در جنوب کرمان خطاب به 
مسئوالن گفت:بر اساس بررسی که انجام دادم بنظر 
می رسد سطح زیر کشت هندوانه در شهرستان هایی 
که بیشترین میزان را دارند نسبت به سال قبل 
کمتر است اما چرا خبری از بهبود بازار فروش و 

قیمت ها نیست؟
سابکی یکی از کشاورزان رودبار جنوب که چندین 
کرده،گفت:قیمت های  کشت  هندوانه  هکتار 
شکننده بازار محصوالت را به کشت بی رویه و عدم 
رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان و یا برداشت 
همزمان در سایر استان و واردات ربط می دهند. 
اکنون که بازار هندوانه چندان ُگل و بلبل نیست و 

مشکل کار کجا است؟
فتحی زاده از اهالی جازموریان نیز از هزینه های 
سرسام آور نهاده های کشاورزی انتقاد کرد و 
گفت:تقدیر کشاورزان جنوب کرمان بر این است 
که همه ساله در اثر سرمازدگی،طوفان،سیل و ... 
مقروض شوند و در نهایت اگر از بایای طبیعی جان 

سالم به در ببرند به دام بازار دالالن می اُفتند.
فرامرزی نیز از کشاورزان ورشکسته رودبار جنوب 
گفت:فقط منتظریم ببینیم مسئوالن امر بازار 
نامناسب و کج دار و مریز هندوانه را به گردن چه 

کسانی می اندازند.
او داشتن سال زراعی بدون دغدغه  فروش را یکی از 
آرزوهای کشاورزان عنوان کرد و افزود:سال زراعی با 
همه بدبختی هایی که برای کشاورزان به جا گذاشته 
با روزهای آخر برداشت هندوانه رو به پایان است اما 
کشاورزان باز چاره ای غیر از قرض و تدارک برای 

سال زراعی جدید را ندارند.
یکی از جوانان رودبار جنوب با صدای بلند و بغض 
در پاسخ به این سوال که آیا با این همه بدهی باز 
هم کشاورزی می کنید گفت:اگر کشاورزی کنیم و 
محصوالتمان فروش نداشته باشند بدهکار می شویم 
اما اگر وارد شبکه قاچاق سوخت یا مواد بشویم یا در 
میان شعله های آتش زنده زنده می سوزیم یا پشت 
میله های زندان می رویم پس چاره ای غیر از تن 

دادن به بدهکاری نداریم.

او از مسئوالن خواست به جای اینکه زمان برداشت 
محصوالت کشاورزی و اُفت قیمت ها دنبال مقصر 
باشند همین وقت را صرف چانه زنی و جذب 
سرمایه گذار برای احداث صنایع جانبی بخش 
کشاورزی بکنند.هاشمی نیز یکی از جوانان کشاورز 
گفت:صدای ما باشید،صدای جوانان رودبار و 
جازموریان باشید،صدای جوانانی باشید که سودای 
پیوستن به شغل های کاذب و خطرناک را در سر 
دارند.احمدی کشاورز دیگری گفت:در منطقه ما 
همواره یا سیل می آید یا طوفان و هر چه در ذهنمان 
است و یا پدرانمان تعریف می کنند کشاورزی هم 
بازاری ندارد پس ما باید چه کار کنیم فقط همین 

سوال را جواب بدهند ما باید چه کار کنیم؟
کشاورزی  جهاد  مدیر  امیرمیجانی  کوروش 
این  اظهار کرد:کاشت هندوانه در  شهرستان 
شهرستان با توجه به سرمای شدید و طوالنی مدت 
زمستانه با تاخیر از اواسط بهمن ماه شروع شد و تا 

دهه دوم اسفندماه ادامه داشت.
او سطح زیر کشت این محصول را در سال زراعی 
جاری ۴۰۰۰هکتار اعام کرد و افزود:سطح 
زیرکشت در مقایسه با سال زراعی قبل تغییر قابل 

توجهی نداشته است.
امیرمیجانی عملکرد متوسط هر هکتار هندوانه 
را۴۰ تُن اعام کرد و افزود:پیش بینی می شود 
۱6۰هزار تُن هندوانه از مزارع این شهرستان 

برداشت شود.
او گفت:کار برداشت از اواخر فروردین ماه شروع و تا 

اواخر خرداد ماه ادامه دارد.
محسن سعیدی مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
هندوانه  زیر کشت  سطح  نیز  رودبار جنوب 
در این شهرستان را ۳۵۰۰ هکتار اعام کرد و 
گفت:پیش بینی می شود از این میزان سطح 
زیرکشت بیش از ۱۱۰هزار تُن محصول برداشت 

شود. 
او افزود:عمده محصول در بخش جازموریان کشت 
می شود و به منظور کاهش مصرف آب و افزایش 
راندمان آبیاری این محصول به صورت آبیاری تیپ 

و همراه با مالچ پاستیکی کشت می شود.

 پیش بینی برداشت 366 هزارتُن هندوانه در 
جنوب کرمان

دکتر فرامرز رستگاری مدیر زراعت سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب  کرمان سطح زیر کشت 
هندوانه در منطقه را ۹۱۰6 هکتار اعام کرد و 
گفت:میزان سطح زیر کشت هندوانه در سال زراعی 
جاری کمتر از برنامه کشت است و پیش بینی می 

شود  ۳66هزار تُن محصول برداشت شود.
او سطح کشت را بر اساس برنامه اباغی ۱۲ هزار و 
۹۰۰ هکتار عنوان کرد که کمتر از این میزان کشت 

شده است.
رستگاری از روزهای پایانی برداشت هندوانه در 
رودبار جنوب خبرداد و افزود:تاکنون ۴۰ درصد 
محصول هندوانه کاران شهرستان فاریاب برداشت 
شده و هم اکنون برداشت محصول رودبار جنوب رو 
به پایان است و با توجه به اینکه محصول هندوانه 
شهرستان فاریاب از کیفیت بهتری برخوردار است، 

قطعا قیمت افزایش می یابد.
او در پاسخ به این سوال که آیا هزینه های کشت 
هندوانه با درآمد تناسب دارد؟گفت:هزینه تولید هر 
هکتار هندوانه برای مالک زمین زراعی۳۵میلیون 
و برای مستاجر ۴۳میلیون تومان است و به عبارتی 
قیمت تمام شده هر کیلوگرم محصول  برداشت 
شده سر مزرعه با احتساب ۳۵ تُن عملکرد برای 
مالک ۱۰۰۰ تومان و برای مستاجر ۱۲۰۰ تومان  
است که با ۳۰ درصد حاشیه سود به ترتیب ۱۳۰۰ و 

۱۵6۰ تومان برای هندوانه کاران خواهد بود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب  
کرمان قیمت نوبرانه هر کیلوگرم هندوانه  را ۴۰۰۰ 
تومان عنوان کرد و افزود:در حال حاضر قیمت یک 
کیلوگرم هندوانه ۸۰۰تومان است که براساس 
ارزیابی صورت گرفته میانگین فروش فصل ۱6۰۰ 

تا۱۸۰۰ تومان  بوده است.
او مهمترین مشکل کشاورزان را شبکه حمل 
و نقل،دالالن و هزینه باالی حمل دانست و 
گفت:۵۰ درصد زحمات کشاورزان کرایه حمل و 
سر جیب دالالن است که متاسفانه همچنان در 

قیمت ها نقش آفرینی می کنند.

ایسنا

گزارش

دکتر فرامرز رستگاری مدیر زراعت سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب  کرمان سطح زیر کشت 
هندوانه در منطقه را ۹106 هکتار اعالم کرد و 
گفت:میزان سطح زیر کشت هندوانه در سال زراعی 
جاری کمتر از برنامه کشت است و پیش بینی می 
شود  366هزار تُن محصول برداشت شود.او سطح 
کشت را بر اساس برنامه ابالغی 1۲ هزار و ۹00 هکتار 
عنوان کرد که کمتر از این میزان کشت شده است.
محسن سعیدی مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
رودبار جنوب نیز سطح زیر کشت هندوانه 
در این شهرستان را 3500 هکتار اعالم کرد و 
گفت:پیش بینی می شود از این میزان سطح 
زیرکشت بیش از 110هزار تُن محصول برداشت شود.
او افزود:عمده محصول در بخش جازموریان کشت 
می شود و به منظور کاهش مصرف آب و افزایش 
راندمان آبیاری این محصول به صورت آبیاری تیپ و 
همراه با مالچ پالستیکی کشت می شود.

هر
س: م

عک

صدای جوانان رودبار و جازموریان باشید

 اگرچه سطح زیر کشت هندوانه در جنوب کرمان کمتر از میزان ابالغی وزارت جهاد کشاورزی است اما بازار قیمت 
ها چندان تغییری نکرده و سفره هندوانه کاران هم خالی است.
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شرکت ماهان سیرجان در سال ۹۹، میزان ۲میلیون 
و ۴۰۰هزار تــن تولید ســنگ آهن و ۳۶میلیون تن 

باطله  برداری را محقق کرده است.
در همین راســتا مدیرعامل شــرکت توسعه فرآوری 
صنایع و معادن ماهان سیرجان از افزایش ۶۰ درصدی 
عملیات معدنکاری در معدن ۵ در ســال ۹۹ نسبت 

به سال ۹۸ خبر داد که این رشــد در دو بخش تولید 
سنگ آهن کلوخه و باطله برداری به ترتیب به میزان ۱۵ 

و ۶۴ درصد بود.
مهدی بهرامی ادامه داد: از دیگر موفقیت های ســال 
گذشته در این شــرکت می توان به رشد فروش اشاره 
کرد که شاهد رشد ۲۵۰درصدی در مقایسه با سال۹۸ 

بود و مجموع فروش این شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ به 
بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. به گفته وی، 
همچنین در بخش ایمنی و طبق نتایج ممیزی ایمیدرو 
و کسب امتیاز مناسب، سال گذشته رتبه چهارم در بین 
۴۴ شرکت تابعه ایمیدرو در سطح کشور را کسب کرد و 

از این حیث نیز شاهد رشد ۱۱۵درصدی بودیم.

بهرامی بابیان اینکه نخستین عرضه محصول شرکت 
در بورس کاال نیز از افتخارات شرکت ماهان سیرجان 
در سال ۱۳۹۹ بود، گفت: انتشــار اوراق سلف موازی 
توسط شرکت مراحل پایانی را می گذراند، ضمن اینکه 
روند پذیرش شــرکت در بورس نیز به سرعت در حال 

انجام است.
وی افــزود: در بحث توســعه، موفق بــه اخذ مجوز 
کنسانتره در نیمه دوم ســال ۹۹ شدیم و روند احداث 
کارخانه کنسانتره سازی در ســال جاری آغاز خواهد 
شد. همچنین در توسعه معادن مطالعات برای خرید 

محدوده های معدنی و انجام اکتشــافات در سال ۹۹ 
شروع شــد. در حال حاضر انجام عملیات اکتشاف در 
یک محدوده به وســعت ۲۰کیلومترمربــع در حال 
انجام است. بهرامی در ادامه اظهار کرد: شرکت ماهان 
سیرجان در ماه های پایانی سال ۱۳۹۹ پس از استقرار و 
پیاده سازی موفقیت آمیز استانداردهای حوزه بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست و انجام ممیزی برون سازمانی، 
موفق به اخــذ ۴ گواهینامــه ISO ۴۵۰۰۱ )ایمنی و 
 ISO ،)زیســت محیطی( ۱۴۰۰۱ ISO ،)بهداشــت

۳۱۰۰۰ )مدیریت ریسک( و HSE-MS شد.

تولید ۴/ ۲ میلیون تنی سنگ آهن در ماهان سیرجان

خبرخبر

رئیـس سـازمان گسـترش و نوسـازی 
صنایـع ایـران )ایـدرو(، ضمـن تاکیـد  بر 
اینکـه هـر اتفاقـی بـرای برجـام بیفتـد، 
صیانـت از سـرمایه گذاری داخلی صنعت 
خودرو و قطعه سـازی در اولویـت خواهد 
بـود، از پیش بینـی اعطـای تسـهیات 
بـرای حمایـت از صنایـع کوچـک و 
بسـته  نهایـی  تغییـرات  در  متوسـط 
سیاسـت های تشـویقی حمایـت از تولید 

خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، محسـن صالحـی نیا 
در جلسـه هم اندیشـی خـود بـا انجمـن 
قطعه سـازان خـودرو کشـور، بـا اعتقـاد 
بـر اینکـه بـا افزایـش تیـراژ تولیـد، 
دو خودروسـاز بـزرگ کشـور در سـال 
جـاری می تواننـد ارزش فـروش تقریبی 
جهش یافتـه و بسـیار بهتـری را نسـبت 
بـه سـال گذشـته ثبـت کننـد، اظهـار 
کرد: مجمـوع شـرایط حاکـم بـر اقتصاد 
کشـور چـه در اثـر تنگناهـای سـال های 
اخیـر و چـه بر اثـر مشـکات خـاص این 
صنعـت در حوزه هـای مختلـف همچون 
قیمت تمـام شـده، سـبب ایجـاد کمبود 
نقدینگـی کافـی در این شـرکت ها شـده  
کـه از جملـه آثـار جـدی آن، مطالبـات 
و  اسـت  تامیـن  زنجیـره  بـه  معـوق 
تامین کننـدگان و قطعه سـازان را در 

موقعیـت دشـواری قـرار داده اسـت.
رئیـس سـازمان گسـترش و نوسـازی 
صنایـع ایـران ضمـن تاکیـد براینکـه 
تمهیـدات الزم بـرای رفـع تنگناهـای 
نقدینگـی مدنظـر اسـت، گفـت: راهـکار 
ارتقـای تـوان مالـی و نقدینگـی مـورد 
نیـاز صنعـت خـودرو در سـال ۱۴۰۰، 
افزایش تیراژ تولید بـا محوریت اصاح در 
ترکیب تولید انواع خـودرو در نظر گرفته 
شـده اسـت تا عاوه بر تسـهیل تبادالت 
خودروسـازان و قطعه سـازان، بـا افزایش 
عرضـه و منطقی شـدن قیمت ها، شـاهد 
کاهـش واسـطه گری ها و برچیده شـدن 
بسـاط سـوداگری ها در بـازار آزاد خودرو 

باشـیم.

مدیر گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: شرکت گل 
گهر به خود می بالد به خاطر داشتن متخصصانی که ما را از تخصص 
کشورهای خارجی بی نیاز کرده اند. با توانمندی همین مهندسان، انجام 
سنگین ترین شات دان سالیانه کارخانه گندله سازی یک بعد از ۲۴ ماه 
که حدود ۲۳۰ هزار  نفر-ساعت نیرو به طور مستقیم صرف آن شد؛ 
تحقق یافت که خود رکورد بی نظیری در صنعت فوالد کشور است. به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، مهندس جعفر 
رفیعیان افزود: عاوه بر این، برخی از کارهای اصاحی انجام شده در 
جهت کم کردن مشکات گلوگاهی و افزایش ظرفیت خطوط تولید 
توسط متخصصان داخلی شرکت انجام شد. تعمیر اساسی سرندها، 
تغییر طرح کالسکه و هد متحرک نوار نوسانی، تغییر نوار ۵۵ به شوت دو 
پارچه، تغییر طرح در شکل زره های آسیاب جهت استفاده حداکثری 
از خردایش ضربه ای گلوله ها، تغییر در طرح مش ورودی و خروجی و 
شوت ورودی جهت کاهش زمان تعمیرات و بازرسی ها گوشه ای از این 

اقدامات اصاحی است که می توان به آن اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پلت فید ۳۰ درصد خوراک 
کارخانه گندله سازی است؛ عمده خرابی ها در آنالیزها مربوط به سرند 
ورودی بود که یک مسیر جدید جهت استندبای طراحی شد به گونه ای 

که از مسیر ثانویه ای، کنسانتره فیلتر کیک شارژ می شود.
همچنین در کلیه توقفات بعد از توقف سالیانه مدیریت دانش با دیدگاه 
آموزش شرکت های بومی انجام می شود. لذا باالبردن قابلیت اطمینان 

خطوط با جوانان متخصص بومی به سرانجام رسیده است.

  انجام موفقیت آمیز بزرگترین 
شات دان گندله سازی منطقه

پیش بینی اعطای 
تسهیالت برای حمایت 

از صنایع کوچک

قیمت مس با خوش بینی به بهبود اقتصاد جهانی از رکود ناشی از 
پاندمی که بازارهای کاال را تقویت کرد، به رکورد باالی جدیدی 

صعود کرده است.
به گزارش ایسنا، این فلز که معیاری برای سنجش رشد اقتصادی 
است، پیشتاز روند صعودی قیمت کاالها و مواد خام شده است. 
تدابیر محرک اقتصادی و برنامه های واکسیناسیون چشم انداز 
افزایش دوباره تقاضا و محدودیت عرضه را پیش رو قرار داده است. 
از سوی دیگر نقش مهمی که مس در زیرساخت انرژی پاک دارد، 
باعث شده انتظارات برای روند صعودی بلندمدت این فلز صنعتی 

تحکیم شود.
همزمان عدم سرمایه گذاری معدنی ممکن است بازار را با کمبود 
عرضه برای تامین تقاضا روبرو کند. بانکهای بزرگ و گروه بازرگانی 
ترافیگورا پیش بینیهای قیمت باالیی برای مس مطرح کرده اند که 
نشان می دهد این فلز فضای بیشتری برای افزایش قیمت دارد. 
گروه ترافیگورا انتظار دارد قیمت هر تن مس در یک دهه آینده به 

۱۵ هزار تن افزایش پیدا کند.
بهای معامات مس در بازار لندن رکورد سال ۲۰۱۱ را شکست 
و حتی پس از انتشار گزارش اشتغال ماهانه ضعیف آمریکا در روز 

جمعه، تا مرز ۱۰ هزار و ۴۴۰ دالر در هر تن پیش رفت.
قیمت هر تن مس در بازار لندن روز جمعه با ۳.۲ درصد افزایش، 
در ۱۰ هزار و ۴۱7 دالر بسته شد. قیمت این فلز از ابتدای سال 
۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و نسبت به رکورد 
قیمت پایینی که مارس سال گذشته به ثبت رساند، بیش از دو 

برابر شده است.
تنها قیمت مس نیست که روند افزایشی پیدا کرده است. قیمت 
فوالد در آسیا و آمریکای شمالی باال رفته و سنگ آهن به رکورد 
باالی ۲۰۰ دالر در هر تن رسیده است. قیمت قلع هم برای 
نخستین بار در یک دهه گذشته به باالی ۳۰ هزار دالر در هر تن 
رسیده است. شاخص کامادیتی اسپات بلومبرگ به باالترین حد از 

سال ۲۰۱۱ صعود کرده است.
با این حال ریسکهایی برای این روند صعودی وجود دارند. به 
خصوص اگر دوره های رشد قوی تولید که آغاز شده است ضعیف 
شوند. در چین که بزرگترین مصرف کننده مس است، نشانه هایی 
از تاثیر قیمت باالی مس بر تقاضا دیده می شود. مقامات چینی 

وعده داده اند قیمتهای مواد خام را تثبیت کنند.
طبق آمار گمرکی چین، واردات سنگ و کنسانتره مس در آوریل 
نسبت به رکورد ماه پیش از آن کاهش پیدا کرد. بازار فلزات 
شانگهای اعام کرده است بعضی از تولیدکنندگان و کاربران نهایی 
پس از افزایش قیمتها، تولیدشان را کاهش داده یا زمان تحویل را 

عقب انداخته اند.

صعود قیمت مس خیال توقف ندارد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضوع قانـون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی مستقر 
در واحـد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانه و بالمعـارض متقاضیان 
محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا 
بشـرح زیـر بـه منظور اطالع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضیان 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمدت دو 
مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجـع قضایی تقدیم تقدیـم نماید.

امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
آقـای معیـن حسـن زاده فرزند مختار بشـماره شناسـنامه 3080073541 
صادره از  زرند در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ خانه به مسـاحت  198 
مترمربـع از پـالک 6439 اصلی واقع در زرند خیابان آزادگان کوچه شـماره 

4 خریـداری از مالک رسـمی اقای حبیـب هللا اکبرزاده.
خانـم امینـه حسـن زاده سـرتختی فرزنـد خـداداد بشـماره شناسـنامه 
3080055586 صـادره از زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانـه 
بـه مسـاحت  198 مترمربـع از پـالک 6439 اصلـی واقـع در زرند خیابان 
آزادگان کوچـه شـماره 4 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حبیـب هللا 

اکبـرزاده. م الـف 15
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/5- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/2/19
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی   ثبتـی 
اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر 
آرای شـماره 140060319008000089هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی عـرب نصـرت آبـادی فرزنـد رضـا بـه 
شـماره شناسـنامه 373 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 
220.75 مترمربـع از پـالک 7565 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان شـهید 
صدوقـی کوچـه 6 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین رحمانـی 
پـور محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 
 اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 26
دوم:   نوبـت  انتشـار  تاریـخ  اول:1400/2/19-  نوبـت  انتشـار  تاریـخ 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
از  فرعـی   9082 پـالک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
574- اصلـی بمسـاحت 176.66مترمربـع بخش45کرمان 
واقـع دراراضـی جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای ناصـر پـور 
حمیـدی  بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفـت 
نامبـرده  درمالکیـت   99/03/06 بشـماره1397960319014001022مورخ 
قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آیین نامـه قانون 
ثبـت منتشـر ودر موعد مقرر مـورد واخواهی قرار نگرفتـه ونیاز به تحدید 
حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 1487مورخ99/02/05مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون 
مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزچهارشـنبه 
مـورخ 1400/03/12شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا به مالک یـا مالکین 
در  مقـرر  موعـد  در  میگـردد کـه  اخطـار  مزبـور  رقبـه  مجـاور  امـالک 
ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی 
باشـد  داشـته  اعتـراض  آن  ارتفاقـی  بـر حـدود وحقـوق  از مجاوریـن 
بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پـس از تنظیـم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا ظرف مـدت 30روز به این 
اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیـم و گواهـی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپس از گذشـت مهلت یاد شـده 
هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:88- تاریخ انتشـار 

:1400/02/19-روز : یـک شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختالف موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا 
مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر به منظـور اطالع عمـوم در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی 

بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیم تقدیـم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1. آقـای مرتضـی قلیـزاده فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 154 صـادره از زرنـد در 
ششـدانگ مغـازه آهنگـری بـه مسـاحت 194.1 مترمربـع مفـروز و مجـزی از پـالک 6  
فرعـی از  2431 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان زنبـق خریـداری از مالـک رسـمی اقـای 

قلیزاده. حسـین 
2. آقـای مهدی قلیزاده فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 3080215125  صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 219.10 مترمربـع مفـروز و مجـزی از پـالک 6 فرعـی از 
2431 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان 17 شـهریور شـرقی خریـداری از مالک رسـمی آقای 

حسـین قلیزاده. 
3. آقای مهدی قلیزاده فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 3080215125 صادره از زرند در 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 265.4 مترمربع مفروز و مجـزی از پالک6 فرعـی از 2431 

اصلـی واقـع در زرنـد خیابان زنبق خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین قلیزاده. 
م الف 34-تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/19-تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/3/2

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی 
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1. آقای محمد نکوئی ده چناری فرزند حسین بشماره شناسنامه 383صادره 
از زرند در چهار دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 344.45 مترمربع 
از پالک 7561 اصلی واقع در زرند خیابان 20 متری محرم خریداری از مالک 

رسمی آقای غالمعباس نظریان .
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  آبادی  همت  ایزدی  رحیمه  خانم   .2
به  خانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  در  زرند  از   صادره   3080022890
مساحت 344.45 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در زرند خیابان 20 
متری محرم خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان. م الف 33

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/2/19
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/3/2

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 
۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
تصرفات  زرند  ثبتی شهرستان  واحد  در  رسمی مستقر 
است.لذا  گردیده  متقاضیان محرز  بالمعارض  و  مالکانه 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1. خانم مریم عربپور داهوئی فرزند زین العابدین بشماره 
شناسنامه 58 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
زرند  در  واقع  اصلی   2361 پالک  از  مترمربع   270.73
خیابان خلیلی کوچه 3 خریداری از مالک رسمی آقای 

عبدالحسین جعفری زرندی . 
علی 3080053710 صادره  فرزند  فر  دادخواه  مهال  خانم 
به  الحاق  )جهت  حیاط  محوطه  ششدانگ  در  زرند  از 
پالک 1 فرعی از 6139 اصلی( به مساحت 11 مترمربع 
از پالک 6139 اصلی واقع در زرند خیابان فلسطین کوچه 

1 خریداری از مالک رسمی آقای علی شفیعی زرندی.
خانم فاطمه زمانی باب گوهری فرزند غالمعلی بشماره 
شناسنامه 1 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
275 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در بلوار ایت هللا 
هاشمی کوچه 3 خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی 

حکمت.
آقای احمد صیفوری طغرالجردی فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه 1 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 210 
مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در زرند بیست متری 
محرم کوچه شهید ضیاءالدینی خریداری از مالک رسمی 

خانم هایده مهرابی زاده هنرمند.
بشماره  محمد  فرزند  زرندی  متصدی  زینب  خانم 
به  خانه  باب  یک  در  زرند  از  2071 صادره  شناسنامه 
مساحت 190.80 از پالک 7562 اصلی واقع در زرند 
خیابان امیرکبیر خریداری از مالک رسمی آقای احمد 
زرندی فرزند حسین  پورمیرزائی  عمرانی.آقای رحیم 
باب  یک  در  زرند  از  صادره   1901 شناسنامه  بشماره 
در  واقع  اصلی  پالک 7565  به مساحت 275  خانه 
مالک  از  خریداری   8 مقدس کوچه  دفاع  بلوار  زرند 
24-تاریخ  الف  عمرانی.م  سیدجالل  آقای  رسمی 
نوبت  انتشار  اول:1400/2/19-تاریخ  نوبت  انتشار 

دوم:1400/3/2
حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139960319014006494-99/12/16هیات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم عـذرا مقبلـی 
مهنـی   فرزنـد علـی  بشـماره شناسـنامه 12411صـادره ازجیرفـت درمـوازی نـوزده 
سـهم ویک پنجم سـهم مشـاع از 96سـهم  ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 
ششـدانگ  473متـر مربـع پـالک -فرعـی از571- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک 16فرعـی از 571 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی سـرجاز جیرفـت  بخـش 
45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین شـریفی  محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:68-
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05– 

تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19
  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

اراضـی و  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139960319014006496-99/12/16هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صغـری مقبلی 
مهنـی   فرزنـد علـی  بشـماره شناسـنامه 12411صـادره ازجیرفـت درمـوازی نـوزده 
سـهم ویک پنجم سـهم مشـاع از 96سـهم  ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 
ششـدانگ  473متـر مربـع پـالک -فرعـی از571- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک 16فرعـی از 571 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی سـرجاز جیرفـت  بخـش 
45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین شـریفی  محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:69-  
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139960319014006493-99/12/16هیات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زینـب مقبلـی 
مهنـی   فرزنـد علـی  بشـماره شناسـنامه 12411صـادره ازجیرفـت درمـوازی نـوزده 
سـهم ویک پنجم سـهم مشـاع از 96سـهم  ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 
ششـدانگ  473متـر مربـع پـالک -فرعـی از571- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک 16فرعـی از 571 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی سـرجاز جیرفـت  بخـش 
45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین شـریفی  محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:65 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139960319014006497-99/12/16هیات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم معصومـه مقبلی 
مهنـی   فرزنـد علـی  بشـماره شناسـنامه 12411صـادره ازجیرفـت درمـوازی نـوزده 
سـهم ویک پنجم سـهم مشـاع از 96سـهم  ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 
ششـدانگ  473متـر مربـع پـالک -فرعـی از571- اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک 16فرعـی از 571 -اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی سـرجاز جیرفـت  بخـش 
45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین شـریفی  محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف:66
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05
تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19

  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره139960319014006625-99/12/25هیات 
تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای 
ازجیرفـت  1241صـادره  شناسـنامه  بشـماره  دادمـوال   فرزنـد  رمانـی    امیـن 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 525.10متـر مربـع پـالک -فرعـی 
از1617- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک فرعـی از 1617 -اصلـی قطعه6 
واقـع دراراضـی اسـتانه دلفـارد جیرفـت  بخـش 34کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای اکبرشـفیعی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 

./م الـف:71-
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/05 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/02/19

  جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 140060319012000312 هیـات دوم  موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقای علی محمـدی آباده فرزند مهدی بشـماره 
شناسـنامه 37 صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
15/91 متـر مربـع پـالک 593 اصلی واقع در آبـاده بخش 36 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای یدالـه آبـاده محـرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الـف 1017
دوم:   نوبـت  انتشـار  تاریـخ  اول:1400/2/19-   نوبـت  انتشـار  تاریـخ 

1400/3/3
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

پسته ایران رتبه اول تولید و صادرات را از دست داده است

ری
شه

هم
س: 

عک

جالل پور: »زمانی در کشور قانونی به اسم 
تعهد ارزی گذاشته می شود، یعنی در 
بازارها رقابت از صادرکننده سلب می شود . 
کارت های بازرگانی یک بار مصرف به میدان 
می آید و صادرکنندگان بدون شناسنامه در 
بازارهای جهانی، به کمترین پیشنهادی که 
داده می شود جواب مثبت می دهند و قیمت 
جهانی پسته ایران را کاهش می دهند.«
محمد صالحی: هر زمان که حجم تولید 
پسته در ایران کمتر بوده، قیمت هم بیشتر 
بوده است. شاهدش هم افزایش قیمت 
پسته ایران به مرز ۷ دالر با کاهش حجم 
پسته در بازار است.
حال آنکه قیت دالری پسته در ایران به مرز 
5.۷دالر هم در ماه های گذشته رسیده بود. 
آن هم در شرایطی که آمریکا پسته اش را با 
نرخ 8 دالر به فروش می رساند.

 

رتبه اول تولید پسته را سال ۹۳ از دست دادیم و رتبه 
اول صادرات را سال ۹7. اولی را به واسطه کاهش راندمان 
تولید و دومی را به واسطه تعهدات ارزی. هرچند که از دید 
رئیس هیات مدیره انجمن پسته از دست دادن رتبه اول 
صادراتی هم تحت تاثیر کاهش تولید بود. با این حال هنوز 
نزدیک به ۹۰ درصد از ارزش صادرات کرمان مربوط به 
پسته است. دقیقا ۸۳۰ میلیون دالر از کل رقم صادراتی 
۹۲۸ میلیون دالری صادرات تا بهمن ماه سال ۹۹.  اما تا 
چه زمانی کرمان می تواند روی دالر پسته حساب باز کند؟

بهره وری حلقه گم شده، کشاورزی استان
کرمان  حاال از هر هکتار سطح زیر کشت پسته تنها ۵۰۰ 
تن پسته برداشت می کند. آمریکا اما از همان اوایل سال 
۹۳ برای این موضوع برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد. 
حاصلش ۵۰۰ کشاورز عمده که در هر هکتار چیزی بین 

۲.۵ تا ۳ تن پسته برداشت می کنند. بیش از ۴ برابر ما.
محسن رضایی، دبیر انجمن پسته ایران معتقد است که 
علت این اختالف ریشه در کم آبی دارد. او به »کرمان 
نو« توضیح می دهد:» آمریکا برای هر هکتار ۱۲ هزار متر 
مکعب آبیاری دارد و ما نصف این میزان هم آب نداریم. به 
غیر از آن پایه پسته در آمریکا  )UCB۱(است و درایران 

همچنان پایه ها بذری است.«
 UCB-۱بین دو درخت خاص از دو گونه وحشی پسته 
Pistacia atlantica و Pistacia integerrima است که 
بذر آن توسط دانشگاه دیویس کالیفرنیا تولید شده و هم 
اکنون به عنوان بهترین و پرمحصول ترین پایه پسته 
موجود در دنیا شناخته می شود. نسبت به پایه های دیگر 

رشد بسیار باالیی دارد و نسبت به بیماری ها مقاوم است

 ۷0درصد باغات پسته سیستم 
آبیاری شان غرقابی است

سالهاست که کرمان، زرند و رفسنجان با تنش آب شرب 
روبه رو هستند و آب کشاورزی شان هم سخت شده. با این 
حال آن گونه دبیر انجمن پسته ایران می گوید همچنان 
7۰ درصد کشاورزان سیستم آبیاری آن سنتی است. این 
رقم اما در آمریکا صفر است. رضایی می گوید: »صد درصد 
باغات پسته در امریکا به سیستم آبیاری قطره ای مجهزاند 
و همین مسئله بهره وری شان را باال برده اما کرمان 
همچنان کشاورزی اش بر سیستم غرقابی استوار است.«

او معتقد است که ریشه اصلی این نابسامانی پسته در 
خرده مالکی است. او می گوید:»برخالف آمریکا که 
۵۰۰کشاورز عمده پسته دارد، در ایران قریب به ۲۰۰ 
هزار خرده مالک در بخش کشاورزی فعال اند« از نگاه 
او این خرده مالکی در کنار باال بردن هزینه های تولید، 
امکان برنامه ریزی برای آبیاری قطره ای و افزایش تولید 

را سخت کرده است. 
افزایش تولید نداشتیم

ایران از سال  ۹۳ به بعد روی تولید ۲۰۰ هزار تن ضربه 
زده. بازه گسترده تر با احتساب سرمازدگی و سایر 
خسارات  پسته ۱۵۰تا ۲۳۰هزا تن است. به گفته دبیر 
انجمن پسته ایران، طی بازه زمانی ده ساله، ایران از مرز 
تولید ۲۳۰ هزار تن پسته رد نشده است. انجمن پسته 
رقمی تخمینی از تولید پسته در سال جاری ندارد اما با 
توجه به سرمازدگی امسال پیش بینی اش کمتر از ۲۰۰ 
هزار تن تولید است. حال آنکه  سال گذشته با وجودی که 
مشکل خاصی در بخش تولید نبود، ایران قریب به ۱۹۰ 
هزار تن تولید داشت، از این این میزان اما ۱۰۵ هزار تن 

مربوط به استان کرمان است .
محسن جالل پور،رئیس اتاق بازرگانی ایران در دوره 

هشتم و از تاجران معروف پسته معتقد است که ضربه 
کاری به پسته از سال ۹7 و ۹۸ وارد شد. او می گوید:»تا 
سال های ۹۶ و ۹7 ما هنوز در سکوی اول صادرکننده 
گان جهان ایستاده بودیم اما از سال ۹۸ جایگاه صادر 

کننده اول را هم از دست دادیم .«
عقب رفت صادرات و تولید در سال ۹۷

 از نگاه او ریشه اصلی این موضوع در قوانین خلق الساعه 
و کاهش بهره وری  بر می گردد:»از سال ۹7 به بعد عالوه 
بر اتفاقاتی که در بخش بازرگانی ما رخ داد در زمینه تولید 
هم شرایط چندان مناسبی نداشتیم و هم در صادرات و 
هم در تولید به عقب حرکت کردیم.« به گفته جالل پور 
در آمریکا بالغ بر ۲۰۰ هزار هکتار باغ پسته وجود دارد که 
به جهت بهره وری باالیشان همواره میزان تولید و سهم 
بازارشان در حال افزایش است.حاال عمال این آمریکا 
است که قیمت پسته را مشخص می کند و فاصله قیمت 
پسته آمریکا با ایران متناسب با حجم پسته ایران در حال 

تغییر است.
محمد صالحی، رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران 
معتقد است که هر زمان که حجم تولید پسته در ایران 
کمتر بوده، قیمت هم بیشتر بوده است. شاهدش هم 
افزایش قیمت پسته ایران به مرز 7 دالر با کاهش حجم 

پسته در بازار است.
حال آنکه قیت دالری پسته در ایران به مرز ۵.7دالر 
هم در ماه های گذشته رسیده بود. آن هم در شرایطی 

که آمریکا پسته اش را با نرخ ۸ دالر به فروش می رساند.
تعهد ارزی، تیشه بر ریشه رقابت سالم زد

برخالف صالحی که عامل شکاف قیمت پسته ایران و 
آمریکا را حجم تولید می داند. جالل پور ریشه این مسئله 
را در رقابت ناسالم می بیند. او می گوید: »زمانی در کشور 
قانونی به اسم تعهد ارزی گذاشته می شود، یعنی در بازارها 

رقابت از صادرکننده سلب می شود . کارت های بازرگانی 
یک بار مصرف به میدان می آید و صادرکنندگان بدون 
شناسنامه در بازارهای جهانی، به کمترین پیشنهادی که 
داده می شود جواب مثبت می دهند و قیمت جهانی پسته 

ایران را کاهش می دهند.«
ایران باز هم به جایگاه خود در صادرات و یا تولید پسته بر 
می گردد؟ رئیس هیات مدیره  انجمن ملی پسته ی ایران 
می گوید:»هرگز« صالحی توضیح می دهد:»ما دیگر به آن 
زمان بر نمی گردیم. اساسا ما کاهشی هم در تولید پسته 
نداشتیم بلکه آمریکا افزایش تولید داشت و از  ۱۰۰تن به 

۵۰۰ یا ۶۰۰ تن تولید پسته رسید.«
سرمایه گذاری تاجران پسته در خراسان و قزوین

او معتقد است که در بهترین شرایط ایران جایگاه خود را 
صادرات و تولید پسته حفظ می کند. زنگ خطر از دست 
دادن جایگاه صادراتی ایران در محصول پسته  مدت ها 
پیش به صدا درآمده بود. دقیقا از همان زمان که کیفیت 
آب کاهش یافت و رفسنجان پیوست به لیست شهرهای 
بحرانی آب. کشاورزان عمده اما دست به کار شدند و 
سرمایه هایشان را در جایی به غیر از کرمان خرج کردند. 
رضایی می گوید: »در سال های اخیر سرمایه گذاری 
کالنی در خراسان و قزوین و آذربایجان برای کاشت 
پسته صورت گرفته.« به گفته او اکثر این سرمایه گذاران 
کرمانی اند و دانش خود را که نتیجه سالها کاشت پسته 
است به این شهرها منتقل کردند. موضوعی که تا حدی 
جایگاه ایران در بخش تولید و صادرات را تثبیت می کند. 
رئیس هیات مدیره انجمن ملی پسته ایران می گوید:» با 
توجه به اینکه پسته در دیگر استان ها هم در حال کاشت 
است،  من فکر نمیکنم که به این زودی ها جایگاه ایران و  
کرمان پایین بیاید، چرا که به هر حال اکثر این افراد هم 
کرمانی اند و پسته را از گمرکات کرمان خارج می کنند.«

بعد پسته ها خبری نیست

مرضیه قاضی زاده
 گزارش
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ما را دنبال کنید

 دالر به ۲۱۵۰۰تومان رسید

ارزهای دیجیتالی در آستانه ۲.۵تریلیون 
 دالری شدن!

پیش بینی قیمت طال و سکه 
 در هفته پیش رو

 قیمت سکه امروز چند؟

 روغن و شکر در بازار آزاد فراوان است 

براساس اعام کانون صرافان قیمت دالر در بازار آزاد به ۲۱۵۰۰تومان رسید. 
در ساعت )۱6.۳۰( از معامات روز شنبه، قیمت دالر در بازار آزاد به ۲۱۵۰۰ و 
یورو به ۲6هزار تومان رسید. بر اساس دومین نرخ  اعام شده از سوی کانون 
 صرافان، در صرافی ها قیمت فروش دالر ۲۰6۵۰ و خرید آن ۲۰۳۰۰تومان است.

نوسانات شدید ارزهای دیجیتالی کماکان ادامه دارد و همین مساله باعث از 
زیان دیدن بخش قابل توجهی از معامله گران تازه کار شده است. ارز دوج کوین 
که یکی از پرنوسان ترین ارزهای بازار محسوب می شود با عبور از ۰.۵ دالر و 
 ثبت رکورد تاریخی جدید، به چهارمین ارز دیجیتالی بزرگ جهان تبدیل شد. 

ارزش  امروز  می گوید  تهران  جواهر  و  طا  اتحادیه  مدیره  هیات  دبیر 
دالر  قیمت  و  رسیده  ۱۸۳۱دالر  به  ۴7دالری  رشد  با  جهانی  اونس 
یافته  افزایش  قبل  روزهای  به  نسبت  پیش  هفته  روز  آخرین  از  هم 
شود. گران  اندکی  سکه  و  طا  بهای  شد  باعث  عامل  دو  همین   و 

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 
به ۹میلیون و ۵۵۹هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم ۹میلیون ۳۰۱تومان، نیم سکه ۵میلیون و ۲۰۰هزار تومان، ربع سکه 
 ۳میلیون و ۳۳۰هزار تومان و سکه یک گرمی ۱میلیون و ۸7۰هزار تومان است.

بـا  شـکر  و  روغـن  گفـت:  غذایـی  مـواد  بنکـداران  اتحادیـه  دبیـر 
دارد  وجـود  باشـد  نیـاز  کـه  میزانـی  هـر  بـه  آزاد  بـازار  هـای  قیمـت 
اسـت. دشـوار  مصـوب  هـای  قیمـت  بـا  آنهـا  بـه  دسترسـی   ولـی 
قاسـمعلی حسـنی بـا بیـان اینکـه وضعیـت توزیـع روغـن در بنکـداری هـای 
نسـبت بـه مـاه هـای قبـل تغییـری نکـرده اسـت، گفـت: همچنـان روغـن 
در بـازار ۵۰ درصـد باالتـر از نـرخ مصـرف کننـده خریـد و فـروش مـی شـود 
 و بـا نقـص در توزیـع روغـن بـا قیمـت هـای مصـوب در بـازار مواجـه هسـتیم.
وی اضافه  کـرد: همچنیـن روغن با قیمـت آزاد بـه هر میزانـی که نیاز باشـد وجود 

دارد ولـی روغن بـا قیمت های مصـوب به سـختی پیدا می شـود.

تفاهـم نامـه همـکاری گل گهـر و دانشـگاه هایتـک به منظـور توسـعه ی زمینه های 
golgohar_co مشـترک و همـه جانبـه - از صفحـه

سـرمایه گـذاری کارخانـه ی تولیـد کودهای آلی و آفت کش موسـوم به کمیا سـبزآور 
doctorazami در جنـوب کرمان -از صفحـه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

خودرو

قیمت بازارقیمت نمایندگی )تومان(نوع خودرو

۱٫۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰---رنو تلیسمان ۲۰۱۸

۳٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰---  کیا سورنتو ۲۰۱۸

ام وی ام X۲۲   ، دنده ای 
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰---اسپرت اکسلنت

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰----کوییک دنده ای  ۱۴۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰---تیبا)رینگ فوالدی (

v۸ ۲۴7٫۰۰۰٫۰۰۰----پژو ۲۰۶ صندوقدار

 GLX ۴۰۵ ۱۸9٫۰۰۰٫۰۰۰----پژو

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰----رانا پالس 

۶7۵٫۰۰۰٫۰۰۰-----هایما s7 توربو 

۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰---سایپا ۱۱۱

۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ساینا ۱۴۰۰

E۲ 9۰۳۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰----رنو تندر

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

اطالعیه های مجامع

طال

بیشترین ارزش معامله ی بورس تهران

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

کمترین قیمت روز/ طال
تومان

بیشترین قیمت روز/ 
تومان

9۲7.۶۰۰9۴۸.۶۰۰طال ۱۸ عیار/ 7۵۰

۱٫۲۳۶.۸۰۰۱٫۲۶۴.۸۰۰طال ۲۴ عیار/ 

۴٫۰۱۸.۰۰۴٫۱۱۲.۰۰۰مثقال طال

9۱۵.۲۵۱9۳۵.979طالی دست دوم

۴٫۰۲۰.۰۰۴٫۱۱۰٫۰۰۰ابشده ی نقدی

فملی -ملی صنایع 
۱٫۴۴٪۱۲٬۰۰۰۱7۰مس ایران

وپاسار -بانک 
3.62٪۱۶٬۶۰۰۵۸۰پاسارگاد

دعبید 
5.35٪۲۵٬9۸۰۱٬۳۲۰دارو عبیدی

جم پیلن
2.27٪۸۶٬۰۰۰۱٬9۱۰پلی پروپیلن جم

وبصادر
0.09٪۲٬۲۱7۲بانک صادرات ایران

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ سصوفی
۱9/۰۲/۱۴۰۰12:00ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳99)اصالحیه( 

-تغییر موضوع فعالیت
-تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ثاباد
۱۲۱9/۰۲/۱۴۰۰13:00 ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳99)اصالحیه(

-استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.
-تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به 30/12/1399

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار
-انتخاب اعضای هیئت مدیره

-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
-تعیین پاداش هیئت مدیره

کمترین قیمت روز سکه
/ تومان

بیشترین قیمت 
روز/ تومان

9.۵۱۰.۰۰۰9٫7۵۰.۰۰۰امامی

9.۳7۸٫۰۰۰9.۴۸۲٫۰۰۰سکه بهار آزادی

۵.۲۵۰.۰۰۰۵.۲۵۰.۰۰۰نیم سکه

۳.۲۸۵.۰۰۰۳.۳۵۵.۰۰۰ربع سکه

۱٫۸۸۲.۰۰۰۱.۸۸۲.۰۰۰سکه گرمی

وتجارت )بانک 
۱٫۲۴٪-             ۳۱-۲٬۴۶7تجارت(

وپارس)بانک 
۲٫۵۱٪-۶۱-۲٬۳۶۵پارسیان(

وسکرد)سر. استان 
۰٫7۴٪-۵-۶7۰کردستان(

خودرو )ایران 
۲٫9۵٪-       ۵9-۱٬9۴۰خودرو(

شستا)سر. تامین 
۲٫9۵٪-                  ۳۲۰-۱۰٬۵۴۰اجتماعی(

بیشترین قیمتکمترین قیمتارز

۲۵.۰۸۸۲۵.۲۵۰یورو

۲۰.۶۳7۲۰.۶۴۸دالر

۳.۳۴۰۳.۴۰۰یوان

۲.۵9۰۲.۶۴۰لیر ترکیه

۵.۸۰۵۵.9۱7درهم امارات

دارایکم -صندوق 
۲٫77٪ --۱۳۴٬۱7۰۳٬۸۲۰واسطه گری مالی یکم

1.5٪ -۱۵۳ -۱۰٬۰۱7کمند کمند

پاالیش
3.54٪ -۲٬۵۱۰ -۶۸٬۳۳۰پاالیشی یکم

فملی 
1.44٪۱۲٬۰۰۰۱7۰ملی صنایع مس ایران

کارین
0.22٪۱۰٬۱۰7۲۲نگین سامان

بورس ارز دیچیتال

نقدینگی به سمت کدام 
 بازارها رفته است؟ 

ادامه یادداشت

نااطمینانی هــا در اقتصــاد ایــن نقدینگی هــا 
ــی رود.  ــا م ــرمایه و دارایی ه ــازار س ــمت ب ــه س ب
نســته  ر ســرمایه در کوتــاه مــدت توا زا بــا
اســت مقــداری رشــد قیمــت در بازارهــای 
مــوازی چــون طــا، ارز و ..  را کنتــرل کنــد 
مــا رشــد حبــاب گونــه قیمــت ســهام ها  ا
در بــازار ســرمایه، اقتصــاد ایــران را درگیــر 
ــزار  ــش از ۳۰۰۰ ه ــون بی ــرد اکن ــکات ک مش
ــه  ــم ک ــی داری ــم نقدینگ ــان حج ــارد توم میلی
ــد  ــم ۳۰ درص ــی ه ــد نقدینگ ــن رش ــر میانگی اگ
باشــد، در مجمــوع ســال گذشــته بالــغ بــر 
ر میلیــارد تومــان بــه نقدینگــی  ۹۰۰ هــزا
ســال ۱۳۹۸ اضافــه شــده اســت . اگــر ایــن 
ــی  ــه رقم ــد، ب ــیم کنی ــه ۳6۵ روز تقس ــغ ب مبل
بــاالی ۲۰۰۰ میلیــارد تومــان می رســید.  
ــت دالر  ــون قیم ــود، اکن ــرمایه نب ــازار س ــر ب اگ
تــر می رفــت. ر تومــان هــم فرا ز ۳۲ هــزا  ا

اکنــون حجــم نقدینگــی بــه ســمت بــازار 
رمــز ارزهــا و ســپرده گــذاری بلنــد مــدت 
نکــی رفتــه اســت. ریشــه  با در سیســتم 
یی هــا  را دا ر  ا ز بــا در  قیمت هــا  یــش  فزا ا
می شــود. حاصــل  نقدینگــی  رشــد  ز   ا

زمانــی کــه پیــش بینــی پذیــری اقتصــاد 
کاهــش پیــدا می کنــد، در پــی آن یکــی از 
بازارهــای دارایــی متاطــم می شــود. اکنــون 
ــازار دارایــی چــون  اقتصــاد ایــران دارای شــش ب
ــکن و  ــودرو، مس ــا، دالر، خ ــرمایه، ط ــازار س ب
ــا در  ــش قیمت ه ــرای کاه ــت و ب ــا اس رمزارزه
ایــن بازارهــا بایــد مانــع افزایــش نقدینگــی شــد.

         در توییتر چه می گویند؟


