
وضعیت اینترنت تحصیل دانش آموزان 
 جیرفت را مختل کرده است
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 حمایت دولت از اقتصاد معدنی 
 رئیس خانه معدن ایران:

روابط عمومی شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر سیرجان:
حضور در نمایشگاه معدن فرصت مناسبی 

برای ایجاد ظرفیت های جدید است

لزوم استفاده از ظرفیت های جدید 
تاریخی در برگزاری جشنواره 

موسیقی نواحی کرمان
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رتبه برتر جنوب کرمان در تولید 
محصوالت سبزی و صیفی 
و سطح گلخانه های کشور 

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت:جنوب کرمان 
با سطح ۲۵۰۰ هکتار گلخانه، رتبه اول تولید محصوالت سبزی و 

صیفی و رتبه دوم سطح گلخانه های کشور را به خود اختصاص داده است.سعید برخوری،ضمن 
بازدید از گلخانه مدرن و مجهز به تکنولوژیهای پیشرفته )هایتک( واقع در شهرستان عنبرآباد 
عنوان کرد:این مجتمع گلخانه ای در سطح ۱۷ هکتار با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال 

احداث می باشد که در حال حاضر یک هکتار تکمیل و محصول توت فرنگی کشت شده است.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 
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امام جمعه جیرفت گفت: دانش آموزان برخی روستاهای جیرفت 
به دلیل وضعیت نامناسب اینترنت باید برای کالس های آنالین به باالی 
تپه ها و درختان بروند.حجت االسالم میثم تارم در گردهمایی معاونان 
و مربیان پرورشی آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: 

وضعیت آنتن دهی و سرعت اینترنت در جیرفت نامطلوب است.او 
افزود: بسیاری از دانش  آموزان روستایی جیرفت باید برای حضور 
در کالس های درس آنالین و بهره مندی از آموزش  مجازی به باالی 
 تپه ها و درختان بروند که موجب به خطر افتاد سالمت آنان می شود.

رئیس خانه معدن ایران سیاست کنونی دولت را حمایت از اقتصاد معدنی دانست و 
در خصوص علت آن گفت: این مهم عالوه بر ایجاد اشتغال، سبب افزایش درآمدهای 
ارزی کشور می شود.محمدرضا بهرامن روز سه شنبه ۲۰ مهر در سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در نیم ور محالت اظهار کرد: معدن جزو صنایع 
زنده و پویاست و زنجیره آن از جمله بخش هایی است که به طور کامل مورد استفاده 
قرار می گیرد.وی افزود:  چنانچه خواهان توسعه هستیم باید سرمایه گذاری 

زیربنایی انجام و موضوعات با برگزاری نشست های مختلف بررسی شوند.رئیس 
خانه معدن ایران تصریح کرد: نمایشگاه بین المللی سنگ ایران نسبت به دوره 
گذشته، 4۰ درصد افزایش فضا داشته است که این یک ارزش و موفقیت در صنعت 
سنگ است.بهرامن سیاست کنونی دولت را حمایت از اقتصاد معدنی دانست و در 
خصوص علت آن گفت: این مهم عالوه بر ایجاد اشتغال، سبب افزایش درآمدهای 
ارزی کشور می شود.وی اظهار کرد: حضور سفرای خارجی در این نمایشگاه بین 

المللی بسیار ارزشمند است چرا که می توانند پتانسیل و ظرفیت های این صنعت 
 را به کشورهای خود انتقال دهند و روابط دو کشور نیز تقویت و گسترش یابد.
 بهرامن بیان کرد: بهره گیری از ضایعات سنگ یک ایده نو و جدید است، سهم نیم 
درصدی سنگ از صادرات بسیار ناچیز است که می طلبد به سهم واقعی خود دست 
یابیم و با سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت در بخش معدن و فرآوری آن، گام های 

موثری در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی برداریم.

مـارا
دنبال
کنید
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ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

ارائه کارنامه روشن شرکت مس؛ از رونق توليد تا نهضت بومي سازي
نمایشگاه بين المللی معدن کرمان با حضور »شرکت ملی صنایع مس ایران« در حال برگزاري است

نمایش توانمندی شرکت مس در عرصه 
بومی سازی

غرفه شرکت ملی صنایع مس ایران در پنجمین 
و  معدنی  صنایع  معدن،  بین المللی  نمایشگاه 
که  شده  برپا  ۱6۵متر  در  وابسته،  تجهیزات 
شامل مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، مجتمع 
معاونت  سونگون،  مس  مجتمع  شهربابک،  مس 
معدن،  امور  سرچشمه،  مس  مجتمع  مهندسی 
امور انبارها و سفارش ها، شرکت خدمات بازرگانی 

و همچنین پروژه مس درآلو است.
مس  مجتمع  سفارشات  و  انبارها  امور  مدیر 
برخی  نمایش  به  اشاره  با  رفسنجان  سرچشمه 
گفت:  معدن  نمایشگاه  در  مجتمع  این  قطعات 
از قطعات مجتمع مس  برخی  نمایشگاه،  این  در 
اخیر  یکی دوسال  در  که  رفسنجان  سرچشمه 
کشور  داخل  در  اکنون  و  شده اند  بومي سازي 
از خارج  و قطعاتی که پیش تر،  ساخته می شوند 
از استان کرمان تهیه می شده و اکنون در داخل 

تامین  رفسنجان  شهرستان  در  بعضاً  و  استان 
است  شده  گذاشته  نمایش  معرض  به  می شوند، 
که ازجمله این قطعات می توان به قطعات کامیون 
آسیاب  پینیون  بالز،  کامیون های  شاول،  معدنی 

گلوله ای تغلیظ و... اشاره کرد.
پایان  تا  افزود:  بنی اسدی  زارع  عباس  مهندس 
سال گذشته نزدیک به هزار قطعه که قباًل خرید 
مس  شرکت  همت  به  بوده،  وارداتي  و  خارجی 
در داخل تامین شده و امسال نیز در شش ماهه 

در   ۱399 سال  کّل  به اندازه   ،۱4۰۰ نخست 
قطعات  رفسنجان،  سرچشمه  مس  مجتمع 

بومي سازی شده اند.
در  وی گفت: همچنین مجتمع مس سرچشمه 
کرمان،  معدن  بین المللی  نمایشگاه  پنجمین 
برخی از کاالها و قطعات موردنیاز خود را نیز که 
تاکنون در داخل کشور ساخته نشده، در معرض 
داخلی  شرکت های  تا  است  گذاشته  نمایش 
موردنیاز  تجهیزات  و  قطعات  تأمین  در  توانمند 

شناسایی شوند.
مس  مجتمع  سفارشات  و  انبارها  امور  مدیر 
اهداف  از  همچنین  افزود:  رفسنجان  سرچشمه 
از  حمایت  نمایشگاه،  این  در  حضور  دیگر 
موانع  رفع  و  پایین دستی  صنایع  تولیدکنندگان 

ساخت و تقویت کارگاه های سطح استان است.
زارع بنی اسدی با اشاره به اینکه طی یک سال ونیم 
ساخت  بخش  در  آیتم   ۱6۰۰ بر  بالغ  گذشته 
از  توانستیم  خرید  حوزه  در  آیتم   3۰۰۰ و 
تأمین کنندگان قطعات تهیه کنیم، تصریح کرد: 
ارائه  و  همکاری  برای  الزم  آمادگی  امور  این 

اطالعات در این زمینه را دارد.
نگاهی به رکوردهای تولیدی و چشم انداز 

توسعه شرکت مس
غرفه شرکت  در  ارائه شده  عملکرد  گزارش  بنابر 
معدن  نمایشگاه  در  ایران  مس  صنایع  ملی 
مس  شرکت  رکوردهای  مهمترین  از  کرمان، 
تولید  رکورد  به  می توان  امسال،  اول  نیمه  در 
رفسنجان  سرچشمه  مس  مجتمع  در  کنسانتره 
به میزان 3۵4هزار و 9۲9 تن و در کل شرکت 
به میزان 6۰6هزار و ۲89 تن به عنوان باالترین 
راه اندازی  ابتدای  از  شش ماهه  کنسانتره  تولید 

مس  ذوب  در  آند  تولید  رکورد  ثبت  تاکنون، 
خاتون آباد به میزان 646۱۱ تن به عنوان باالترین 
ابتدای  از  کارخانه  این  شش ماهه  تولید  رکورد 
در  کاتد  تولید  رکورد  ثبت  تاکنون،  راه اندازی 
 ،3۲8 میزان  به  شرکت  پاالیشگاه های  مجموع 
شش ماهه  رکورد  باالترین  به عنوان  تن   ۱43
کاتد  تولید  باالترین  ثبت  و  شرکت  کاتد  تولید 
در پاالیشگاه خاتون آباد به میزان ۵۵6، ۵۰ تن، 
ثبت رکورد تولید کنسانتره فلزات گران بها )طال 
و نقره( به میزان 4۲8 تن در مجموع کارخانجات 
دست یابی  نیز  و  شرکت  مس  پاالیشگاه های 
به  ارزش  با  ماده  این  تولید  رکورد  باالترین  به 
خاتون آباد  مس  پاالیشگاه  در  تن   ۱6۷ میزان 
خارجی  فروش  رکورد  سال،  اول  شش ماهه  در 
ریال،  میلیارد   ۱49  ،366 از  بیش  مبلغی  با 
شش ماهه  در  صادراتی  درآمد  میزان  باالترین 
بیش  مبلغی  با  داخلی  فروش  رکورد  سال،  اول 
باالترین  به عنوان  ریال،  میلیارد   ۲۰۷  ،63۰ از 
و  سال  اول  شش ماهه  در  داخلی  فروش  درآمد 
کسب درآمد حاصل از فروش کل محصوالت به 
مبلغ بیش از 996، 3۵6 میلیارد ریال، به عنوان 
باالترین میزان فروش شرکت در شش ماهه اول 

امسال اشاره کرد.
فروش  ارزش  مجموع  این که،  دیگر  نکته 
محصوالت مختلف شرکت مس در نیمه اول سال 
۱4۰۰ بالغ بر 3۵6996 میلیارد تومان، 9۷درصد 
3۷درصد  و   ۱399 سال  مشابه  مدت  از  باالتر 

باالتر از برنامه سال ۱4۰۰ است.
ذخایر  افزایش  اکتشافات،  بخش  در  همچنین 
از رقم ۲۲ میلیون تن مس محتوی  ایران  مس 
تن  میلیون   4۰ حدود  به   ۱394 سال  در 

اخیر  درسالیان  اکتشافات صورت گرفته  براساس 
بوده است. در سال  و بخصوص در سال ۱399 
۱398 در منطقه سرچشمه بیش از ۵۲8 میلیون 
تن ذخیره مس جدید با عیار ۰/۵ درصد کشف 
اخیر  دوسال  مجموع  در  بنابراین  است،  شده 
بیش از ۱/۵ میلیارد تن ذخیره مس با عیار ۰/۵ 
افزوده شده  ذخایر شرکت  به  و  اکتشاف  درصد 
از ۱۰۰هزار متر در سال  است. همچنین، بیش 
۱399 در پهنه های مختلف کشور از شمال غرب 
خراسان،  جنوب  تا  شرقی  آذربایجان  مناطق  و 
و  کرمان  جنوب  کرمان،  یزد،  اصفهان،  قزوین، 
سیستان و بلوچستان حفاری انجام گرفته است 
که این رقم بیشترین آمار حفاری در 4 سال اخیر 
برنامه ریزی  است، در سال ۱4۰۰  است. گفتنی 
متر حفاری صورت گرفته  انجام ۱۵۰هزار  برای 
متر  44هزار  از  بیش  امسال  تیرماه  پایان  تا  که 

انجام شده است.
بر اساس گزارش ارائه شده در غرفه شرکت مس، 
توسعه  جامع  طرح  در  تدوین شده  چشم انداز 
 ۱4۰۵ سال  تا  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت 
مس،  کنسانتره  تن  ۱9۰۰هزار  به  دست یابی 
48۰هزار تن مس محتوی معدنی و 46۰هزار تن 
کاتد مس و با ادامه اجرای پروژهای تعریف شده و 
تکمیل ظرفیت ها، دست یابی به تولید ۲6۰۰هزار 
محتوی  مس  تن  66۰هزار  مس،  کنسانتره  تن 
معدنی و ۵۵۰هزار تن کاتد مس در سال ۱4۱۰ 

خواهد بود.
بین المللی  نمایشگاه  پنجمین  است؛  گفتني 
تجهیزات  و  ماشین آالت  معدنی،  صنایع  معدن، 
تا   ۱۵ ساعت  از  ۲۰مهرماه  تا  کرمان،  وابسته 

۲۰:3۰ پذیراي بازدیدکنندگان است.
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پنجمین نمایشگاه 
بین المللی معدن، صنایع 

معدنی، ماشین آالت و 
تجهیزات وابسته کرمان، 
از روز شنبه 17مهرماه در 

محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی جنوب شرق 
کرمان، کار خود را آغاز 

کرده است.

پنجمیـن نمایشـگاه بین المللـی 
معدنـی،  صنایـع  معـدن، 
ماشـین آالت و تجهیزات وابسته، 
در محـل دائمـی نمایشـگاه های 
بین المللـی جنوب شـرق کرمـان 
از ۱۷ مهرمـاه تـا ۲۰ مهر مـاه بـا 
و  حضورشـرکت های صنعتـی 
معدنـی دایـر شـد. شـرکت نظم 
آوران صنعـت و معـدن گل گهـر 
بـا حضـور در  سـیرجان هـم 
و  تولیـدات  نمایشـگاه؛  ایـن 
در  را  خـود  توانمندی هـای 
معرض دیـد عمـوم عالقه مندان 

قـرار می دهـد.
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لزوم استفاده از ظرفیت های 
جدید تاریخی در برگزاری 

جشنواره موسیقی نواحی کرمان
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دستی استان کرمان 
با اشــاره به مرمت، بازســازی و احیای خانه هــای تاریخی کرمان 
گفت:»استفاده از ظرفیت های جدید تاریخی و فرهنگی در برگزاری 

جشنواره موسیقی نواحی کرمان ضروری است.«
فریدون فعالی در نشست با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی 
از دست اندرکاران برگزاری موسیقی نواحی در کرمان اظهار کرد:»به 
واسطه تاریخ،فرهنگ و اصالتی که در بناهای تاریخی استان کرمان 
وجود دارد باید از این نوع ظرفیت ها در برگزاری جشنواره ها و همایش ها 
استفاده شود.«او با اشاره به اینکه خانه های تاریخی که به تازگی مورد 
بازســازی و مرمت قرار گرفته اند محل مناســبی برای برگزاری این 
جشنواره ها هســتند افزود: »برگزاری این جشنواره ها کمک زیادی 
به معرفی ظرفیت های تاریخــی و فرهنگی و همچنین شــناخت 

سرمایه گذاران از این وجود این ظرفیت ها می  شود.«
او با بیان اینکه ظرفیت های تاریخی،فرهنگی و گردشگری استان کرمان 
به خوبی معرفی نشده اســت بیان کرد:»در برخی از کشورها یکسال 
قبل از برگزاری رویدادهای فرهنگی، تورهای گردشــگری متنوعی 
برنامه ریزی می شود و هتل های این کشورها به حالت رزرو در می آید.«

فعالی ادامه داد:»امیدواریم بعد از پشت ســر گذاشتن دوران کرونا، 
جشنواره موسیقی نواحی کرمان را با حضور تورهای مختلف گردشگری 
از داخل و خارج اســتان برگزار کنیم تا بتوانیم قدمی در زمینه رونق 

گردشگری این استان برداریم.«
فعالی با پیشنهاد راه اندازی دبیرخانه دائمی موسیقی نواحی کرمان 
در یکی از خانه های تاریخی کرمان افزود: »با سرمایه گذاری در یکی از 
بناهای تاریخی کرمان می توان در طول سال از ظرفیت موسیقی نواحی 

این منطقه نهایت استفاده را کرد.«
او به محل برگزاری جشنواره موســیقی در مجموعه تاریخی وزیری 
کرمان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: »این مجموعه تاریخی ظرفیتی 
جدید در حوزه میراث فرهنگی است که باید از آن در برنامه های فرهنگی 

و هنری استفاده کرد.«

ناجا پشتیبان تحقق امنیت 
اقتصادی است

رئیس کل دادگستری اســتان کرمان گفت: نقش ناجا در ایجاد 
امنیت اقتصادی می تواند پشــتیبانی خوب بــرای رونق تولید و 
اشتغال باشــد و در این زمینه نیروی انتظامی با راه اندازی پلیس 
امنیت اقتصادی می تواند بستر رونق اقتصادی و مقابله با فساد را 

مهیا سازد.
یداهلل موحد در دیدار با فرمانده انتظامی استان افزود:پس از صدور 
بیانیه گام دوم انقالب از سوی مقام معظم رهبری، می توان با اتکا 
به تجربیات 4۰ســاله انقالب و نیروهای فعال کشــور بسیاری از 
کاســتی های موجود را برطرف کرد و گام های بهتری در تحقق 

آرمان ها و اهداف بلند انقالب اسالمی ایران برداشت.
او به وسعت جغرافیایی اســتان کرمان و دشواری های کار قضایی 
و انتظامی در این اســتان اشــاره و بیان کرد:همکاری ها و تعامل 
بین مجموعه انتظامی و دســتگاه قضایی از نقاط قوت و اتکا برای 
برداشــتن گام های بلند تر و اثربخش تر در حوزه امنیت و عدالت 

است.
موحد اظهارداشــت: برخــی ناکارآمدی های موجــود در حوزه 
اقتصادی، تحریم ها و سوء مدیریت ها مردم را در حوزه اقتصادی 
در تنگنا قرار داده و بهترین نسخه برای درمان این مسائل تحقق 
فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در زمینه اقتصاد مقاومتی 
است و همه باید دست به دســت هم دهند تا این مهم در کشور 
محقق شــود و بتوانیم اقتصادی پایدار و مقــاوم و در تراز انقالب 

اسالمی را محقق سازیم.
او با اشاره به این مطلب که جرایم اقتصادی مانع بزرگی در تحقق 
اقتصاد مقاومتی است، تاکید کرد: مبرهن است که قاچاق کاال و ارز  
به بنیان های اقتصادی کشــور ضربه وارد می کند و مبارزه با این 
موضوع در کشور ما که در حال پایه گذاری اقتصادی مقاوم هستیم، 

از اهمیت و حساسیت ویژه تری برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به مبارزه قاطع 
و بی امان نیروی انتظامی با قاچاق کاال و ارز، عنوان کرد: امید می 
رود نیروی انتظامی با تقویــت بنیان های پلیس امنیت اقتصادی 
بتواند کارهای بزرگتری را در این حوزه به انجام برساند و در ادامه با 
برخوردهای قاطع قضایی، انسداد مرزها و .... زمینه تحقق اقتصاد 

مقاومتی به شکلی بهتر فراهم شود.
موحد با اشاره به این مطلب که مبارزه با قاچاق کاال و ارز و جرایم 
اقتصادی یکی از مهمترین اقدامات برای تحقق توسعه اقتصادی 
است، تاکید کرد: با توسعه امنیت سرمایه گذاری می توان سریعتر 

به رونق تولید داخلی و توسعه اشتغال جوانان دست یافت.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان 
گفــت: مالــکان و مســتاجران تــا پایــان مهرماه 
ــاری در  ــام و خوداظه ــت ن ــت ثب ــاری مهل ج

ــد. ــور را دارن ــکان کش ــالک و اس ــی ام ــامانه مل س
ــامانه  ــات در س ــت اطالع ــای ثب ــه مزای ــی زاده ب ــی حاج عل
ملــی امــالک و اســکان اشــاره کــرد و افزود:ثبــت اطالعــات 
در ســامانه مذکــور منجــر بــه ایجــاد شــفافیت اطالعاتــی در 
حــوزه مســکن، اخــذ تصمیمــات سیاســتی صحیــح و نهایتا 
ــه  ــار جامع ــی اقش ــدن تمام ــه دار ش ــد خان ــهیل فرآین تس

ــد. ــد ش خواه
او ادامــه داد:همچنیــن ثبــت اطالعــات در ســامانه امــالک و 
اســکان زمینــه ایجــاد سرشــماری برخــط نفوس و مســکن، 
ــای  ــت ه ــرای سیاس ــکان اج ــکن و ام ــازار مس ــم ب تنظی
مطلــوب دولــت از جملــه اعمــال مالیــات یــا پرداخــت یارانه 

هــای هدفمنــد را فراهــم مــی کنــد.
حاجــی زاده افزایــش دقــت برنامه ریــزی اقتصــادی در بخش 
مســکن را از دیگــر مزایــای ثبت اطالعــات در ســامانه امالک 
و اســکان عنوان کــرد و افــزود: بــا ثبت اطالعــات در ســامانه 
امــالک و اســکان فــروش یــا اجــاره یــک واحــد مســکونی به 
چنــد فــرد بــه میــزان قابــل توجهــی کاهش پیــدا مــی کند.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان در بخــش دیگری 
از ســخنانش به آثــار و تبعــات ناشــی از ثبت اطالعــات ملک 
اشــاره کــرد و گفــت: در صورت عــدم ثبــت اطالعــات ملک و 
برابــر الزامــات قانونــی، آن واحــد مســکونی خالــی تلقی می 
ــی صــادر و در صــورت  ــه مالیات ــک برگ ــرای آن مل شــود و ب

عــدم پرداخــت مشــمول جرایــم مالیاتــی می شــود.
او تصریح کرد:بــه موجــب قانــون ارائــه بســیاری از خدمات از 
جملــه افتتاح حســاب، صــدور چــک، خریــد انشــعابات برق، 
آب، فاضــالب و … منــوط به ثبــت اطالعــات در ســامانه بوده 
ــامانه  ــدرج در س ــاس آدرس من ــات براس ــیاری از خدم و بس
بــه ســاکنین ارائــه خواهد شــد. لــذا عــدم ثبــت اطالعــات و 
خوداظهــاری در ســامانه ممکن اســت مشــکالت عدیــده ای 
بــرای خانوارها)چــه ســاکن و چــه مالکی کــه خــود اظهاری 

نکــرده باشــد( در اســتفاده از خدمــات ایجــاد کند.
ــات  ــر تبع ــرد:از دیگ ــان ک ــان خاطرنش ــی زاده در پای حاج
ناشــی از عــدم ثبــت اطالعــات ملک،ایــن اســت کــه وزارت 
ــن امــالک را در  ــور ای ــرق کنت ــه ب ــف اســت تعرف ــرو مکل نی

ــد. ــبه نمای ــی محاس ــکان قیمت ــن پل باالتری

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان 
گفت:جنوب کرمان با سطح ۲۵۰۰ هکتار 
گلخانه، رتبه اول تولید محصوالت سبزی 
و صیفی و رتبه دوم سطح گلخانه های کشور را به خود 

اختصاص داده است.
سعید برخوری،ضمن بازدید از گلخانه مدرن و مجهز به 
تکنولوژیهای پیشرفته )هایتک( واقع در شهرستان عنبرآباد 
عنوان کرد:این مجتمع گلخانه ای در سطح ۱۷ هکتار با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال احداث می باشد 
که در حال حاضر یک هکتار تکمیل و محصول توت فرنگی 

کشت شده است.
 برخور ی با اشاره به اهمیت توسعه گلخانه ها در منطقه 
افزود:توسعه کشت گلخانه ها با هدف ارتقاء امنیت غذایی 
و تولید محصوالت راهبردی کشاورزی و همچنین کاهش 
یا قطع وابستگی بسیاری از محصوالت کشاورزی به خارج از 
کشور و راهکار مناسبی برای مقابله با خشکسالی و استفاده 

بهینه از منابع آب و خاک می باشد .
او اضافه کرد:توسعه گلخانه ها در منطقه جنوب استان کرمان 
به دلیل اقلیم مناسب و مصرف انرژی بسیار پایین ، از روند 

بسیار خوبی برخوردار  می باشد.
رییس سازمان اظهارداشت:جنوب کرمان با سطح ۲۵۰۰ 
هکتار گلخانه رتبه اول تولید محصوالت سبزی و صیفی و رتبه 
دوم سطح گلخانه های کشور را به خود اختصاص داده است. 
او افزود:در سال جاری برنامه ریزی برای احداث ۲8۰ هکتار 
گلخانه در منطقه صورت گرفته و برای این منظور تسهیالت 

بانکی نیز در نظر گرفته شده است.

لزوم ثبت هر چه سریع تر 
اطالعات در سامانه امالک 

و اسکان توسط مالکان

رتبه برتر جنوب کرمان در تولید 
محصوالت سبزی و صیفی 
و سطح گلخانه های کشور 

خبر

خبر

بازاروبورساخبارشرکتهاخبر

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن 
ماهان سیرجان در پنجمین نمایشگاه 
بین المللی معــدن، صنایــع معدنی، 
ماشین آالت و تجهیزات وابسته کرمان 

)kimix 2021 ( حضور فعال دارد.
پنجمین نمایشــگاه بین المللی معدن، 
صنایع معدنی، ماشین آالت و تجهیزات 
وابسته کرمان از روز 17 مهرماه جاری 
در محــل نمایشــگاه های بین المللی 
کرمان با حضور  شرکت های معدنی و 

صنعتی دایر شده است.
در جریان برگــزاری این نمایشــگاه، 
علی زینی وند استاندار کرمان در غرفه 
شــرکت ماهان ســیرجان بهره بردار 
معدن 5 گل گهر حضور یافت و مهدی 
بهرامــی مدیرعامل شــرکت توســعه 
فــرآوری صنایــع و معــادن ماهــان 
ســیرجان در خصــوص عملکــرد و 
دستاوردهای این شــرکت توضیحاتی 

ارائه کرد.
شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن 
ماهان ســیرجان یکی از شــرکت های 
زیرمجموعه هلدینــگ ماهان و بازوی 
اجرایی آن در بخش معدن است که در 
حال حاضر عملیات استخراج و فروش 
سنگ آهن از توده معدنی شماره 5 گل 

گهر سیرجان را برعهده دارد.
نمایشــگاه مذکــور که در مســاحتی 
بیش از 7 هــزار مترمربع با ۸5 غرفه از 
شــرکت های مختلف معدنی، صنایع و 
تجهیزات وابسته سراسر کشور برگزار 
شــده، تا روز 20 مهر ماه جاری ادامه 

دارد.
شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن 
ماهان ســیرجان از فعــاالن صنعت و 
معــدن و عالقه مندان دعــوت کرد از 
غرفه این شرکت در پنجمین نمایشگاه 
بین المللی معــدن، صنایــع معدنی، 
ماشین آالت و تجهیزات وابسته مستقر 
در سالن خواجوی کرمانی غرفه شماره 

2 دیدن کنند.

دیـروز  بـورس  بـازار  کل  شـاخص 
)سه شـنبه، 20 مهرمـاه( بـا ۳۸  هـزار 
و 772 واحـد کاهـش در جایـگاه یـک 
 میلیـون و ۴1۸ هـزار واحـدی قـرار 

. فـت گر
یرنـا، در  بـه گـزارش روز سه شـنبه ا
معامـالت دیروز بیـش از پنـج میلیارد و 
۹۶5 میلیـون سـهم، حق تقـدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۴۸ هـزار و ۸75 میلیارد 

ریال داد و سـتد شـد.
همچنیـن شـاخص کل )هـم وزن( بـا 
12 هـزار و 1۸۴ واحـد کاهـش به ۴01 
هـزار و 57۴ واحـد و شـاخص قیمـت 
)هـم وزن( بـا هفـت هـزار و ۶۸۶ واحـد 
افت بـه 25۳ هـزار و ۳20 واحد رسـید.

شـاخص بازار اول ۳0  هـزار و ۹۹۶ واحد 
و شـاخص بازار دوم 70 هزار و ۳۳ واحد 

کاهش داشـتند.
عـالوه بـر ایـن در بیـن همـه نمادهـا، 
آلومینیـوم ایـران )فایـرا( بـا ۹5 واحـد، 
گـروه صنایـع کاغـذ پـارس )چکاپـا( با 
۳۶ واحـد، مهندسـی نصیـر ماشـین 
)خنصیر( بـا ۳0 واحـد، داروسـازی روز 
دارو )دروز( با 27 واحد و تامین سـرمایه 
امیـن )امیـن( بـا 27 واحد تاثیـر مثبت 

بر شـاخص بـورس داشـتند.
در مقابـل صنایـع پتروشـیمی خلیـج 
فـارس )فـارس( بـا سـه هـزار و ۴2۸ 
واحد،  شـرکت سـرمایه گـذاری تامین 
اجتماعـی )شسـتا( با یـک هـزار و ۹۴۳ 
واحـد، فـوالد مبارکـه اصفهـان )فوالد( 
بـا یـک هـزار و 750 واحـد، ملـی 
صنایـع مـس ایـران )فملـی( بـا یـک 
هـزار و ۶۹2 واحـد، معدنـی و صنعتـی 
گل گهـر )کگل( بـا یـک هـزار و 51۸ 
واحـد، پاالیش نفـت اصفهان )شـپنا( با 
یـک هـزار و 2۸۶ واحـد تاثیـر منفی بر 

شـاخص بـورس همـراه شـدند.
برپایه ایـن گـزارش، دیروز نمـاد پارس 
فـوالد سـبزوار )فسـبزوار(، آریـان 
کیمیاتک )کیمیاتک(، شـرکت سرمایه 
گـذاری تامیـن اجتماعـی )شسـتا(، 
پاالیـش نفـت بندرعبـاس )شـبندر(، 
پاالیـش نفـت اصفهـان )شـپنا(، گـروه 
دارویـی برکـت )برکـت(  و پـارس 
نمادهـای  در  )لپـارس(  الکتریـک 

ُپرتراکنـش قـرار داشـتند.
گروه شـیمیایی هم در معامـالت دیروز 
صدرنشـین برتریـن گروه هـای صنعـت 
شـد و در این گـروه 20۴  میلیون و 2۳1 
هـزار برگـه سـهم بـه ارزش پنج  هـزار و 

5۸ میلیـارد ریال داد و سـتد شـد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بخش اعظم فروش اوراق 
دولتی ناشی از عملیات بازار باز بین بانکی است که بین بانک ها و 
بانک مرکزی اتفاق می افتد و به هیچ عنوان به معنی فروش اوراق 

توسط دولت نیست.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، "محمدعلی دهقان 
دهنوی" با بیان اینکه به صورت روزانه حجم فروش اوراق در بازار 
بدهی قابل توجه است، افزود: باید به منشا فروش این اوراق توجه 
جدی شود، بخش اعظم فروش اوراق، ناشی از عملیات بازار باز 
بین بانک مرکزی و بانک ها است که ثبت آمار معامالت آن در 
بازار بدهی رخ می دهد و به هیچ عنوان به معنی فروش اوراق 
توسط دولت نیست، در واقع طی سه هفته اول مهرماه دولت هیچ 
فروش اوراقی در بازار نداشته است و برای هفته بعد هم برنامه 

فروش ندارد.
وی با اشاره به اینکه آن چیزی که تحت فروش اوراق در آمار روزانه 
منعکس می شود ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی است 
و ارتباطی با فروش اوراق توسط دولت ندارد، گفت: ضمن آنکه 
دولت هم متعهد و ملتزم به حفظ نرخ بهره است و هیچ برنامه ای 
برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد و نگرانی در این زمینه کاماًل 

بی مورد است.
دهقان دهنوی افزود: به عنوان عضو در تمامی جلسه های کمیته 
"بند ک" بودجه و همچنین جلساتی که در قالب کارگروه تامین 
مالی در داخل وزارت اقتصاد برگزار می شود، حضور مستمر داشته 
و شاهد هستم "احسان خاندوزی"، وزیر امور اقتصادی و دارایی 

در این جلسات بر لزوم حفظ و کنترل نرخ بهره اوراق تاکید دارد.
به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصاد و 
دارایی در این جلسه ها تاکید دارد که تغییر سر رسیدها، تنها راه 
حل درست برای ایجاد جذابیت در فروش اوراق است و هیچ نیازی 
به افزایش نرخ بهره نیست و به صورت اساسی و اصولی با افزایش 

نرخ بهره مخالف است.

هیچ برنامه ای برای افزایش 
نرخ بهره اوراق دولتی وجود ندارد

حضور فعال شرکت
 ماهان سیرجان در 
پنجمین نمایشگاه 

بین المللی معدن کرمان

افت شاخص بورس 
در معامالت دیروز بازار

پنجمیـن نمایشـگاه بین المللـی معـدن، صنایـع معدنـی، 
ماشـین آالت و تجهیزات وابسـته، در محل دائمی نمایشـگاه های 
بین المللـی جنوب شـرق کرمـان از ۱۷ مهرمـاه تـا ۲۰ مهر مـاه با 
حضورشـرکت های صنعتـی و معدنـی دایـر شـد. شـرکت نظـم 
آوران صنعـت و معـدن گل گهـر سـیرجان هم بـا حضـور در این 
نمایشـگاه؛ تولیـدات و توانمندی هـای خـود را در معـرض دیـد 
عمـوم عالقه منـدان قـرار می دهـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی 
ایـن شـرکت معدنـی، برگـزاری این گونـه نمایشـگاه ها را در 
اسـتان کرمـان کـه دارای معـادن و صنایـع فعـال و بزرگ اسـت 
ضروری اسـت و حضـور این شـرکت به عنـوان بهره بـردار فرصت 
مناسـبی را بـرای تولیدکننـدگان و بازرگانان در راسـتای معرفی 
و همکاری خدمـات و محصوالت خـود ایجاد می کنـد و از همین 
رو می توانیـم ظرفیت های جدید را شناسـایی و بـا آن ها همکاری 
کنیم. طبـق گـزارش روابـط عمومی شـرکت نظـم آوران صنعت 
و معـدن گل گهـر سـیرجان، نقـاط مثبـت نمایشـگاه بین المللی 
معـدن، حضـور شـرکت های بـزرگ و فعـال در اسـتان اسـت اما 
نقـاط منفی، عـدم حضـور زیاد شـرکت های نوپـا، جدیـد و حتی 
شـرکت های قدرتمنـد کشـوری و بین المللـی اسـت کـه بایـد 
این خـال برطـرف شـود. هم چنیـن حمایـت از شـرکت های نوپا 
و توانمنـد بـرای حضـور در ایـن نمایشـگاه، برنامه ریـزی زمانـی 
مشـخص و بهتـر می توانـد راهـکار مطلوبـی بـرای بهتـر شـدن 
نمایشـگاه در دوره های بعد باشـد.  برنامه  های توسـعه ای شرکت 
نظم آوران تا پایان سـال جـاری، تحکیم همکاری با شـرکت های 
در حـال همـکاری و شناسـایی ظرفیت هـای جدید بـرای ایجاد 

همـکاری اسـت.

روابط عمومی شرکت نظم آوران 
صنعت و معدن گل گهر سیرجان:

حضور در نمایشگاه معدن
فرصت مناسبی برای ایجاد 

ظرفیت های جدید است

   

متاسفانه مردم مناطق جنوب به دلیل نداشتن هزینه 
های پرداخت لوله کشی داخلی گاز طبیعی بیشتر از 
گاز مایع استقبال می کنند و به همین دلیل این امر 

اغلب اوقات برای آنها معضالتی ایجاد کرده است.
این روزها شهرهای جنوبی استان با مشکالت کمبود 
سیلندر گاز روبرو هستند به طوری که برخی گالیه 
دارند یا کپسول گاز مایع نیست یا اگر هم باشد باید 
ساعت ها در هوای گرم در صف بایستیم تا بتوانیم 

آن را تهیه کنیم.
البته گفته می شود دو مشکل عمده در این شهرستان 
وجود دارد یکی اینکه عاملین فروش به درستی در 
سامانه ثبت نشده اند و مردم هم حتما باید با کارت 
خرید کنند و این کارت هایی که به مردم داده شده با 
خطاهایی مواجه است و در کل زمان بر است و باعث 
شده مردم سردرگم شوند همچنین مشکل دیگر 
اینکه  برخی از مردم متاسفانه فراموش کرده اند که 

چه کارتی را در سامانه ثبت کرده اند.
 با توجه به اینکه به سمت و سوی فصل پاییز و هوای 
سرد می رویم تقاضا برای کپسول گاز در این منطقه 
دو برابر شده  اما به نظر می رسد سهمیه عاملین فروش 
نصف شده است این مشکل تنها در شهرستان کهنوج 
نیست بلکه در اکثر شهرستانهای جنوب این معضل 

وجود دارد .
 همچنین در شهرستان رودبار جنوب که  دارای دو 
بخش مرکزی و جازموریان است 2هفته ای است که 
مردم این منطقه با کمبود سیلندر گاز روبرو شده اند 
در این شهرستان روزانه ۳00الی ۴00سیلندر گاز 
توزیع می شود که جمعیت این شهرستان بیش از 
120هزار نفر می باشد این در حالی است که نماینده 
شهرستان می گوید سهمیه توزیع سیلندر گاز در کل 
شهرستان روزانه ۳000 سیلندر می باشد که از این 

تعداد تنها ۳00 سیلندر توزیع می شود.
برخی از مردم این مناطق از نداشتن هزینه جهت لوله 

کشی گاز طبیعی گالیه مند هستند.
  در خصوص توزیع کپسول گاز مایع کمبودی 

وجود ندارد ،عاملین کوتاهی می کنند 
سید باقر نورالدینی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی در استان کرمان، با بیان اینکه توزیع 
کپسول گاز مایع در حوزه شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی و سازمان صمت می باشد، گفت: در 
خصوص توزیع کپسول گاز مایع کمبودی وجود ندارد 
و از سال گذشته بحث توزیع الکترونیکی گاز مایع در 

کل کشور در راستای دولت الکترونیک کلید خورد.
او گفت:این طرح به دلیل مزایایی که در برداشت 
سازمان های نظارتی بر اجرای آن تاکید داشتند 
یکی تامین رفاه شهروندان و اصلی ترین آن مبارزه با 
گرانفروشی و اینکه کپسول با قیمت مصوب سازمان 
حمایت به دست مردم و مصرف کننده واقعی می 

رسد که  این از اهمیت های مهم این طرح بود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در 
استان کرمان، با اشاره به اینکه  تمام زیرساختهای 
توزیع الکترونیکی گاز مایع در کل استان ایجاد 
شده است، اذعان کرد: توزیع در حوزه جنوب به جز 
شهرستان های جیرفت و عنبرآباد بسیار خوب است 
اما در شهرستان کهنوج یک مقدار کوتاهی از سوی 

عاملین و شرکت های موزع صورت گرفته است.
 نورالدینی عنوان کرد: طبق آخرین قیمت مصوبی 
که سازمان حمایت اعالم کرده هر کپسول باید با 
نرخ  1۶هزار و 700 تومان  به دست مصرف کننده  
برسد. که گاهی می بینیم عاملین برای اینکه توزیع 
الکترونیکی نداشته باشند و بتوانند کپسول گاز را به 
قیمت 25 هزار تومان به باال تحویل دهند زیر بار توزیع 

الکترونیکی نمی روند.
او با بیان اینکه بستر آماده است و هموطنان باید 
مطالبه گر باشند،خاطرنشان کرد:۹0 الی  100 هزار 
نفر مصرف کننده در شهرستان کهنوج وجود دارد 
و در سال گذشته  در شهرهایی همچون قلعه گنج، 
منوجان، فاریاب و رودبار  نفت سفید و گاز مایع که 
در بستر توزیع الکترونیکی توزیع شد بدون اینکه 
کسی مشکلی داشته باشد همگی سهمیه خود را 

دریافت کردند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در استان 
کرمان، تصریح کرد: مردم با همان کارت بانکی می 
توانند به عاملین توزیع که  دستگاه های بانکی را 

تحویل گرفته اند مراجعه کنند.
وجود 7۰ عامل توزیع 

در شهرستان کهنوج و توابع 
 نورالدینی عنوان کرد: قریب 70 عامل توزیع در 
کهنوج و 5 شهرستان داریم که ّپز بانکی در اختیار 

آنها قرار گرفته است.
 او بیان کرد: کارتهای بانکی قابل ویرایش هستند و 
هر شخصی می تواند با نام کاربری و پسورد خود وارد 
سامانه »صدف« شده و پس از رویت کارت بانکی آن 

را ویرایش کند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در استان 
کرمان، گفت: ما در راستای اجرای دولت الکترونیکی 
و احقاق حقوق شهروندی این کار را انجام داده ایم که 
مردم بتوانند حتی در دورترین نقطه استان کپسول 
گاز مایع را با قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف 

کننده و تولید کننده تحویل گیرند.
نورالدینی عنوان کرد: تمامی عاملین توزیع که 
دستگاه های بانکی در آنها وجود دارد غیرفعال بودند 
که ظرف چند روز گذشته در حوزه کهنوج فعال شدند 

و مشکل خاصی در حوزه توزیع وجود ندارد.
 اگر توزیع الکترونیکی انجام نشود

 سهمیه شارژ نمی شود
او با تاکید بر اینکه اگر توزیع الکترونیکی انجام نشود 
سهمیه شارژ نمی شود، تصریح کرد: هر مقدار توزیع 
الکترونیکی انجام شود نشان دهنده این است که 

مصرف کننده واقعی وجود دارد به همان میزان 
سهمیه عامل توزیع شارژ می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در استان 
کرمان، افزود: سهمیه عاملین توزیع و مصرف کننده 
واقعی که کارت بانکی آنها به تاییدیه رسیده و شارژ 
شده نمی توانند خارج از روش توزیع الکترونیکی 
سیلندر گاز دریافت کنند قطع به یقین سهمیه عامل 
توزیع در سامانه شرکت های موزع شارژ نمی شود و 

آنها را با مشکل مواجه می کند.
نورالدینی خاطرنشان کرد: از کلیه شهروندان 
درخواست می کنیم که حتما با کارت بانکی خود 
مراجعه کنند و از عاملین توزیع مطالبه داشته باشند. 
متاسفانه برخی نمی خواهند با کارت بانکی گاز مایع 
خود را دریافت کنند اما کسانی که با کارت بانکی کار 

انجام می دهند قیمت مصوب است.
کلیه شهرهای جنوب استان تا پایان سال 

جاری از نعمت گاز برخوردار می شوند
 منوچهر فالح مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان نیز 
در این زمینه اظهار کرد:در ایام الله دهه فجر ۹7 خط 
انتقال گاز جیرفتـ  کهنوج عمال به گاز رسید و ظرف 
مدت 2و نیم سال گذشته خوشبختانه کلیه شهرهای 
شرق استان همچون شهرستانهای بم،بروات، 
نرماشیر،گنبکی، اندوهجرد،فهرج، ریگان،شهداد 
و نظام شهر همگی از نعمت گاز برخوردار شدند و 
شهرهای جنوب استان از قبیل عنبرآباد، دوساری، 
کهنوج، رودبار، فاریاب، بلوک، زهکلوت و بخشی از 
جیرفت در حال حاضر از نعمت گاز برخوردار هستند 
و در مجموع 5 شهر مردک، درب بهشت، قلعه گنج، 
منوجان و نودژ که امیدواریم  تا ایام الله دهه فجر سال 
جاری به گاز برسند و عمال کلیه شهرهای جنوب 

استان تا پایان سال از نعمت گاز برخوردار می شوند.
 او گفت: اما نکته ای که حائز اهمیت است ما با عدم 
استقبال پذیری از اشتراک گاز روبرو هستیم یعنی به 
طور مثال مشکلی که هم اکنون در شهرستان کهنوج 
بوجود آمده این شهرستان از سال ۹۴ گازدار شده 
است یعنی حدود ۶ سال پیش ما می توانستیم حدود 
1۹هزار خانوار را از نعمت گاز برخوردار کنیم که 
ظرف این ۶سال فقط ۳ هزار و 700خانوار استقبال 
کردند یعنی در حال حاضر ۸0 درصد ظرفیت گاز در 
شهرستان کهنوج خالی است یا رودبار جنوب سال 
۹5 به گاز رسیده است و حدود 12 هزار خانوار می 
توانستند از گاز استفاده کنند اما متاسفانه تنها یک 
هزار و 200 نفر از گاز استفاده می کنند و ۸۹درصد 

ظرفیت خالی است.
مردم به سمت استفاده از گاز طبیعی بروند

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان خاطرنشان 
کرد: در مجموع در جنوب استان ۴1 هزار خانوار می 
توانند از نعمت گاز برخوردار شوند گازی که علمک 
آن به طور رایگان درب خانه ها نصب شده است و در 
قبال آن مردم هیچ ریالی پرداخت نکرده اند گازی 
که فروش امتیاز آن برای خانوارهای تحت پوشش 

کمیته امداد رایگان است و فقط مردم باید لوله کشی 
داخلی را انجام دهند که این در حوزه شرکت گاز 
نیست اما از ۴1 هزار نفر فقط 7 هزار خانوار از نعمت 
گاز استفاده می کنند و ۸۳درصد ظرفیت خالی است 
و این عدد خوبی نیست و باید فکری برای لوله کشی 

داخلی صورت گیرد.
 فالح عنوان کرد: تا منطقه معابر عمومی یعنی 
علمک ها در حوزه شرکت گاز استان است اما لوله 
کشی داخلی به عهده خود خانواده ها است که باید 
در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود و با مشارکت 
دستگاه های دیگری مانند بانک ها، استانداری و سایر 
سازمان ها تسهیالتی ایجاد کرد تا مردم این مناطق 

بتوانند از این نعمت بهره مند شوند.
 او بیان کرد:متاسفانه به نظر من تنها مشکل اقتصادی 
نیست بلکه خود مردم باید بدانند تامین کپسول گاز 
مایع را کنار بگذارند و به سمت گاز طبیعی روی آورند.

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در استان 
کرمان، تصریح کرد: شرکت گاز در این زمینه رسالت 
خود را انجام داده و گاز را درب منزل آورده است و این 
مردم هستند که باید استقبال کنند حال بخشی از 
آن  به جهت گرمی هوا و بخشی به جهت کرونا عامل 
کندی کار شد و اینکه تامین سوخت مایع برای برخی 
راحت تر است عاملی شده که آنها زیاد از گاز طبیعی 
استقبال نکنند. فالح افزود: با ۸۳ درصد ظرفیت 
خالی یعنی عمال شرکت گاز استان یک کار عبث و 

بیهوده ای را انجام می دهد .
 او بیان کرد: از ۳ هزار و۳00 روستای واجدالشرایط 
یک هزار و ۴1۳روستا از نعمت گاز برخوردار هستند 
و ۶00 روستا در مرحله اجرای کار و 1۳00روستای 

باقیمانده در حال طراحی می باشند.
گازرسانی به اسفندقه در دستورکار شرکت گاز نیست

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در استان 
کرمان، در پاسخ به این سوال که چرا در منطقه 
اسفندقه گازرسانی صورت نمی گیرد، خاطرنشان 
کرد: وزیر نفت برای گاز رسانی به کلیه مناطق کشور 
یک سهمیه و سرانه ای تعیین کرده که به ازای هر 
خانوار بیشتر از 12 میلیون تومان نمی توانیم هزینه 
کنیم متاسفانه منطقه اسفندقه بررسی شده هر 
خانوار حدود ۳0 میلیون تومان در حال حاضر هزینه 
گازرسانی است که فعال این منطقه در دستور کار 
شرکت گاز نیست. فالح ادامه داد: ما برای 1۳00 
روستایی که اشاره شد هم اکنون طراحی آن در حال 
انجام و در حد مجاز سرانه هم است که در حال جذب 

پیمانکار در این مناطق هستیم.
 او در پاسخ به این سوال که آیا امکان گازرسانی به 
منطقه سیرچ وجود دارد یا نه، اذعان کرد: منطقه 
سیرچ کامال گازدار است و تنها 20 خانوار که اخیرا 
ساخت و ساز کرده و طرح توسعه داشته اند از نعمت 
گاز بی بهره اند که برای آنها پیمانکار جذب کرده ایم 
و در حال حاضر باالی 20هزار مشترک گاز در این 
منطقه وجود دارد که از نعمت گاز استفاده می کنند.

 راه آرمان 

گزارش

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در استان کرمان، با اشاره به اینکه  تمام 
زیرساختهای توزیع الکترونیکی گاز مایع 
در کل استان ایجاد شده است، اذعان کرد: 
توزیع در حوزه جنوب به جز شهرستان های 
جیرفت و عنبرآباد بسیار خوب است اما 
در شهرستان کهنوج یک مقدار کوتاهی از 
سوی عاملین و شرکت های موزع صورت 
گرفته است.
 نورالدینی عنوان کرد: طبق آخرین 
قیمت مصوبی که سازمان حمایت اعالم 
کرده هر کپسول باید با نرخ  1۶هزار و 
7۰۰ تومان  به دست مصرف کننده  برسد. 
که گاهی می بینیم عاملین برای اینکه 
توزیع الکترونیکی نداشته باشند و بتوانند 
کپسول گاز را به قیمت 2۵ هزار تومان به 
باال تحویل دهند زیر بار توزیع الکترونیکی 
نمی روند.

عاملين زیر بار توزیع الکترونيکی گازمایع نمی روند

مردم به سمت استفاده از گازطبيعی بروند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در استان کرمان:

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان :

ن  
رما

ه آ
: را

س
عک

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع کشور 
افزایش پوشش گیاهی و ارتقاء سطح معیشت بهره برداران را 

رویکرد جدید این سازمان اعالم کرد.
"ترحم بهزاد" پیش از ظهر امروز 20 مهرماه در کارگاه آموزشی 
با موضوع  اصالحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از 
مراتع و شرح خدمات تهیه طرح های مرتع داری در کرمان 
گفت: بحث تخصیص اراضی در استان کرمان را در سازمان 
جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور بررسی و برای حل آن 
تصمیم گیری خواهیم کرد و سعی می کنیم تفویض اختیار 

جهت تسهیل در امور کارها به استان داده شود.
وی از رویکرد جدید سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری 

کشور سخن به میان آورد و بیان کرد: در گذشته رویکرد 
سازمان تولید در  بخش مرتع تولید علوفه بود اما در رویکرد 
جدید، با توجه به بند 20 شیوه نامه اصالحیه فنی اجرایی 
و بهره برداری از مراتع کشور دامداران مکلف هستند بعد از 
دو فصل از اخذ پروانه بهره برداری چرا، اقدام به تهیه طرح 

مرتع داری کنند.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع کشور افزود: 
پروانه چرای دام یک پروانه موقت است اما طرح مرتع داری یک 
سند مدونی از مجموعه اقداماتی است که به منظور مدیریت 
پایدار مراتع با هدف حفظ، احیاء، اصالح، توسعه و بهره برداری 
صحیح و استمرار تولید در محدوده معینی از مراتع در قالب 

طرح به تصویب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور یا 
واحدهای تابعه استانی آن می رسد.

وی با بیان اینکه رعایت مفاد طرح و اجرای طرح مرتع داری 
به عهده مجری و ناظران طرح است، تصریح کرد: وسعت 
کل مراتع استان کرمان ۶ میلیون و ۳50 هزار هکتار است و 
خوشبختانه در سال گذشته ممیزی کل این مراتع به اتمام 

رسیده است.
بهزاد در ادامه افزود: طی ۴0 سال اخیر ساالنه 1۴0 هزار هکتار 
از مراتع استان کرمان ممیزی می شد اما  تنها در سال گذشته 

5۸0 هزار هکتار از مراتع استان ممیزی شدند.
وی ادامه داد: تهیه طرح مرتعداری در استان کرمان در ۴0 

سال اخیر به طور متوسط ساالنه ۶۳ هزار هکتار بوده اما 
پارسال ۹10 هزار هکتار تهیه طرح انجام شده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع کشور با بیان 
این مطلب که  عوارض  پرداخت شده از تمدید پروانه چرای 
دام استان کرمان در سال گذشته یک میلیارد و 200 میلیون 
تومان مصوب بوده است، اظهار کرد: در سال گذشته استان 
کرمان به لحاظ مدیریت و اجرای طرح های مرتعداری رتبه 

دوم کشور را کسب کرد.
وی تبدیل پروانه چرا به طرح مرتعداری را سیاست سازمان 
جنگل ها و مراتع کشور اعالم کرد و افزود: برای اجرای این 

سیاست، کیفیت را فدای کمیت نکردیم.

بهزاد اظهار کرد: در ۴0 سال اخیر به طور میانگین ساالنه ۸7۶ 
هزار هکتار تهیه طرح مرتعداری در کشور داشتیم اما سال 
گذشته 5 میلیون و ۴00 هزار هکتار  تهیه طرح مرتعداری 
داشتیم و ممیزی ساالنه یک میلیون ۹20 هزار هکتار بوده این 
در حالی است که درسال 1۳۹۹ حدود 5 میلیون و ۶00 هزار 

هکتار ممیزی مرتع انجام شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته مصوب تمدید عوارض تمدید 
پروانه چرای دام در کل کشور 20 میلیارد تومان بود اما ما 2۳ 
میلیارد و ۸۴0 میلیون تومان تخصیص تمدید پروانه چرای 

دام انجام دادیم.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع کشور ادامه 
داد: مصوب بهره مالکانه 5 میلیارد و 100 میلیون تومان بود 
درحالی که ما حدود 12 میلیارد و ۴00 میلیون تومان بهره 

مالکانه اخذ کردیم.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها عنوان کرد

تغییر نگاه سازمان جنگل ها از تولید علوفه به افزایش پوشش گیاهی و ارتقاء معیشت مرتع داران

رقص مرگ روی ترک موتور
رنا

: ای
بع

من

خودشان، خودشان را به رقص مرگ در بزرگراه پرترافیک 
عصر جمعه ها دعوت می کنند؛ جایی که کامیون، سواری و 
وانت بار از کنارشان می گذرد اما این جوانان انتخاب کرده اند 
در این مسیر، به زعم خودشان، هیجانشان را اینچنین تخلیه 
کنند.به گزارش ایرنا، این بزرگراه یا برخی دیگر جاده های 
ارتباطی کرمان، پیست موتور سنگین )نزد برخی جوانان 
و خانواده ها( شناخته می شود اما در واقع هیچ شباهتی به 
پیست های موتورسواری ندارند. حدود ساعت 5 بعد از ظهر 
روز جمعه بود که به محل تجمع موتورهای سنگین شهر 
کرمان رسیدم؛ ابتدای جاده زرند از سمت بزرگ راه آیت الله 

هاشمی، نرسیده به باغین.
دو طرف جاده ُپر از ماشین و تماشاچی است؛ آنچنان منتظر 
شروع کار هستند که گویا قرار است بازی گالدیاتورها آغاز 
شود و هرکس به یک موتور که هنوز در حال آماده شدن 

است چشم دوخته.
به آن سوی موتورسیکلت ها نگاه می کنم؛ کامیونی در 
حال بوق زدن، چراغ دادن و عبور است؛ جلو آن کامیون 
اما موتورسوار تک چرخش را زده است و حرکات موزون و 

نمایشی در می آورد؛ 
اگر نامش رقص مرگ نیست پس چیست؟

چند موتور آغازگر این به اصطالح فستیوال بودند؛ به سرعت 
از مقابل چشمان خیره تماشاچیان عبور کردند. به گفته 
خودشان مثل شوالیه ها و کابوی ها لباس خاصی دارند و 

قدرت، سرعت و تفاوتی بی نظیری را تجربه می کنند. 
دور دور به طور رسمی با همان تعداد موتورسوار آغاز شد، 
حداقل ما گمان کردیم شروع شده است. همانند مسابقه اسب 
سواری همه نوع موتور به چشم می خورد؛ موتورسنگین، 
سبک، بدون پالک، حرفه ای و قراضه که هارمونی رنگ 
جالبی را هم خلق کرده است.خودشان می گویند، این 
موتورها به چند نوع تقسیم می شوند که تفاوتشان در 
سیلندر شان )موتور( است؛ مثال موتورهای معمولی یک یا 
دو سیلندر دارند و برخی از این موتورهای سنگین ۶ سیلندر؛ 
قیمت این موتورها آنطور که خودشان به خبرنگار ایرنا گفتند 
از 250 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان تخمین زده می 
شود و به طور کلی، اینطور هم ُپز می دهند که موتورسواری 

با موتور سنگین، کاری گران است و کار هر کسی نیست. 
برخی هم با لباس مخصوص و کاله های ِست شده با رنگ 
موتور و لباسشان آمده اند تا حضورشان را متفاوت از دیگران 
به نمایش بگذارند. یکی از تماشاچیان گفت: بعضی از این 
موتورهای سنگین به قدری سرعت دارند که تنها دسته گاز 

را اگر بگیری براحتی سرعت ۳00 را ُپر می کند.
اصوال این موتورهای سنگین به طور عمومی کمتر به فروش 
می رسند، اغلب سند ندارند و به زعم دارندگانشان، سوییچ 

)کلید( آنها به نوعی کار سند را انجام می دهد.
پای صحبت موتورسواران و نداشتن پیست

از موتورسواران درباره علت انتخاب این محل ناایمن آن هم 
در محل تردد خودروها در یک بزرگراه که پرسیدم گفتند: 
یکی از مشکالت بزرگ شهر کرمان نداشتن پیست بزرگ 
آسفالت برای موتورهای سنگین است؛ البته پیست کارتینگ 
در جنگل صاحب الزمان )در نزدیکی گلزارشهدای کرمان( 
هست که می گویند کوچک است و اصال آن هیجان را ندارد.
آنان می گویند: پیست آفشید )متعلق به بخش خصوصی( در 
جاده قدیم ماهان - شهداد نیز هست اما اجاره اش گران است 
و نمی توانیم برویم؛ ضمن اینکه تنها موتورهای سنددار را 
راه می دهند و همه موتورهای ما سند ندارد چون سنددار 

کردن دردسر دارد و موتور سنددار هم خیلی گران تر است.
به نظر می رسد این موتورسواران، پیست می خواهند اما 
نظارت شدید نمی خواهند، می گویند پیستی باشد که 
مساحت بزرگی داشته باشد، با کارت ملی یا مدرکی دیگر 
راهشان بدهند و هزینه اش هم زیاد نباشد؛ البته در مصاحبه 
با خبرنگار ایرنا این را هم اضافه می کنند: وقتی چارچوبی 
تعیین شود ما هم مراعات می کنیم و دیگر برای هیجان، با 
جان خود بازی نمی کنیم.وقتی بیشتر پای صحبتشان می 
نشینیم می گویند از حضور در جاهای رسمی می ترسند و 
واهمه توقیف موتورشان را هم دارند؛ یکی از آنان که مدام در 
حال کارآگاه بازی بود می گفت: به نظرم همین االن بین این 
مردم تماشاچی، ماموران با لباس شخصی هم هستند که 
ما را در مسیر بازگشت به منزل تعقیب کنند و بعد بیایند و 
موتورمان را بگیرند.گفتم ممکن است با انتشار گزارش هفته 
آینده این مسیر را برای جوالن موتورسواران ببندند و دیگر 
نتوانید تمرین کنید، با لبخند گفت: فکر می کنید بار اولمان 

است؟ یک جاده دیگر را برای تمرین پیدا می کنیم.
آنطور که طی ماه ها و سال های گذشته نیز مشاهده و گزارش 
شده موتورسواران غیر از جاده کرمان - زرند، در سایر جاده 
ها مانند جاده ماهان ، هفت باغ و جاده کرمان- رفسنجان نیز 

تمرین و دور دور می کنند.
پیست و ایمنی موتورسواران

در همین زمینه با پیشکسوت موتورسواری که می گوید 
بنیانگذار هیات موتورسواری و اتومبیلرانی کرمان بوده 
مصاحبه کردیم؛ فردی که می گوید در گذشته هر سال 
عنوان ۴-5 کورس قهرمانی را داشته؛ 15 سال ریاست این 
هیات و 25 سال نیز دبیری هیات موتورسواری و اتومبیلرانی 

کرمان را در کارنامه دارد.
محمدرضا نیکزاد که از سال 52 موتورسواری می کند، می 
گوید: این روزها موتورسواری کاری گران شده است؛ بسیاری 
از اعضای تیم ها که در کرمان و کشور هزینه نگهداری موتور 
را ندارند، گاهی ماشین خود را می فروشند تا بتوانند از پس 

خرج ها و هزینه های موتور بر آیند.
به گفته وی، این گرانی ها سبب می شود کمتر کسی بتواند 

موتور بزرگ و حرفه ای بخرد و در نتیجه با همین موتورهای 
کوچک به کارهای نمایشی و خطرناک دست می زنند.
کاله و کفش مناسب که پول زیادی نمی خواهد

وی با انتقاد از بی احتیاطی هایی که برخی موتورسواران می 
کنند، گفت: درست است بعضی از این جوانان هزینه موتور 
بزرگ ندارند اما می توانند کاله، لباس یا کفش مناسبی 
بپوشند؛ در این تجمع های موتوری دیده ایم که برخی بدون 
کاله و با دمپایی موتورسواری می کنند که بسیار خطرناک 
است و در صورت بروز حادثه، سر و پا آسیب جدی می بیند.

نیکزاد خطاب به جوانانی که عشق موتور هستند و کارهای 
پرخطر انجام می دهند، تاکید کرد: حادثه در یک چشم به 
هم زدن اتفاق می افتد باید مراقب باشند و در شهر با سرعت 

بیشتر از ۴0 کیلومتر نروند.
او که حدود نیم قرن موتورسواری می کند، گفت: تاکنون 
دچار حادثه نشده ام زیرا همیشه ایمنی را مقدم دانستم و 

برای مهم است که بی گدار به آب نزدم.
ضرورت ایجاد پیست آسفالت

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در ادامه با اشاره به 
ضرورت ایجاد پیست آسفالت برای کرمان خاطرنشان کرد: 
از افرادی که می توانند شرایط اختصاصی فضایی را برای این 
مساله ایجاد کنند، استقبال می کنیم و ما هم آمادگی داریم 
که واگذاری زمین و پرداخت تسهیالت را انجام دهیم. وی 
معتقد است که این موضوعات خطراتی به جامعه سرریز 
می کند و مردم در این رابطه نگرانند و این نگرانی نیز به 

حق و بجاست.
پاریزی افزود: اگر این کار واقعا هیجانات و عالقه به موتور 
داشته باشد و به سمت خودنمایی نرود این افراد می توانند به 
پیست آفشید نیز بروند و حتی شرایطی فراهم شود که حتی 
موتورها همانجا نگهداری شود؛ متاسفانه عالقه مندی بیشتر 
این افراد به انجام رفتارهای نمایشی است البته این کار نیز 
امکان ساماندهی در مجموعه آن پیست را دارد.وی معتقد 
است که برخی از این افراد اصرار به انجام این کار خارج از 
چارچوب قانونی دارند.پاریزی افزود: این کار انجام شدنی و 
قابل حل است اما مجموعه موتور سواران باید به این موضوع 

تمکین کنند و در چارچوب قوانین فعالیت داشته باشند.
حتی یک نفر برای پالک ورزشی مراجعه نکرد

رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان کرمان نیز 
به خبرنگار ایرنا گفت: از آنجا که فرماندار کرمان ریاست این 
هیات در استان را برعهده دارد با هماهنگی و پیگیری ها قرار 
شد به عالقه مندان موتورسنگین پالک ورزشی بدهیم که با 
مراجعه به پلیس امنیت اخالقی، ارائه سند و کپی شناسنامه 
و کارت ملی گواهینامه و با دارا بودن شرایط این پالک به آنان 

تعلق می گیرد.
مصطفی مرادی با بیان اینکه فرد باید شرایط و صالحیت 
را داشته باشد افزود: به دلیل مسائل امنیتی، فردی که 
موتورسنگین دارد باید شناسایی شود، امروزه حتی برای 

اسلحه مجوز داده می شود تنها باید مراحل قانونی آن طی 
شود.رئیس هیات موتورسواری شهرستان کرمان گفت: از 
آنجاکه اغلب موتورها سند ندارند، این افراد با یک عکس کنار 
موتور می توانند شناسایی شوند و ما مراحل پالک ورزشی را 
انجام خواهیم داد، همچنین قرار شد به آن موتورها جی پی 
اس نصب شود و روزهای تمرین مشخص باشد و مجوز های 

کوتاه مدت بگیرند.
به گفته مرادی، این کار به گونه ای است که محل تمرین در 
پیست آفشید باشد و موتورها با یدک کش به محل پیست 

آورده شوند.
رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان کرمان 
خاطرنشان کرد: باوجود انجام این اقدامات، هنوز یک نفر از 
افرادی که موتورسنگین دارند هم به پلیس امنیت اخالقی 

برای درخواست پالک و مجوز مراجعه نکرده است.
ناجا: برنامه مدون با همراهی مجموعه نهادها

سرهنگ دکتر وحید عضدی رئیس دفتر تحقیقات کاربردی 
نیروی انتظامی استان کرمان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
گفت: جایی برای تفریح و تخلیه هیجانات جوانان متناسب 
با ذائقه شان در نظر گرفته نشده است، آنان نیاز به تخلیه 
هیجانات دارند، برخی نیز به حدی رسیده اند که از نظر مالی 

می توانند موتور بخرند و به وسیله آن این کار را انجام دهند.
وی افزود: مسئوالن باید مکانی قانونی را برای این کار در 
نظر بگیرند وگرنه هرجا که بتوانند این هیجانات تخلیه و 
دردسرساز می شود.این مسئول انتظامی معتقد است: 
حاکمیت باید مکانی را در نظر بگیرد و در سایه آن شرکت 
کنندگان نیز قوانین را رعایت کنند؛ مثال باید جایی باشد که 
امکانات الزم، محلی برای تماشاگران و وسایل امداد ونجات و 
.... نیز وجود داشته باشد؛ البته موتورسواران هم موتورهایشان 
را با یدک کش به آن محل بیاورند.سرهنگ عضدی با بیان 
اینکه صدا و سیما و رسانه ها با تبلیغات نقش موثری در آمدن 
افراد به پیست های قانونی دارند، گفت: اگر این جوانان به 
پیست بیایند، با بهترین امنیت این کار انجام می شود، همه 
جای دنیاهم این کار انجام می شود، اگر این کار را نکنیم 
خروجی آن در قالب جاده ماهان، هفت باغ و جاده زرند رخ 
می دهد که خطر آفرین است.وی ادامه داد: این تنها مشکل 
کرمان نیست، رفسنجان هم همین مشکل را دارد و تعداد 
زیادی از موتورها روزهای جمعه جمع می شوند؛ برخورد ها 

و کارهای گذشته به دور باطلی تبدیل شده که موثر نیست.
به گفته این مسئول انتظامی، باالخره این افراد جوانان ما 
هستند و باید راهی برایشان فراهم شود؛ مکانی قانونی، با 
حضور پلیس وجود داشته باشد، حتی برایشان مسابقه 

بگذراند و جایزه هم بدهند اما کارهایشان هدفمند باشد.
عضدی با بیان اینکه برای رسیدن به راه حل این مشکل باید 
مجموعه ای از نهادها کمک کنند، تصریح کرد: در گذشته 
کارهایی که انجام شده مقطعی و زودبازده بوده مثال یک 

هفته بشدت نظارت و بعد صورت مساله پاک می شود.

ایرنا|فاطمه پورمرادی
گزارش 

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در ادامه با 
اشاره به ضرورت ایجاد پیست آسفالت برای کرمان 
خاطرنشان کرد: از افرادی که می توانند شرایط 
اختصاصی فضایی را برای این مساله ایجاد کنند، 
استقبال می کنیم و ما هم آمادگی داریم که واگذاری 
زمین و پرداخت تسهیالت را انجام دهیم. وی معتقد 
است که این موضوعات خطراتی به جامعه سرریز می 
کند و مردم در این رابطه نگرانند و این نگرانی نیز به 
حق و بجاست.

پاریزی افزود: اگر این کار واقعا هیجانات و عالقه به 
موتور داشته باشد و به سمت خودنمایی نرود این افراد 
می توانند به پیست آفشید نیز بروند و حتی شرایطی 
فراهم شود که حتی موتورها همانجا نگهداری شود؛ 
متاسفانه عالقه مندی بیشتر این افراد به انجام 
رفتارهای نمایشی است البته این کار نیز امکان 
ساماندهی در مجموعه آن پیست را دارد.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
اول موضوع  برابررای شماره139960319091003522-1399/12/18هیات  فاقدسند رسمی  و ساختمانهای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جعفر تناور فرزند مراد بشماره شناسنامه 
136با کد ملی 6069585569صادره ازعنبراباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 376.20متر مربع 
پالک - فرعی از47- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 47-اصلی قطعه یک واقع درعنبرآباد –احمد 
اباد خریداری از مالک رسمی اقای غالمحسین پور حق وردی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/7 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/7/21م الف :2901

مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

آگهیفقدانسندمالکیت
طبق درخواست شماره 15036-400/7/18 خانم فاطمه وكيلي زند فرزند علي شماره شناسنامه 25 
تاریخ تولد دارای شماره ملی 6079783010  مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 851 فرعی 
از 1783 اصلی بخش 3 کرمان موضوع سند مالكيت اصلي بشماره چاپی 953663/2 سری سال 
که در صفحه 538  دفتر امالک جلد 67 ثبت گردیده است . یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 
96/1105/ش  مورخ 1396/09/23 صادره از داديارمحترم اجراي احكام زندان کرمان به مبلغ 2800000000 به نفع 
دادیارمحترم اجرای احکام زندان کرمان برای مالکیت اسداله امیرزاده بازداشت می باشد یک مورد بازداشت دائم 
بموجب دستور شماره 96/1105/ش مورخ 1396/09/23 صادره از دادیارمحترم اجراي احکام زندان کرمان به مبلغ 
2800000000 به نفع دادیارمحترم اجراي احكام زندان کرمان برای مالکیت فاطمه وكيلي زند بازداشت می باشد 
صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک 
مزبور بعلت جابجایی مفقود و در خواست سند مالكيت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نمایند در غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 883

تاريخ انتشار: 1400/07/21
معاون ثبت اسناد منطقه 2 کرمان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078006206 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مجتبی رمضانی مظفرآبادی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 15 صادره راین از در ششدانگ یک باب خانه )کاربری 
عرصه خدماتی( به مساحت 165 مترمربع پالک 24711 فرعی از 2787 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس 
کرمان بلوار رسالت کوچه 13 خریداری از مالک رسمی آقای حسن ودیعتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 862
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/21- تاریخ انتشار دست دوم : 1400/08/05

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078006169 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس 
انجم شعاع فرزند على بشماره شناسنامه 33017 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب مغازه مشتمل بر فوقانی 
)کاربری عرصه مسکونی( به مساحت 102/7 مترمربع پالک 24567 فرعی از 2787 اصلی واقع در بخش 3 کرمان 
آدرس کرمان خیابان میرزا آقاخان جنوبی حد فاصل کوچه 48 و 50 خریداری از مالک رسمی آقای محمود پورزاده 
حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 878
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/21- تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/05

محمود مهدي زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهیمزایدهنوبتاول
 به موجب دادنامه شماره 9809973883502030 مورخ 1398/11/26محكوم 
له خانم مریم ناروئی محكوم عليه احمد پور صادقي مبني بر فروش 33 
درصد سهام شرکت حمل و نقل تازه  بهارکه توسط محكوم عليهم معرفي و 

توسط کارشناس دادگستری به شرح ذیل ارزيابي و توقف گردیده است . 
مورد بازدید: فروش 33 درصد سهام شرکت حمل و نقل تازه بهار به شماره ثبت 
12 و شناسه ملي 10630001645متعلق به آقاي احمد پورصادقي به ادرس رودبار 
جنوب -بخش جازموریان -چاه حسن - خرمشهر که در تاریخ 1400/4/26از طریق 
با توجه به قیمت روز جمعا به مبلغ  بازداشت و  اداره ثبت و اسناد استان کرمان 
مقررگردید  است  ارزیابی گرديده  ریال  میلیارد  سه  حروف  به  3/000/000/000ریال 
سهام موصوف در روز شنبه 1400/8/8از ساعت 11 تا 13 صبح از طریق مزایده در 
دفتر اجرای احکام کیفری دادگاه عمومي بخش جازموریان واقع در شهر زهکلوت 
به فروش برسد قیمت پایه از بهاي ارزيابي شدن شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس 
پرداخت  به  نسبت   ماه  یک  تا  حداکثر  است  مکلف  نامبرده  و  دریافت  برنده  از 
نفع  به  اولیه  10 درصد  اینصورت  غیر  در  نماید  اقدام  اقدام  معامله  ثمن  باقیمانده 
و  بوده  مفروز  مذكور  ملک  ضمنا  میگردد.  تجدید  مزایده  و  ضبط  دولت  صندوق 
پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق وگاز اعم از )حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و  مالیاتی  بدهی  نیز  و  باشد  انها  دارای  مزایده  مورد  صورتی که که  مصرف(در  و 
عوارض شهرداري و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 

نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
متقاضیان در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 

ترتیب بازدید ان از امالک موثر مزایده داده شود.
شعبهاجرایاحکامکیفریبخشجازموریان

صورتمجلس
 به تاریخ 1400/07/06در وقت فوق العاده جلسه شعبه اجرای احکام مدنی بخش ساردوئیه بتصدی 

امضاءکننده ذیل تشکیل است .پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد.
*آگهی مزایده*

 اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ساردوئیه در اجرای نیابت به شماره 140021990005908547 مورخ 
1400/04/27صادره از شعبه اجرای احکام مدنی جیرفت در پرونده کالسه 9900054اجرایی در نظر دارد دو قطعه ملک 
مورد دعوی خواهان تحت پالک های6و8فرعی از 949 اصلی بخش 45 کرمان واقع در مزرعه بستان دلفارد قطعه 
اول پالک 8 فرعی از 949 اصلی بخش ثبتی 34 کرمان واقع در بنستان دلفارد که ششدانگ آن به مساحت 590 متر 
مربع می باشد در قبال مبلغ 5/017/095/890ریال در رهن بانک کشاورزی شهرستان جیرفت می باشد که با بانک 
مربوطه مکاتبه گردیده است که عرصه و اعیان و امتیازات مطابق نظریه کارشناسی 12/000/000/000 دوازده میلیارد ریال 
برآورد گردیده قطعه دوم 24 سهم از 96 سهم پالک 6 فرعی از 949 اصلی بخش ثبتی 34 کرمان واقع در بنستان 
دلفارد که 24 سهم از ششدانگ آن به مساحت 490 متر مربع مشتمل بر منزل مسکونی و باغچه می باشد اعم از 
عرصه و اعیان و امتیازات مطابق نظریه کارشناسی11/000/000/000یازده میلیارد ریال بر آورد گردیده ضمنا" پالک های 
موصوف ثبتی می باشند لذا مزایده در تاریخ 1400/07/24روز شنبه ساعت 9:00صبح در محل اجرای احکام دادگاه 
عمومی بخش ساردوئیه با حضور نماینده دادگاه برگزار می گردد و قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع وده 
درصد مبلغ پیشنهادی به شماره حساب ir1001000040590129076040350ضمنا جهت دریافت شناسه با شماره تماس 
03443270902 تماس یا با مراجعه به دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی ساردوئیه دریافت نمائيد في المجلس 
ما بقی ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد در صورت انصراف متقاضی ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده تمدید می گردد بنابراین متقاضیان خرید در صورت تمایل می توانند تا پایان ساعت اداری پنج شنبه 
1400/07/22 به دایره اجرای احکام مراجعه تا ترتیب بازدید از امالک مذکور داده شود و پیشنهادخود را در پاکت الک 
و مهر شده تا پایان مهلت مذکور تحویل اجرای احکام نموده ورسید اخذ نمایند خرید به صورت شفاهی نیز در جلسه 

آزاد می باشد ضمنا آدرس امالک بخش ساردوئیه - دلفارد واقع در بنستان دلفارد می باشد . 
مدیردفترواحداجرایاحکاممدنیبخششعبهاجرایاحکاممدنیبخشساردوئیه–
پیماناستانی.مالف:7

آگهیحصروراثت
شماره  دادخواست  3100456882بشرح  شناسنامه  دارای  اصغر  فرزند  آذر  آب  رضا  اقای 
اکبر  علی  آذرفرزند  اصغرآب  شادروان  داده  توضیح  140021920001837075مورخ1400/7/8 
بشناسنامه9259 در تاریخ1400/5/18  در شهرکرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت 

وی عبارتند/ عبارتست از: 
1-صمد آ ب آذر ش .م   ---- تاریخ تولد 62/6/10فرزند متوفی

2-فاطمه آ ب آذر ش .م   6080235838 تاریخ تولد 82/1/1فرزند متوفی
3-رضاآ ب آذر ش .م   3100456882 تاریخ تولد 1380/9/21فرزند متوفی

4-ایلیا آ ب آذر ش .م   ---- تاریخ تولد 1394/7/13فرزند متوفی
5-احسان آ ب آذر ش .م   3100780698 تاریخ تولد 90/1/23فرزند متوفی

6-محمد مهدی آ ب آذر ش .م  6080328577 تاریخ تولد 92/11/17فرزند متوفی
7-علی اکبر آ ب آذر ش .م   6080244276 تاریخ تولد 85/4/10فرزند متوفی

8-محمد هادی آ ب آذر ش .م  6080249030 تاریخ تولد 86/4/27فرزند متوفی
9-سعید آ ب آذر ش .م   ---- تاریخ تولد 68/4/7فرزند متوفی

10-علی آ ب آذر ش .م   ---- تاریخ تولد 1369/12/12فرزند متوفی
11-محمدامین آ ب آذر ش .م   ---- تاریخ تولد 1376/10/16فرزند متوفی

12-ابوذرآ ب آذر ش .م   ---- تاریخ تولد 1364/3/20فرزند متوفی
13-مریم زین الصالحین ش .م ---تاریخ تولد 56/6/16همسر متوفی

یک  مراتب  .لذا  متوفی  1352/5/10همسر  تولد  3160517217تاریخ  .م  محمودی ش  پام  14-زینب 
نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است. 
رئیسشورایحلاختالفشهرستانقلعهگنج

آگهیحصروراثت
محمد  تاج  فرزند  حیدری  اسماعیل  اقای 
شماره  دادخواست  3111بشرح  شناسنامه  دارای 
شادرواناقای  داده  توضیح  0000889مورخ1400/07/18 
محمد یونس حیدری فرزند اسماعیل بشناسنامه6980006975 در 
تاریخ 1400/6/27در شهرقلعه گنج فوت شده و وراثت منحصر حین 

الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
1-اسماعیل حیدری به شماره ملی3160468240پدر متوفی

2-طیبه چمنی به شماره ملی 3160468046مادر متوفی
آگهی  محلی  االنتشار  های کثیر  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا 
می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز 
رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیسشورایحلاختالفشهرستانقلعهگنج

آگهیحصروراثت
بر  مبنی  بهرامی  روزی  دادخواست  توجه  با  احتراما 
انحصار وراثت لطفا وراث حین الفوت متوفی  محمد 
2-یلدا3-  یاسین   -1 از  عبارتند  ده گودال  محمدی 
مسلم 4- مریم 5- یزدان 6-محسن 7-محسن 8- ابوذر9-مرضیه 
مقتضی روزنامه شود اگر وراث دیگری دارد پس از انتشار روزنامه 

ظرف مهلت یکماه وقت اعتراض دارید .
رئیسشورایحلاختالفجازموریان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319091000590-1400/6/14هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیلی بهره مند فرزند خوبیاربشماره شناسنامه 165با 
کد ملی 3030758842صادره ازجیرفت درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 226218متر مربع 
پالک - فرعی از266- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 266-اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد اراضی 
وحید آباد تل شیراز خریداری از مالک رسمی خانم لیلی بهره مند )خود متقاضی(محرزگردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . 
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/7 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/7/21م الف :2905
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

اادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره140060319091000625-1400/6/16هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
سرحدی  میثم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  عنبر  شهر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
دررودی فرزند دادخدا بشماره شناسنامه 3020064211صادره ازجیرفت درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 269متر مربع پالک - فرعی از45- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 45- اصلی قطعه 
یک بخش 45کرمان واقع درعنبرآباد شهرک خدا آفرین خریداری از مالک رسمی اقای سید محمد 
به فاصله 15روزآگهی می  نوبت  اطالع عموم مراتب دردو  به منظور  موسوی محرزگردیده است.لذا 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف 2129
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/21– تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/8/5

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمنطقهدوکرمان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078006183 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مریم علیپور خبیصی فرزند حسین بشماره شناسنامه 224 صادره از شهداد چهاردانگ مشاع از ششدانگ و آقای 
سید حسین خواجو خبیصی فرزند سید کاظم بشماره شناسنامه 4 صادره از شهداد دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 290/5 مترمربع پالک 116 فرعی از 3581 اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان 
خیابان زریسف کوچه شهدا 42 سمت راست اولین فرعی دو منزل مانده به آخر خریداری از مالک رسمی آقای 
یحیی حیدرلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 886
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهداد

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060319005000161 مورخ 1400/02/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای امیر منعمی پور فهرجی فرزند شاه محمد بشماره شناسنامه 3912 صادره از کرمان در ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 410 مترمربع پالک 1 فرعی از 459-اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد - بلوار کشاورز خریداری 
از مالک رسمی آقای ماشاهللا سلطانزاده خبیصی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 884
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/21
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/05

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد وامالک



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

1085 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 مهــر   21 چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 آرش معیریان کارگردان سریال ۹0 شبی 
شبکه سه شد

سریال »پالک 1۳« به تهیه کنندگی سعید ثنائی و کارگردانی 
آرش معیریان در شبکه سه ساخته می شود. 

به گزارش  مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پیش تولید سریال 
۹0 شبی »پالک 1۳« به کارگردانی آرش معیریان آغاز شد.

سریال »پالک 1۳« به تهیه کنندگی سعید ثنائی و کارگردانی 
آرش معیریان تازه ترین سریال شبکه سه سیما است که قرار 

است به زودی جلوی دوربین برود.

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی پرنده 
BPOTY 2۰22 منتشر شد. 

مهلت: 2۹ آذر 1۴۰۰
 Bird Photographer of the Year Limited این مسابقه توسط
، یک شرکت مستقر در بریستول، انگلستان برگزار می شود. در 
صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های 

تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دربافت هزینه های 
ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده 

کنید.

سمندر کوهستانی کردستان

خصوصیات:لبه های زیان آزاد، دندان های کامی در دو خط مستقیم قرار دارند که در 
قسمت قدامی همگرایی و در قسمت خلفی واگرایی دارند.غدد پاراتوئید دارای رشد کم 
یا به طور مشخص رشد یافته اند . دارای 5 انگشت در اندامهای حرکتی عقبی . دم از 
طرفین فشرده شده. استخوان فک باال با استخوان رجلی در تماس می باشد . بیشتر 

صفات جنس Neurergus حد واسط بین Salamandera و Triturus است . این حالت 
حد واسط مخصوصا« به وسیله این صفت مشخص می شود کهرنگ بدن این جانور مثل 
رنگ بدن سمندر است و همچنین الروهای آن شبیه به الرهای سمندرها می باشند در 
حالی که ترتیب قرارگیری دندان های کامی ،دم فشرده شده از طرفین و غده پاروتوئید 

رشد نکرده اند شبیه به تریبون است.چهار گونه از این جنس در ایران،عراق و ترکیه وجود 
دارند . در ایران از آذربایجان ، کردستان و لرستان گزارش شده است .

 محل پیدایش تیپ: اورومان داغ )کردستان(، عراق توصیف مختصر: پاها وقتی به تنه 
نزدیک شوند کامال یکدیگر را می پوشانند. لکه های زرد در بخش های فوقانی به تعداد 
زیاد و کوچک و بخشهای زیرین به رنگ قرمز کارمن دیده می شوند. اندازه به میلیمتر: 
150 تا 170 زیستگاه این حیوان رودخانه های دایمی در نواحی کوهستانی با پوشش 
گیاهی تمشک، پده  یا پیچو ب، گردو بلوط زیستگاه این سمندرها را تشکیل میدهند. 

سمندرها در زیر سنگهای سخت و یا در 
دیواره های صخره ای که تقریبا خالی 

از پوشش گیاهی هستند، در داخل 
رودخانه در ارتفاع تقریبا 1۳00 تا 1۴00 

متری بسر می برند. دمای آب محیط 
10 تا 1۳ درجه سانتیگراد است. انتشار 

جغرافیایی: مرز ایران و عراق در نوسود و 
اورومان داغ در عراق پراکندگی شناخته 

شده در ایران: مرز ایران و عراق در حومه 
پاوه و نوسود در استان کردستان است/ 

بیابان ها وکویرها

بارون 
درخت نشین    

نویسنده : ایتالو کالوینو
مترجم : مهدی سحابی

کتاب بارون درخت نشین نوشته ی 
ایتالو کالوینو است. این کتاب برای 

نخستین بار در سال 1۹۵7 در ایتالیا 
منتشر شد. پرسشگری فلسفی 

هسته ی داستان این کتاب است.بارون 
روندو قهرمان قصه از سنت های کهنه 
و قیدهای بی چون و چرای اجتماعی 

می گریزد و شیوه ای از زیستن را برای 
خود بر می گزیند که کوچک ترین 

همانندی با دیگر مردم ندارد.

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارزدیچیتال

خبر

خبر

اینفوگرافیک

عکسنوشت

امام جمعه جیرفت گفت: دانش آموزان برخی 
روستاهای جیرفت به دلیل وضعیت نامناسب 
اینترنت باید برای کالس های آنالین به باالی 
تپه ها و درختان بروند.حجت االسالم میثم 
تارم در گردهمایی معاونان و مربیان پرورشی 
آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: 
وضعیت آنتن دهی و سرعت اینترنت در جیرفت 
نامطلوب است.او افزود: بسیاری از دانش  
آموزان روستایی جیرفت باید برای حضور در 
کالس های درس آنالین و بهره مندی از آموزش  
مجازی به باالی تپه ها و درختان بروند که 
موجب به خطر افتاد سالمت آنان می شود.امام 
جمعه جیرفت تصریح کرد:سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش برنامه و چراغ راه معلمان و 
مربیان است که تربیت نسلی خالق، متدین و 
در تراز انقالب اسالمی را به عنوان هدفی اساسی 
دنبال می کند.حجت االسالم تارم با تاکید بر 

لزوم مطالعه مستمر بیانیه گام دوم انقالب، ادامه 
داد: بیانیه گام دوم انقالب ثمره اندیشه عمیق 
رهبر معظم انقالب است و باید وظایفی که در آن 
بر عهده ما گذاشته شده را عملی کنیم.او اضافه 
کرد: مربیان پرورشی زمینه ساز آموزش هستند 
و معلمان باید در کنار آنان آموزش و تربیت 
را برای تحقق اهداف نظام آموزشی به پیش 
ببرند.امام جمعه جیرفت ادامه داد:معلمان 
دروسی نظیر زبان خارجه، فیزیک، شیمی و 
ریاضی از ظرفیتی به دو چندان برای تربیت 
دینی دانش آموزان برخوردار هستند که باید 
از آن بهره  گرفت.او ابراز داشت:در عصر سرعت 
و تکنولوژی معلمان و مربیان باید از مجرای 
مطالعه شخصی، کالس های ضمن خدمت، 
مجالت تخصصی و دوره های مهارت افزایی 
همواره مطلع و به سالح روز مسلح شوند.این 
استاد حوزه و دانشگاه گفت:دانش آموزان در این 

زمان از بسیاری مسائل اطالع دارند و اشتباهات 
و عدم مطالعه معلمان و مربیان را به سرعت 
تشخیص می دهند.حجت االسالم تارم افزود: 
آنچه برای دانش آموزان مهم و الگو است، رفتار 
معلم و مربی است و به گفتار اهمیت کمتری 

می دهند.
تقویت تولید محتوای ارزشی 

در فضای مجازی 
مهران سنجری نیا مدیر آموزش و پرورش 
جیرفت اظهار داشت: در سال 1۳۹۹ با وجود 
محدودیت های ناشی از شیوع کرونا نه تنها 
هیچ  فعالیت آموزشی و پرورشی لغو نشد، بلکه 
اقدامات تقویت نیز شد.او افزود: چرخشی 1۸0 
درجه  در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
ایجاد شده که به واسطه آن وظیفه مربیان 
پرورشی برای تربیت دانش  آموزانی در تراز 

انقالب به مراتب سخت تر شده است.

توســعه روز افــزون شهرنشــینی 
از مشــخصه هــای اساســی عصــر 
معاصــر ماســت. امــروزه شــاهدیم 
ــش  ــرفته بی ــورهای پیش ــه در کش ک
از ۹0 درصــد مــردم در شــهرها 
ــه  ــهرهایی ک ــد؛ ش ــی می کنن زندگ
قــادر بــه فراهــم ســازي یــك زندگــی 
ــراي  ــبختي ب ــا خوش ــوام ب ــه و ت مرف
ــالوه  ــتند. بع ــود هس ــهروندان خ ش
ــه  ــتائیان ب ــترده روس ــرت گس مهاج
ــه خصــوص کالن شــهرها  شــهرها )ب
و ابرشــهرها( پدیــده اي اجتنــاب 
ناپذیر اســت کــه تمامــی کشــورهای 
ــا آن  جهــان ســوم و در حال توســعه ب
دســت بــه گریبــان هســتند. اگرچــه 
ایــن پدیــده، طبیعــی اســت... در این 
ــت  ــاختار هایی تح ــاد س ــتا ایج راس
ــرای حفــظ و نظم  عنوان شــهرداری ب
ــه  ــد ک ــاد گردی ــهرها ایج ــی ش بخش
ــاختار  ــن س ــم ای ــزای مه ــی از اج یک
واحــدی تحــت عنــوان »خدمــات 
ــه جــرات  شــهری« مــی باشــد کــه ب
مــی تــوان »خدمــات شــهري« را 
ــت. ــهري« دانس ــت ش ــب »مدیری قل

و  مســتقیم  ارتبــاط  در  چــون 
نــه  منســجمی بــا زندگــی روزا
شــهروندان اســت و کیفیــت زندگــی 

ــات  ــد، خدم ــی کن ــن م ــان را تعیی آن
ــت  ــی اس ــی از واحدهای ــهری یک ش
ــد  ــدم می زنی ــارک ق ــی در پ ــه وقت ک
و از مناظــر زیبــای پــارک لــذت مــی 
ــدادی از  ــه تع ــم ک ــی بینی ــم م بری
ــهری  ــات ش ــدوم خدم ــای خ نیروه
مشــغول فعالیــت هســتند و در حــال 
تمیــزی محیطــی هســتند کــه شــما 
ــاد  ــک روز ش ــد و ی ــذت ببری از آن ل
را در آن ســپری کنیــد، خدمــات 
شــهری بــا اجــرای صحیــح کار خــود 
توانســته اســت بــرای شــما ایــن 
محیــط را فراهــم نمایــد. معمــوال 
ــت  ــات شــهری فعالی ــای خدم نیروه
هــای زیــادی در طــول شــبانه روز 
انجــام مــی دهنــد کــه در جــای جای 
ــد  ــته باش ــود داش ــد نم ــهر میتوان ش
ــه  ــه زبال ــک هفت ــد ی ــرش را بکنی فک
ــما  ــازل ش ــهری از درب من ــای ش ه
جمــع آوری نشــود چــه بر ســر شــهر 
خواهــد آمــد . چــه بیماری هــا و چــه 
ــرای  ــا ب ــه ه ــن زبال ــی همی خطرات
ــه  شــهروندان ایجــاد خواهــد کــرد. ب
ــهری  ــات ش ــد خدم ــی واح ــور کل ط
یــک واحــد مهــم و اثــر گــذار در 
زندگــی مــا مــی باشــد و نحــوه ارائــه 
ــات شــهري توســط شــهرداري  خدم
ــط( و نحــوه  ــاي مرتب ــر نهاده )و دیگ
دریافــت آن خدمــات توســط یکایــک 

ــت ــهروندان اس ش
اگرچــه گســتره و نــوع خدمــات 
شــهري همــراه بــا نحــوه ارائــه آنــان، 
ــوردار  ــاده برخ ــوق الع ــي ف از اهمیت
اســت )کــه غالبــا نیــز نســبت بــه آن 
اطالعاتــی داریــم( امــا آنچــه مــا مــی 
خواهیــم در ایــن جــا بــدان بپردازیم، 

ــهری  ــات ش ــف خدم ــح وظای توضی
ــام  ــب نظ ــروزی در قال ــع ام در جوام

ــد. ــی باش ــهرداری م ش
از جمله این وظایف:

 1- حمل زباله بصورت روزانه
 2- اتالف سگهای ولگرد 

ــه و دپو  ۳-صــاف نمــودن میــدان زبال
ــه هــا و تســطیح میدان کــردن زبال

 ۴- بــاز کــردن خیابانهــا و تاسیســات 
شــهری در فصــل بارندگــی

5- تنظیــم اطالعیــه و دادن آگهــی 
هــای بهداشــتی و نحــوه جمــع آوری 

ــه و ... زبال
در  زبالــه  کیســه  دادن   -۶  

مــردم بــه  تفریح گاه هــا 
7- رفــع آبگرفتگــی معابــر ســطح 

شــهر
۸- برخــورد بــا مشــاغل مزاحــم و 

تاسیســات غیرمجــاز
ــازی  ــای زیباس ــه ه ــرای برنام ۹- اج

ــوب ــای مص ــرح ه ــوب ط در چارچ
 10- جلوگیــری از هرگونــه ســد 
ــم و  ــاغل مزاح ــی و مش ــر عموم معاب

تکــدی گــری
ــر  ــن بنــدی معاب ــی و آذی 11- چراغان

ــن و میادی
12- نظــارت بــر کیوســک هــای 

منصوبــه در خیابانهــا
کلیــه  نگهــداری  و  نصــب   -1۳
اســباب  جملــه  از  المان هــا 

پــارک بازی هــای 
و  نویســی  دیــوار  رفــع   1۴

و.. بصــری  ناهنجاریهــای 
تهیــه کننــده: الهــام خســروداد 
 ( کارشــناس خدمــات شــهری 

شــهرداری بــم(

»نظام سنتی تقسیم آب« 
سمنان در انتظار جهانی شدن

با توجه به منابع محدود آب در کشور، تقسیم آب و نقش 
آن همواره سهمی تعیین کننده داشته و از مسائل اقتصادی 
و اجتماعی - سیاسی بوده است. نظام سنتی تقسیم آب در 
شهر سمنان قدمتی بیش از یک هزار سال دارد و از قرن ها 

پیش تاکنون رایج و مورد استفاده بوده است. تقسیم آب 
به صورت سنتی توسط آب پخش کن یا »برُجم کبیر« 

روی رودخانه گلرودبار انجام می شده است و نهایتا پس از 
تقسیم آب رودخانه در محل پارا )آب پخش کن( توسط 

شش نهر اصلی به سمت شش استخر به نام های شاهجوق، 
لتیبار، ناسار، اسفنجان، کدیور، کوشمغان و زاوقان که در 

حقیقت منابع اصلی آب کشاورزی در مناطق مختلف شهر 
بوده است، هدایت می شد و از آنجا با توجه به حقابه هر 
فرد میزان کل سهم افراد در هر روز تعیین و تخصیص 

داده می شد.

عکس: ایرنا

سنا
: ای

بع
من

وضعيت اینترنت تحصيل دانش آموزان جيرفت را مختل کرده است

 اهميت و نقش »خدمات شهری« در جوامع امروزی

چهلمین جشنواره فرهنگی و هنری 
»فردا« در مدارس کرمان آغاز شد

خبر

ــا روز  ــان ب ــته همزم ــردا« روز گذش ــری »ف ــی و هن ــنواره فرهنگ ــن جش چهلمی
بزرگداشــت حافظ در مدارس سراســر اســتان کرمان در ۸0 رشــته فرهنگــی و هنری 

ــش آمــوزان آغــاز شــد. ــژه دان وی
ــا  ــن جشــنواره ب ــاح ای ــن افتت ــان در آیی ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
اشــاره بــه اســتعدادهای بالقــوه دانــش آمــوزان در زمینــه هــای مختلــف فرهنگــی و 
هنــری گفــت: بــا توجــه بــه اصــل تفاوت هــای فــردی، دانــش آمــوزان اســتعدادهای 

ــرای شــکوفایی آنهــا در مــدارس بایــد گام برداریــم. ــد کــه ب مختلفــی دارن
ــه  ــردا« را زمین ــری »ف ــی هن ــنواره  فرهنگ ــزاری جش ــب برگ ــد اسکندری نس احم
ــمرد و  ــوزان برش ــتعدادهای دانش آم ــکوفایی اس ــد و ش ــرای کشف،رش ــبی ب مناس
ــروز  ــا ام ــروز ت ــان دی ــرات نوجوان ــیرین ترین خاط ــنواره ش ــن جش ــت: ای اظهارداش
در ســاحت فرهنــگ و هنــر و خلــق زیبایــی را در بر گرفتــه  و اینــک بــه عنــوان یــک 
ــا بســیار ارزشــمند و  ــت م ــم و تربی ــدس تعلی ــرای نظــام مق ــراث فرهنگــی« ب »می

ــت. گرانبهاس
او گفت:جشــنواره  فرهنگــی هنــری فــردا بــا بیــش از ۸0 رشــته گرایــش و پوشــش 
ــر  ــه ه ــی  اســت ک ــم فرهنگ ــداد عظی ــک روی ــتان ی ــه در ســطح اس ــزار مدرس ۶ ه
ســاله موجــب کشــف، رشــد و شــکوفایی اســتعداد دانش آمــوزان خــالق در فضایــی 

جــذاب می شــود.
اســکندری نســب بــا اشــاره بــه شــرکت بیــش از ۶0 درصــد دانــش آمــوزان اســتان 
در جشــنواره فرهنگــی - هنــری فــردا در ســال تحصیلــی گذشــته بــا وجــود شــیوع 
ــوزان اســتان  ــش آم ــر کشــوری توســط دان ــه برت ــا از کســب ۳5 رتب ــروس کرون وی
ــری  ــرکت حداکث ــرای ش ــه الزم ب ــاد زمین ــر ایج ــرداد و ب ــتان 1۴00 خب در تابس

ــرد. ــد ک ــنواره تاکی ــن جش ــوزان در ای دانش آم

خبر
مدیرعامــل شــرکت معــادن 
زغالســنگ کرمــان گفــت: ســرمایه گذاری در 

ــد. ــعه یاب ــد توس ــدن بای ــش مع بخ
ــه  ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی ــع ب ــک طب ــر نی باق
ــر محتــرم صمــت  ــزود: همانطــور کــه وزی اف
در صحبــت هــای خود بــر ضــرورت ســرمایه 
گــذاری در بخش هــای مختلــف صنعــت 
ــد 10  ــل رش ــق حداق ــرای تحق ــدن ب و مع

ــعه  ــه توس ــد ب ــد، بای ــاره کردن ــدی اش درص
ســرمایه گذاری در بخــش معــادن توجــه 

ــود. ــژه ای ش وی
نیــک طبــع بــه افزایــش ســودآوری و افزایش 
ــان  ــنگ کرم ــادن زغالس ــرکت مع ــد ش تولی
ــدن  ــوع 7 مع ــت: از مجم ــرد و گف ــاره ک اش
فعــال در بخــش زغــال کک شــو، حــدود 
ــو  ــام کک ش ــنگ خ ــن زغال س ــزار ت 1۸۶ ه

ــدار در  ــن مق ــه ای ــت ک ــده اس ــتخراج ش اس
مقایســه با مــدت مشــابه ســال قبــل افزایش 

۳0 درصــدی را نشــان می دهــد.
او افــزود: شــرکت معــادن زغالســنگ کرمــان 
ــه  ــد ک ــه جدی ــده 7 پهن ــاه آین ــد م طــی چن
مراحــل اکتشــاف آنهــا در حــال تکمیــل 
ــد 20،000  ــش تولی ــم افزای ــد و حج می باش
ــروی  ــن و اشــتغال 1500 نفــری جــذب نی ت

ــه را  ــر منطق ــی در ه ــان بوم ــانی از جوان انس
ــت. ــد داش ــال خواه بدنب

الزم بــه ذکــر اســت مدیرعامــل شــرکت 
معــادن زغالســنگ کرمــان بــه دلیل ابتــال به 
ــا در بیمارســتان شــهید چمران  بیماری کرون
ــت نامســاعد  ــه عل ــران بســتری شــده و ب ته
بــودن حــال عمومــی، تحــت مراقبــت هــای 
ویــژه پزشــکی قــرار دارد کــه از درگاه خداوند 
منان بــرای ایشــان آرزوی ســالمتی و شــفای 

عاجــل مــی نماییــم.

ضرورت افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن


