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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1400 مهــر   24 شــنبه         1086 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

تخم سیمان 25 هزار 
تومانی را ملخ خورد

رمشکی های بی نصیب رمشکی های بی نصیب 
 از معدن مس از معدن مس

استاندار کرمان: 
بسیاری  از مطالبات 
کارگران به حق است

رکورد شکنی 
دوباره مردم 

 در سفرهای جاده ای
در روزهای گذشته شاهد افزایش چشمگیر تردد وسایل 
نقلیه مختلف در جاده های کشــور و ترافیک ســنگین 
در محورهای مواصالتی بودیم که مشــخص نیست آیا 
محدودیت های سفر با توجه به تغییر رنگ بندی شهرها 
تغییر کرده است یا خیر؟در روزهای گذشته هم مانند هفته 
قبل شاهد افزایش چشمگیر ترددهای جاده ای بین استانی 
ســفرهای مردم بوده رکورد تازه ای در این زمینه به ثبت 
رسیده است. به گونه ای که طی دو روز گذشته بیش از 4 
میلیون خودرو در محورهای مواصالتی کشور تردد کرده اند. 
طبق جدیدترین آمارهای منتشر شــده مرکز مدیریت 
راه های کشور بیش از 2 میلیون و 12 هزار وسیله نقلیه در 
بیست و یکم مهر ماه و بیش از 2 میلیون و 2۳ هزار وسیله 
نقلیه در روز گذشته یعنی بیست و دوم مهرماه در محورهای 
مواصالتی کشور تردد کردند و این نشان دهنده رکوردشکنی 

جدیدی در سفرهای استانی مردم بوده است.

وعده وزیر صمت هوایی بود؟

۷۸ بستری جدید و ۲ فوتی 
در شبانه روز گذشته

اجرای طرح زراعت 
چوب در ۴۰۰ هکتار از 

عرصه های مستعد کرمان

باغداران شهربابک 
محصول انار را زودتر 

برداشت کنند

دکتــر مهــدی شفیعی،سـخنگوی دانشــگاه علـوم پزشـکی کرمـان  عصـر جمعـه 
2۳ مهرمـاه گفـت : طـی 24 ســــاعت گذشـــته، ۷8 بیمـار جدیــد کرونـا در 

ند. بیمارسـتان های اسـتان بسـتری شـده ا

رئیس اداره جنگل کاری و جنگل داری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری کرمان گفت:با توجه به ظرفیت 

باالی استان کرمان طی امسال طرح زراعت چوب 
در سطح 400هکتار از عرصه.های مستعد شمال استان 

کرمان اجرا می شود.

غالمرضا منگلی با بیان اینکه امکان برداشت انار تا اواخر 
آبان ماه وجود دارد تاکید کرد:  در صورت تداوم کاهش 

دما، در صورتی که انار برداشت نشده باشد، احتمال 
ترکیدگی، سرمازدگی و کاهش کیفیت و در نهایت 

کاهش قیمت محصول انار وجود دارد.

یک میلیون و 
۹۰۷ هزار هکتار از 

مراتع جنوب کرمان 
 ممیزی شد

استاندار کرمان با 
اشاره به مطالبات 

مطرح شده از سوی کارگران و تالش 
مدیران برای حل آنها گفت: بسیاری از 
مطالبات مطرح شده کارگران بحق اما باید 
توجه داشت که مسائل کارگری کشور 

پیچیده است.
علی زینی وند در همایش نقش روحانیون 
)ائمه جماعات( شهر کرمان در تبلیغ و 
ترویج فرهنگ وقف با بیان اینکه حکومت 
باید امنیت و حقوق مردم را رعایت و 
تامین کند افزود:اگر هر یک از مسئوالن 
بدون اطالعات دقیق و بدون اتکا به مبانی 
قانونی به این مسائل ورود کنند، ممکن 
است یک اقدام، مسائل متعددی را برای 

کشور ایجاد کند.
او در بخش دیگری از سخنانش بر 
رسیدگی صحیح و سریع به درخواست 
های جامعه کارگری تاکید کرد و گفت: 
با تشکیل کارگروه های ویژه و برگزاری 
بیش از ۳00 ساعت جلسه با مدیران 
قانونی  داریم حقوق  مربوطه تالش 

کارگران را به آنان تامین کنیم.

صفحه۲ را 
بخوانید

انتقاد امام جمعه 
جیرفت از تاخیر 
مسئوالن در حل 

مشکل پل هلیل رود
امام جمعه جیرفت 
از تاخیر مسئوالن 

این  رود  هلیل  پل  مشکل  رفع  در 
شهرستان انتقاد کرد و گفت: مسئوالن 
باید مشکل پل هلیل رود جیرفت را 

برطرف کنند.
حجت االسالم میثم تارم در خطبه های 
این هفته نماز جمعه جیرفت خواستار 
رسیدگی مسئوالن مربوطه با حداکثر 
سرعت و دقت برای برطرف کردن 
مشکل فنی پل هلیل رود که چند وقت 

پیش رخ داد شد.
او گالیه مردم جیرفت را نسبت به 
وضعیت پل هلیل رود کامال بحق دانست 
و گفت: دالیل این مشکل نیازمند نظر 
کارشناسی است ولی تاخیر چند هفته ای 
در تسهیل گری رفت و آمد مردم پذیرفته 

نیست و بر خالف کار جهادی است.
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انتقاد امام جمعه جیرفت از تاخیر 
مسئوالن در حل مشکل پل هلیل رود

یک میلیون و ۹۰۷ هزار 
هکتار از مراتع جنوب کرمان 

امام جمعه جیرفت از تاخیر مسئوالن در رفع ممیزی شد
مشکل پل هلیل رود این شهرستان انتقاد کرد 
و گفت: مسئوالن باید مشکل پل هلیل رود 

جیرفت را برطرف کنند.
حجت االسالم میثم تارم در خطبه های این 
هفته نماز جمعه جیرفت خواستار رسیدگی 
مسئوالن مربوطه با حداکثر سرعت و دقت 
برای برطرف کردن مشکل فنی پل هلیل رود 

که چند وقت پیش رخ داد شد.
او گالیه مردم جیرفت را نسبت به وضعیت پل 
هلیل رود کامال بحق دانست و گفت: دالیل 
این مشکل نیازمند نظر کارشناسی است ولی 
تاخیر چند هفته ای در تسهیل گری رفت 
و آمد مردم پذیرفته نیست و بر خالف کار 

جهادی است.
شکسته شدن بتن بخشی از پل هلیل رود طی 
صبح 10 مهرماه جاری خبرساز شد و انتقادها 
را از چگونگی ساخت این پروژه به دنبال داشته 
است. دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
جیرفت نیز 12 مهرماه به موضوع ریزش 
بخشی از این پل ورود و اعالم کرد بررسی ویژه 
دادستانی درباره عملکرد دستگاه های اجرایی 

مرتبط با احداث این پل آغاز شد.

امام جمعه جیرفت در بخش دیگری از سخنان 
خود در خطبه های این هفته نماز جمعه ضمن 
گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، گفت: این 
نیروی مقتدر در خط مقدم مبارزه با اشرار و 

نظم و امنیت قرار دارد.
او افزود: مردم باید نیروی انتظامی را از خود 
بدانند همانگونه که نیروی انتظامی برخوردی 

همراه با رافت اسالمی با مردم دارد.
تارم همچنین خواستار مشارکت واقفان و 
خیران برای کمک به نیروی انتظامی در زمینه 
نصب دوربین های پایش  الکترونیک در سطح 

شهرستان شد.
امام جمعه جیرفت همچنین به شرایط بازار 
اشاره کرد و گفت: از مسئوالن می خواهیم 
نسبت به نظارت و کنترل بازار اقدام کنند چرا 

که گرانی ها باعث آزار مردم است.
او اظهار داشت:مسئول در جمهوری اسالمی 
ایران باید تا آخرین ساعت حضور در مسئولیت 
با جدیت به مردم خدمت کند زیرا کوتاهی در 

این زمینه خیانت است.
تارم ادامه داد: دولت جدید باید سریع تر 
تغییرات الزم را برای بهبود وضعیت کشور و 

مردم انجام دهد.

خبری از سیمان 25 هزار تومانی نیست؛ تنها آثارش بر می گردد به 
بورس و همان خبر نیمه شهریورماه و وعده وزیر صمت برای رسیدن 
قیمت سیمان پاکتی به زیر 25هزار تومان. قیمتی که نه در آگهی های 
دیوار رد پایی از آن دیده می شود و نه در سیمان عرضه شده توسط 
عامالن توزیع. برای مصرف کننده نهایی که شامل انبوه سازان هم 

می شود قیمت از ۳6 هزار تومان تا باالی 40 هزار تومان در نوسان 
است. قیمتی که حداقل ده هزار تومان با قیمت های قبلی فاصله دارد 
و حاال در کنار افزایش سایر هزینه های ساخت و ساز مثل قیمت فوالد 
به عنوان جزیی که 25درصد از ساختمان را تشکیل می دهد، هزینه 
 هر متر مربع ساخت و ساز را به باالی 8 میلیون تومان رسانده است.

مدیـرکل دفتر امور مراتع سـازمان 
جنـگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری 
کشـور از ممیـزی شـدن یـک 
میلیون و ۹0۷ هزار هکتار از مراتع 
هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان 
کرمـان خبـر داد و گفت: تـا پایان 
سـال جـاری تمـام مراتـع منطقه 
جنـوب کرمـان ممیزی می شـود.

ترحـم بهـزاد در کارگاه آموزشـی 
نامـه فنـی و  اصالحیـه شـیوه 
اجرایـی بهـره بـرداری از مراتـع و 
شـرح خدمـات تهیـه طرح هـای 
مرتعداری کشـور در جنوب کرمان 
تصریح کرد: پروانه چـرای دام یک 
پروانـه موقـت و طـرح مرتـع داری 
یـک سـند مـدون از مجموعـه 
اقداماتـی بـرای مدیریـت پایـدار 

مراتـع اسـت.
او ادامـه داد: ایـن طـرح بـا هـدف 
حفـظ، احیـا، اصـالح، توسـعه و 
بهره بـرداری صحیـح و اسـتمرار 
تولید در محدوده معینـی از مراتع 
در قالب طـرح به تصویب سـازمان 
جنـگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری 
کشـور یا واحدهـای تابعه اسـتانی 

می رسـد.
او عملکـرد منابـع طبیعـی منطقه 
جنوب کرمـان را در ممیزی کردن 
مراتـع بسـیار خـوب برشـمرد و از 
برگـزاری جشـن پایـان ممیـزی 
مراتـع جنـوب کرمـان در اواخـر 

سـال جـاری خبـر داد.
او بـا بیـان اینکـه رعایـت مفـاد 
طـرح و اجـرای طـرح مرتـع داری 
بـه عهـده مجـری و ناظـران طرح 
اسـت، وسـعت کل مراتـع جنـوب 
کرمان را یک میلیـون و ۹18 هزار 

هکتـار برشـمرد.
او تصریـح کـرد: طـی 40 سـال 
گذشـته سـاالنه 45 هـزار و 100 
هکتـار از مراتـع جنـوب کرمـان 
ممیـزی شـده کـه تنها طی سـال 
گذشـته 116 هزار هکتـار از مراتع 
جنوب کرمان ممیزی شـده است.

او بـه تهیـه طـرح مرتعـداری در 
جنوب کرمان اشـاره کـرد و گفت: 
در 40 سـال اخیر به طور متوسـط 
سـاالنه 6 هـزار 600 هـزار هکتـار 
طرح مرتعـداری تهیه و سـال قبل 
22۳ هزار هکتار تهیـه طرح انجام 

شـده اسـت.او ادامه داد: از مجموع 
یک میلیـون و ۹18 هـزار هکتار از 
مراتع جنوب کرمـان تاکنون 2۷4 
هـزار هکتـار تهیـه طـرح صـورت 
گرفتـه و همچنیـن 4۹5 هـزار 
هکتـار تصویب طـرح انجام شـده 

اسـت.
مدیـرکل دفتر امور مراتع سـازمان 
جنـگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری 
کشـور بـه احالـه مدیریت اشـاره و 
تصریـح کـرد: در احالـه مدیریـت 
مجـری مکلـف بـه اجـرا بـوده و 
مـالک عمل کتابچـه طـرح و مفاد 
قرارداد اسـت کـه در صـورت عدم 
اجرا توسـط مجریان طبق قرارداد 

بـا آن هـا برخـورد می شـود.
او ادامـه داد: طـی سـال گذشـته 
تاکنـون مجمـوع احالـه مدیریتی 
کـه در جنـوب کرمـان صـورت 
گرفته نزدیک بـه 1۷1 هزار هکتار 

بـوده اسـت.
و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
آبخیـزداری جنوب کرمـان نیز در 
ایـن کارگاه تهیه طـرح مرتعداری 
بـرای احیـا و اصـالح مراتـع را از 
برنامه هـای ایـن اداره کل دانسـت 
و گفـت: تمامـی صاحبـان پروانـه 
چـرای دام مراتع جنـوب کرمان تا 
هشتم آذر ماه امسال فرصت دارند 
مراجعه بـه ادارات منابـع طبیعی و 
آبخیزداری شهرسـتان هـای تابعه 
نسـبت به تمدید پروانه چـرای دام 

خـود اقـدام کننـد.
حمـزه احمـدی افـزود: در صورت 
مراجعـه نکـردن صاحبـان پروانـه 
چـرا در موعـد مقـرر سـبب ابطال 

پروانـه چـرای آن هـا می شـود. 
او اظهـار داشـت: امسـال اداره 
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان در تهیـه و احالـه 
طـرح هـای مرتعـداری در کشـور 

پیشـرو بـوده اسـت.
او بیـان کـرد: مجریان طـرح های 
مرتعـداری عـالوه بـر معافیت ۳0 
سـاله از هرگونه پرداخـت عوارض 
سـالیانه تمدیـد پروانـه چـرا، در 
صـورت هرگونـه احیـا و توسـعه 
و بهـره بـرداری در سـطح مراتـع 
اولویـت بهـره بـرداری نیـز بـا آن 

هاسـت.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی 
عملیات اجرایی تکمیل مرکز بهداشتی به همراه خانه زیست پزشک و سرایداری جوزم شهرستان شهربابک

شناسه آگهی : 1۲۰۷15۰

دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

عملیات اجرایی تکمیل مرکز بهداشتی به همراه خانه زیست پزشک و سرایداری جوزم موضوع مناقصه
شهرستان شهربابک

تضمین شرکت در مناقصه
 مبلغ برآورد :  16/794/517/062 ریال

مبلغ تضمین :   840/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی / ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد : الف( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irدریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 1400/07/28
  http://iets .mporg.ir   ب( پایگاه ملی مناقصات

تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/08/11آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراستمحل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه(

از ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/08/12گشایش پیشنهادها

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

استخـدام

09133952075

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار 
 در کارگاه کابینت و دکور سازی نیازمندیم .
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۷۸ بستری جدید و ۲ فوتی در شبانه روز گذشته
بـه گــزارش روابــط عمومــی علــوم پزشـکی 
کرمان،دکتــر مهــدی شفیعی،سـخنگوی ایـن 
دانشــگاه عصـر جمعـه 2۳ مهرمـاه بـا بیـان 
اینکـه طـی 24 ســــاعت گذشـــته، ۷8 بیمار 
اسـتان  بیمارسـتان های  در  کرونـا  جدیــد 
بسـتری شـده اند، گفــت:»26 نفــر از آنهـا از 
حــوزه دانشـگاه علــوم پزشــکی کرمان)شامل 
راور، رابر،بافـت، بردسـیر، کوهبنـان، کرمـان، 
شـهربابک، زرنـد، ارزوئیـه(، ۳5 نفــر از حـوزه 
دانشکده علوم پزشـکی سـیرجان، 6 نفر از حوزه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بم و 8 نفر از حــوزه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت هســتند «.
 او بـا بیـان اینکـه ۳ نفر از حوزه دانشـگاه علــوم 

پزشــکی رفسـنجان، بسـتری جدیــد گـزارش 
شــده اســت، افـزود: »در حـال حاضـر، ۳2۷ 
بیمـار کرونـا در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری 
هستند«.شــفیعی ادامــه داد:» 16۹ نفــر از 
بیمـاران بسـتری در حــوزه علــوم پزشــکی 
کرمـان، 2۷ نفــر حــوزه علــوم پزشــکی 
رفسنجان ، 1۷ نفــر حــوزه جنــوب، 1۹ نفــر 
در حــوزه دانشــگاه علــوم پزشـکی بــم و ۹6 
نفـر از حــوزه دانشکده علـوم پزشـکی سیرجان 
بسـتری هسـتند و خدمات بیمارسـتانی به آن ها 

ارائــه می شــود«.
 او اظهـار کـرد:»از ابتـدای اپیدمـی تاکنـون 40 
هـزار و ۷1۷ نفـر در اســـتان،بــه دلیل ابتال به 

کرونا بسـتری شده اند«. مدیر گروه مبــارزه بــا 
بیماری هـای واگیردار دانشـــگاه علوم پزشـکی 
کرمـان سـپس اظهـار کرد:»متاسـفانه در 24 
ســاعت گذشــــته، 2 مــورد فوتـی بــه دلیل 
ابتـال بـه ویـروس کرونا گـزارش شــده کــه هر 
2 نفر مربـوط به حــوزه دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان اســت«. بـه گفتـه شـفیعی،از ابتـدای 
اپیدمـی کرونـا در اســتان تاکنون، 4822 نفــر 
یـه دلیــل ابتال بــه کوویــدـ  1۹ جــان خـود 
را از دســت داده انــد.او همچنیـن تعـداد دز 
واکسـن های تزریـق شـده اسـتان کرمـان در 
نوبــت اول را یک میلیون و ۷2۷ هـزار و 688 دز 
و نوبت دوم 828 هــزار و ۳28 دز عنــوان کـرد. 

دعوت به همکاری
ــتان  ــع در شهرس ــود واق ــزی خ ــر مرک ــت دفت ــی جه ــر معدن ــرکت معتب ــک ش ی
کرمــان  دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد . متقاضیــان واجــد شــرایط مــی تواننــد 
ــد. ــال نماین ــه آدرس                                                      ارس ــود را ب ــه خ رزوم
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اهالی: زمین ها برای ماست، مالکیت را قانونی دنبال می کنیم

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور از ممیزی شدن یک میلیون 
و ۹0۷ هزار هکتار از مراتع هفت شهرستان 

جنوبی استان کرمان خبر داد
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باغداران شهربابک محصول 
انار را زودتر برداشت کنند

مدیر جهاد کشاورزی شهربابک با اشاره به شروع کاهش شدید دما در 
این منطقه به کشاورزان شهرستان توصیه کرد که زودتر محصول انار 
خود را برداشت کنند.غالمرضا منگلی با بیان اینکه امکان برداشت انار 
تا اواخر آبان ماه وجود دارد تاکید کرد:  در صورت تداوم کاهش دما، در 
صورتی که انار برداشت نشــده باشد، احتمال ترکیدگی، سرمازدگی 

و کاهش کیفیت و در نهایت کاهش قیمت محصول انار وجود دارد.
او بر اساس پیش بینی کارشناسان تخمین زد که 2 هزار و ۳0 تن انار 
در شهرستان شهربابک تولید شود.منگلی با بیان اینکه متوسط تولید 
انار در این شهرستان 10 تن در هکتار است افزود: سطح باغات انار در 
شهربابک ۳40 هکتار اســت که 2۹0 هکتار بارور و مابقی غیر بارور 

هستند.
او با اشاره به اینکه در زمستان ســال ۹۹ و اوایل بهار 1400 خسارت 
سرمازدگی ۳0 درصدی داشته ایم اظهار امیدواری کرد با تدابیر الزم و 

سرعت در برداشت انار، متوسط تولید به 15 تن در هکتار افزایش یابد.
به گفته منگلی عمده کاشــت انار در این شهرستان به صورت تک و 
ردیفی در حاشیه مزارع و باغات و مخلوط با سایر محصوالت باغی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهربابک در شــمال غرب مرکز استان کرمان 
بیان کرد: انار تولیدی در این شهرستان از نظر طعم، عطر و لذیذ بودن 
از کیفیت باالیی برخوردار است و به درجات یک تا چهار تقسیم بندی 
می شود که به ترتیب درجات، برای صادرات تا مصرف بازار داخلی و 
ارسال به واحدهای فرآوری به منظور تولید آب انار، رب انار و کنسانتره 

عرضه می شود.

اجرای طرح زراعت چوب در ۴۰۰ 
هکتار از عرصه های مستعد کرمان

رئیس اداره جنــگل کاری و جنــگل داری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری کرمان گفت:با توجه به ظرفیت باالی استان کرمان طی 
امسال طرح زراعت چوب در سطح 400هکتار از عرصه.های مستعد 

شمال استان کرمان اجرا می شود.
رحمت اهلل باقری در جلسه بررسی اجرای طرح زراعت چوب در بخش 
شهداد که با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه و بخشدار شهداد 
برگزار شد،گفت:هدف از اجرای طرح ملی توسعه زراعت چوب،تامین 
چوب مورد نیاز کشور،اشتغال.زایی،کاهش واردات چوب و کاستن فشار 

وارده بهره برداری از جنگل های شمال کشور است.
او افزود:افزایش نرخ ارز و ممنوع شــدن برداشت چوب از جنگل های 
کشــور باعث شــده که زراعت چوب دوباره فعالیت اقتصادی شود و 
استقبال خوبی از آن شده که این مهم از طریق کاشت گونه هایی که 
سریع رشد می کنند و چوبده هستند،نظیر ارقام اکالیپتوس در مناطق 

مستعد استان در دست انجام است.
باقری تصریح کرد:با توجه به طوالنی بودن زمان کشت و زراعت چوب، 
کشت تلفیقی پیشنهاد می شود به طوری.که در بین درختان چوب 
می توانند صیفی جات یا گیاهان دارویی بکارند تا بتوانند هزینه های 

تولید خود را مدیریت کنند.
او بیان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده بهره برداران از طرح زراعت 
چوب، ۹0 میلیون تومان سود خالص در هر هکتار کسب می کنند که 
این مبلغ تنها مربوط به زراعت خود چوب اســت و شامل کشت و در 

آمد های جانبی نمی شود.
باقری گفت: زراعت چوب هزینه چندانی ندارد و تنها نیازمند اندکی 
خاک ورزی )به آن دسته تالش های مکانیکی که برای بهم زدن خاک 
برای آماده ســازی آن برای پرورش گیاهان کشاورزی انجام می گیرد 
خاک ورزی می گویند( و نگهداری است و در هر هکتار برای 2تا ۳ نفر 
به صورت مستقیم و برای 10 تا 12 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال 

ایجاد می شود.
او افزود: با توجه به ظرفیت بهینه نهالســتان های اســتان، هر ساله 
نهال های استاندارد و با کیفیت اکالیپتوس در این نهالستان ها تولید و 
در قالب طرح زراعت چوب بین متقاضیان دولتی، شرکت های خصوصی 

و عموم مردم توزیع می شود.
رئیس اداره جنــگل کاری و جنــگل داری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری کرمان بیان داشت: در این خصوص، در سال 1۳۹۹ سطحی 
معادل ۳00هکتار از عرصه های مستعد استان در قالب طرح زراعت 
چوب اجرا شد و طی امسال با توجه به ظرفیت باالی استان این سطح 

به 400 هکتار افزایش خواهد یافت.

استاندار کرمان با اشاره به مطالبات مطرح شده از 
سوی کارگران و تالش مدیران برای حل آنها گفت: 
بسیاری از مطالبات مطرح شده کارگران بحق اما 

باید توجه داشت که مسائل کارگری کشور پیچیده است.
علی زینی وند در همایش نقش روحانیون )ائمه جماعات( شهر 
کرمان در تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف با بیان اینکه حکومت باید 
امنیت و حقوق مردم را رعایت و تامین کند افزود:اگر هر یک از 
مسئوالن بدون اطالعات دقیق و بدون اتکا به مبانی قانونی به این 
مسائل ورود کنند، ممکن است یک اقدام، مسائل متعددی را برای 

کشور ایجاد کند.
او در بخش دیگری از سخنانش بر رسیدگی صحیح و سریع به 
درخواست های جامعه کارگری تاکید کرد و گفت: با تشکیل 
کارگروه های ویژه و برگزاری بیش از ۳00 ساعت جلسه با مدیران 
مربوطه تالش داریم حقوق قانونی کارگران را به آنان تامین کنیم.
استاندار کرمان تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران آنچه که 
توانسته است را برای کارگران لحاظ کرده و تاکید دارد که هیچ 
فردی نباید به حقوق کارگران دخالت کند و در این زمینه باید 
توجه داشت که دولت داور است و باید بین  کارگر و کارفرما به 

شکلی اقدام کند که حقوق هیچ یک تضییع نشود.
زینی وند یادآور شد: برخی کارگران به حقوق خود اعتراض 
داشته اند اما در نهایت با آنان به تفاهم رسیده ایم، البته بررسی 
ابعاد مختلف درخواست ها ضروری است و نهادهای امنیتی 
ملزم به ورود و شناسایی افرادی هستند که از مطالبات کارگران، 
سوء استفاده می کنند. همانگونه که اگر حتی مدیران نیز خالف 
حقیقت و قانون اقدامی انجام دهند، از سوی نهادهای امنیتی 

مورد سوال قرار می گیرند.
او تاکید کرد: هر فرد در هر مقامی برای ورود به موضوعات باید ابعاد 
مختلف آن را بررسی و ضمن مشورت با مسئوالن مربوطه و کسب 
اطالعات الزم و قانونی نسبت به اظهار نظر و ارائه راهکار اقدام کند 
تا خدای ناکرده بر مبنای یک اظهارنظر غیرکارشناسی، کشور با 

مسائل متعدد روبه رو نشود.
زینی وند اظهار داشت:به همه کارگران و خانواده های آنان اطمینان 
می دهم که از آن چیزی که بتوانیم و در توان ساختار قانونی باشد، 

تک تومانی از آنان ضایع نمی شود.

نخستین همایش ملی سیاست خارجی ایران، 
سویه های داخلی و خارجی به صورت مجازی به 
میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان شروع به کار 
کرد.برگزاری این همایش با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن ایرانی روابط بین الملل شعبه 
کرمان و کمیته مسائل ایران انجمن علوم سیاسی ایران همراه 
بوده است.تجزیه و تحلیل ساختار و فرایند سیاستگذاری خارجی 
ایران و عوامل موثر بر آن، تجزیه و تحلیل نهادهای تصمیم گیر و 
بازیگران سیاست خارجی و بررسی نقش و تعیین کنندگی آنها، 
سیاست خارجی منطقه ای ایران و نیز سیاست های ایران در قبال 
قدرت های بزرگ از جمله محورهای این همایش اعالم شده 
است.تبیین تغییر و ثبات در فلسفه و دکترین سیاست خارجی 
ایران، ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در سیاست خارجی، 
سیاست خارجی در قالب مطالعات موردی )برجام، رابطه با چین 
و…(،ارزیابی عملکرد سیاست گذاران و تصمیم گیران در قالب 
مطالعات موردی، آسیب شناسی سیاست خارجی ایران در 
قالب دوره های زمانی یا مطالعات موردی از دیگر محورهای این 

همایش بوده است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان در مراسم 
مجازی آغاز به کار این همایش با اشاره به جایگاه و قدمت 50 
ساله دانشگاه شهید باهنر با 400 رشته گفت: گروه علوم سیاسی 
این دانشگاه جوان و با قدمتی 14 ساله است که توانسته منشا 

تحوالت خوبی باشد.

استاندار کرمان: بسیاری
 از مطالبات کارگران به حق است

همایش ملی »سیاست خارجی 
ایران، سویه های داخلی و خارجی« 

در کرمان آغاز شد

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

در روزهــای گذشــته شــاهد افزایش 
چشمگیر تردد وسایل نقلیه مختلف در 
جاده های کشــور و ترافیک سنگین در 
محورهای مواصالتی بودیم که مشخص 
نیســت آیا محدودیت های سفر با توجه 
به تغییر رنگ بندی شــهرها تغییر کرده 

است یا خیر؟
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته هم 
مانند هفته قبل شاهد افزایش چشمگیر 
ترددهای جاده ای بین استانی سفرهای 
مردم بوده رکورد تــازه ای در این زمینه 
به ثبت رســیده اســت. به گونه ای که 
طی دو روز گذشــته بیش از 4 میلیون 
خودرو در محورهای مواصالتی کشــور 

تردد کرده اند.
طبق جدیدترین آمارهای منتشــر شده 
مرکــز مدیریت راه های کشــور بیش از 
2 میلیــون و 12 هزار وســیله نقلیه در 
بیست و یکم مهر ماه و بیش از 2 میلیون 
و 2۳ هزار وســیله نقلیه در روز گذشته 
یعنی بیست و دوم مهرماه در محورهای 
مواصالتی کشــور تردد کردنــد و این 
نشــان دهنده رکوردشکنی جدیدی در 

سفرهای استانی مردم بوده است.
براســاس آخرین اطالعات دریافتی از 
22۷1 ترددشــمار فعال در محورهای 
برون شــهری نیز تردد بین اســتانی در 
شــبانه روز گذشته نســبت به روز قبل 
)21 مهر ماه( 0.5 درصد افزایش تردد را 

نشان می دهد.
البته در در هفته ای که گذشــت رنگ 
بندی شــهرها و اســتان های مختلف 
نشــان می دهد که به غیر از چند شــهر 
غربی کشور، مابقی نقشــه ایران از نظر 
وضعیــت کرونایی به رنــگ زرد یا آبی 
درآمده و دیگر وضعیت کرونایی کشور 

قرمز نیست.
البته در این میان باید به هشــدارهای 
مســئوالن بهداشتی کشــور نیز توجه 
کــرد چراکه آن هــا بارها بر ایــن نکته 
تأکیــد کردند کــه نباید بــه این رنگ 
بندی ها توجه کرد و مردم همچنان باید 
پروتکل های بهداشتی را برای پیشگیری 
از شــیوع موج جدید کرونا در کشــور 

رعایت کنند.

شــاخص کل بورس اوراق بهــادار تهران 
اگرچــه در پایان معامــالت هفته ای که 
گذشــت با افت 6.5 درصــدی در ارتفاع 
یک میلیون و ۳۹۷ هــزار واحدی به کار 
خود پایان داد، اما اتخاذ تصمیماتی مانند 
تغییر ترکیب شورای عالی بورس و انتخاب 
رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار 
با استقبال فعاالن بازار سرمایه مواجه شد.

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در پایان معامالت هفته ای که گذشــت 
)چهارشــنبه، 21 مهرماه( بــا ۹1 هزار 
واحد کاهش نسبت به هفته قبل به عدد 
یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحد رسید؛ براین 
اساس افت شــاخص کل در هفته جاری 

حدود 6.5 درصد بود.
شاخص کل در پایان روز چهارشنبه هفته 
گذشته )14 مهر ماه( در حالی با رقم یک 
میلیــون و 488 هزار واحــد به معامالت 
خود پایان داد که این رقم روز گذشــته 
)چهارشنبه، 21 مهرماه( به یک میلیون و 

۳۹۷ هزار واحد رسید.

بررسی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور نشان می   دهد 
که تا پایان مرداد 1400، معادل 2۷۳5 هزار و 500 میلیارد 
تومان تسهیالت داده شده که در مقایسه با اسفند سال گذشته 

رشد 14.۳ درصدی داشته است.
طبق اطالعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی تسهیالت 
اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری تا پایان مرداد امسال، 
معادل 2۷۳5 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که نسبت به 

اسفند سال گذشته با رشد 14.۳ درصدی مواجه شده است.
همچنین، تسهیالت قرض الحسنه 8.۳ درصد از کل تسهیالت 
اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه را تشکیل 
داده و حجم عمده عملکرد تسهیالتی بانک ها مربوط به مرابحه 

با 2۹.۹ درصد و فروش اقساطی با 20 درصد است.
به لحاظ عددی در پایان مرداد سال جاری 226 هزار و 100 
میلیارد تومان از کل تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند 

ماه سال گذشته، 11.5 درصد رشد را نشان می دهد.
بانک های تجاری چقدر تسهیالت دادند؟

از سوی دیگر، بانک های تجاری در کل 416 هزار و 800 میلیارد 
تومان تسهیالت پرداخت کرده اند که با رشد 1۳.۷ درصدی 
مواجه شده و سهم وام های قرض الحسنه از این میزان تسهیالت 
56 هزار و ۷00 میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی 
بانک های تجاری در پایان سال گذشته 14.1 درصد افزایش 

یافته است.
ز وام های بانک های تجاری را  گفتنی است 1۳.6 درصد ا
قرض الحسنه تشکیل می دهد. در بانک های تجاری کشور 
نیز، سهم عمده تسهیالت پرداختی مانند بانک ها و موسسات 
اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان 2۹.۳ درصد است 
که رقم آن 121 هزار و ۹00 میلیارد تومان در پایان مرداد 

1400 بوده است.
عالوه براین، 8.۳ درصد تسهیالت بانک های تجاری به رقم ۳4 
هزار و 500 میلیارد تومان در پایان مرداد ماه به تسهیالت جعاله 
اختصاص داشته که این رقم در اسفند سال قبل ۳1.5 هزار 
میلیارد تومان بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیالت 
پرداختی بانک های تجاری در پایان مرداد 1400 به فروش 

اقساطی، مرابحه و قرض الحسنه اختصاص یافته است.
همچنین، بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت 
تسهیالت تا پایان مرداد سال جاری نشان دهنده این است که 
تسهیالت اعطایی با 4.5 درصد افزایش از رقم ۳8۷ هزار و ۷00 
میلیارد تومان به عدد 405 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده 
که سهم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان تسهیالت اعطایی 
بانک های تخصصی معادل 20 هزار و 400 میلیارد تومان بوده 
که با افزایش 1.۷ درصدی در مقایسه با اسفند سال گذشته 

مواجه شده است.
ز وام های بانک های تخصصی را  گفتنی است که 5 درصد ا

قرض الحسنه تشکیل می دهد.
بزرگترین بخش تسهیالت پرداخت شده در بانک های تخصصی 
کشور مربوط به فروش اقساطی می شود؛ به نحوی که در پایان 
مرداد سال جاری 41.1 درصد کل تسهیالت اعطایی این بانک ها 
به رقم 166 هزار و 500 میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی 
بوده و این رقم در اسفند ماه سال گذشته به میزان 168 هزار و 

100 میلیارد تومان بود.
بانک های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیالت قابل 
توجهی پرداخت کرده اند؛ به نحوی که 16.6 درصد کل منابع 
تسهیالتی این بانک ها در پایان مرداد امسال به میزان 6۷ هزار و 

400 میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.

بانک ها از ابتدای سال
 چقدر وام دادند؟

رکورد شکنی دوباره مردم 
در سفرهای جاده ای

روزهای پر نوسان بورس
 در هفته سوم پاییز

   

اهالی شهر رمشک قلعه گنج در روزهای گذشته 
نسبت به فعالیت معدن مسی که در این منطقه 
وجود دارد، اعتراض کردند. اهالی می گویند مالکیت 
زمین های کارخانه فرآوری معدن برای آن هاست و 
به قول هایی که در مورد دادن بخشی از سهم معدن به 
آن ها داده شده عمل نشده است.در روزهای گذشته 
اهالی شهر رمشک قلعه گنج نسبت به فعالیت معدن 
مسی که در این منطقه وجود دارد، اعتراض کردند. 
اعتراضی که از روز شنبه ۱۷ مهر با حضور حدود ۱۰۰ 
نفر از اهالی در محل معدن آغاز شد. آن ها که بعد از 
گذشت سه سال هیچ تاثیری از درآمد میلیاردی 
معدن در زندگی خود نمی بینند حاال صبرشان تمام 
شده، خواهان رسیدگی به خواسته های خود شدند.

اهالی می گویند دنبال حق خودمان هستیم و 
اعتراض تنها برای این موضوع است. قول هایی که 
در زمان شروع به کار معدن به اهالی داده شده، 
ادعای مالکیت اهالی به بخشی از زمین های کارخانه 
فرآوری معدن و مشکالت زیست محیطی ناشی از 
فعالیت معدن، بخشی از خواسته های مهم مردم 
است.اما معدن مس رمشک کجاست؟ محدوده 
اکتشافی معدن مس رمشک با مساحت اولیه ۴۰ 
کیلومترمربع در جنوب استان کرمان و در ۱۴۰ 
کیلومتری شهرستان قلعه گنج قرار دارد. فعالیت 
این معدن از سه سال قبل توسط  شرکت »کانی 
فرآوران زمان« آغاز و از همان زمان با مخالفت مردم 

محلی مواجه بود.
آن طور که اهالی منطقه رمشک می گویند قبل از 
شروع به کار جلساتی برگزار و  بهره برداری از معدن 
با قول اختصاص سهمی مشخص به آن ها  آغاز شده 

اما حاال پس از گذشت ۳ سال به وعده ها عمل نشده 
و مردم به این موضوع اعتراض دارند.

عالوه بر این موضوع می گویند معدن چسبیده به 
زمین های کشاورزی است و فعالیت  آن اثر منفی 

روی درخت های خرما گذاشته است.
نه می فروشیم نه اجاره می دهیم

»در این که معدن جزء اراضی ملی است شکی نیست، 
اما کارخانه فرآوری روی زمین های ماست، ما هم نه 
می فروشیم نه اجاره می دهیم.« این را یکی دیگر 
از اهالی می گوید. او مدعی است کارخانه فرآوری 
معدن مس رمشک روی زمین های کشاورزی آن 
هاست و از روی سن نخل ها نیز قدمت زمین به 
خوبی مشخص می شود.»شیردل نادری« که اهل 
روستای سورگاه رمشک است می گوید ما در اینجا 
زمین کشاورزی داریم، باالی ۵۰ نخل در زمین های 
ما وجود دارد؛ سه سال قبل در زمان شروع به کار 
مدیرعامل قول داد سهمی که به ما تعلق می گیرد 
را بدهند اما هیچ خبری نیست و زیر قولشان زده اند.

نگرانی از ورود پساب کارخانه به محیط 
زیست

یکی از مشکالت اساسی در استخراج معادن،دفع 
باطله ها است. باطله ها مواد زائدی هستند که در 
عملیات حفاری، استخراج و کانه آرایی، در معادن 
تولید می شوند. به دلیل طبیعت سمی و خطرناک 
بعضی از این باطله ها، دفع صحیح و اصولی آن ها 

از لحاظ زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است.
ورود پساب کارخانه فرآوری مس به آب های 
زیرزمینی هم دلیل دیگر اعتراض اهالی رمشک 
است. آن ها می گویند آب به قنات ها وارد شده و 
کشاورزی را خراب کرده است. عالوه بر آن ها به 
برداشت ۵۰۰ هزار لیتر آب از آب ها زیر زمینی برای 
استفاده معدن در شرایط کم آبی و خشکی چاه های 

کشاورزی ابراز نگرانی می کنند.»مرجان شاکری« 
مدیرکل محیط زیست استان کرمان می گوید: تاثیر 
پساب بر آب های زیزمینی اثبات نشده؛ کارخانه 
پیوست زیست محیطی دارد اما برای سد باطله آن 
هنوز طرحی ارائه نشده است.او ادامه داد: اعالم کردند 
که می خواهند با روش فیلتر پرس انجام شود که به 
دلیل تحریم ها با وقفه مواجه شد و گفتند از همین 
سد استفاده می کنند؛ قرار شد چاه های پایشی حفر 
و نمونه برداری انجام شود و بتوان در مورد آن تصمیم 

گیری کرد.
فرماندار قلعه گنج در مورد مسائل زیست محیطی 
کارخانه فرآوری معدن گفت: پساب کارخانه 
مشکالتی داشت که مربوط به چند ماه گذشته بود؛ 
کارشناس های محیط زیست بازدید کردند و قرار شد 

چند چاه  حفر شود که این کار انجام شد.
او ادامه داد: در حال حاضر از نظر زیست محیطی 
مشکلی وجود ندارد؛ هرچند ممکن در آینده گزارش 

هایی بشود.
صمت جنوب: خواسته های قانونی اهالی 

مورد توجه قرار بگیرد
»مسلم مروجی« رئیس سازمان صمت جنوب استان 
می گوید معدن مس رمشک کارهای قانونی را طی 

کرده و پروانه بهره بردای دارد.
او ادامه می دهد: طبق گزارشی که سرمایه گذار 
فرستاده تعدادی از مردم روی زمین های معدن 
ادعای مالکیت دارند و می گویند باید سهمی در 
اختیار ما قرار بگیرَد این موضوع باید بررسی شده 

و خواسته های قانونی آن ها مورد توجه قرار بگیرد.
فرماندار قلعه گنج: مقرر شد سهم مردم از طریق 

شرکت تعاونی داده شود
»مهدی شهسواری« فرماندار قلعه گنج می گوید 
بخشی از خواسته های مردم قانونی بوده و بخشی 

از آن ها در قانون نیست.به گفته شهسواری طی 
جلساتی که با حضور مردم، مولوی های اهل تسنن 
منطقه و امام جمعه شهرستان برگزار شد روی 
خواسته های قانونی صحبت شده و همه رضایت 
دادند کار معدن شروع شود.او در خصوص درخواست 
سهمی که مردم از معدن دارند توضیح داد: پروانه 
بهره بردای معدن برای کسی است که کار قانونی آن 
را انجام می دهد؛ اما در بحث سهم طی صحبت هایی 
که صورت گرفت قرار شد شرکت تعاونی تاسیس 

شود و مردم در آن سهامدار شوند.
 شهسواری ادامه داد: به این ترتیب قرار شد در این 
تعاونی خدماتی از جمله جذب کارگر، خدمات 
عمرانی، خدمات حمل و نقل، فضای سبز و هر کاری  

که معدن نیاز دارد انجام شود.
با شرکت تعاونی مخالفیم؛ مالکیت زمین ها را 

قانونی دنبال می کنیم
ترکمانی یکی از اهالی رمشک می گوید: در شورای 
تامین قلعه گنج نامه ای نوشته شد که بزرگان طوایف 
منطقه آن را امضا کنند که این زمین ها برای اهالی 
است؛ امضاها را جمع می کنیم و دنبال کارهای قانونی 
آن هستیم. او در خصوص صحبت فرماندار قلعه گنج 
مبنی بر تشکیل تعاونی با تاکید بر این که تعاونی را 
قبول نکردیم؛ گفت: گفتند تعاونی می زنیم و شما در 
آن سهامدار شوید اما ما گفتیم نه تعاونی می خواهیم 

نه چیزی؛ فقط خسارت زمین ها می خواهیم.
حاال فعالیت معدن مس رمشک پس از چند روز 
اعتراض اهالی از سر گرفته شد اما همچنان اهالی 
منطقه بر مالکیت زمین های کارخانه فرآوری معدن 
اصرار دارند و حاال می خواهند مسیر قانونی آن را 
دنبال کنند.  از طرفی چالش مسائل زیست محیطی 
معادن همچون سایر نقاط استان همچنان وجود 

دارد.

تیم والیبال فوالد سیرجان به عنوان قهرمانی 
باشگاه های مردان آسیا دست یافت. به گزارش 
دوره  بیست ویکمین  مرحله  نهایی   ، ایسنا 
رقابت های قهرمانی باشگاه های مردان آسیا امروز 
)جمعه( با چهار دیدار در شهر ناخون راتچاسیما 
تایلند پیگیری شد. در دیدار نهایی تیم فوالد 
سیرجان نماینده ایران به مصاف العربی قطر رفت و 
سه بر یک این تیم را شکست داد و جام قهرمانی را 

باالی سر برد. نماینده ایران در مرحله مقدماتی هم 
تیم العربی را سه بر یک شکست داده بود.

شاگردان سعید رضایی در چهار ست و به ترتیب با 
نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲ به 

پیروزی رسیده و جام قهرمانی را به نام خود زدند.
در ست نخست این مسابقه مجتبی قلی زاده 
بازیکن شماره ۱۲ فوالد از ناحیه مچ پا مصدوم 
و از زمین مسابقه خارج شد.بدین ترتیب تیم 

فوالد سیرجان با کسب ۶ برد متوالی به مقام 
قهرمانی سال ۲۰۲۱ باشگاه های مردان آسیا دست 
یافت تا هشتمین نماینده ایران در این رقابت ها 
در نخستین حضور آسیایی نیز قهرمان شود.

پیش از این هفت تیم باشگاهی ایران حضور در 
رقابت های قهرمانی والیبال مردان آسیا را تجربه 
کرده بودند که شامل تیم های پیکان، صنام، سایپا، 
کاله مازندران، متین ورامین، بانک سرمایه و خاتم 

اردکان بودند و فوالد سیرجان هشتمین نماینده 
ایران در این رقابت هاست.مسابقات والیبال قهرمانی 
مردان باشگاه های آسیا از سال ۱۹۹۹ آغاز شد 
و نمایندگان ایران تا کنون ۲۲ مدال شامل ۱۵ 
طال، چهار نقره و سه برنز در این رقابت ها به دست 
آوردند.تیم پیکان با کسب ۱۱ عنوان از جمله 
۷ مقام قهرمانی در سال های ۲۰۰۲، ۲۰۰۶ تا 
۲۰۱۱ )شش دوره متوالی(، دو نایب قهرمانی در 
سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴  و دو مقام سومی در سال 
های ۱۹۹۹ و ۲۰۱۵ در این مسابقات به عنوان 

پرافتخارترین تیم آسیا شناخته می شود.

 حمزه سلامنی|کرمان نو 

گزارش

»مهدی شهسواری« فرماندار 
قلعه گنج می گوید بخشی از 
خواسته های مردم قانونی بوده و 
بخشی از آن ها در قانون نیست.
او در خصوص درخواست سهمی که 
مردم از معدن دارند توضیح داد: 
پروانه بهره بردای معدن برای کسی 
است که کار قانونی آن را انجام 
می دهد؛ اما در بحث سهم طی 
صحبت هایی که صورت گرفت قرار 
شد شرکت تعاونی تاسیس شود و 
مردم در آن سهامدار شوند.

رمشکی های بی نصیب از معدن مس
اهالی: زمین ها برای ماست، مالکیت را قانونی دنبال می کنیم

طن
ذ و

کاغ
س: 

عک

ــا  ــته ب ــه گذش ــی هفت ــازار ط ــده ب ــای عم ــای ارزه به
کاهــش قابــل توجــه همــراه بــود، کارشناســان انتصاب 
رئیــس کل جدیــد بانــک مرکــزی و امیــدواری فعــاالن 
بــازار ارز بــرای تحــوالت سیاســت خارجــی و مشــخص 
ــل  ــن عوام ــادی را مهم تری ــت های اقتص ــدن سیاس ش

ــد. ــالم می کنن ــت اع ــش قیم ــن کاه ای
ــن  ــرخ دالر در آخری ــا، ن ــه ایرن ــزارش روز جمع ــه گ ب
ــی در نزدیکــی  ــازار آزاد درحال ــه ب ــن هفت ــالت ای معام
ــه  ــه در هفت ــت ک ــان داش ــان نوس ــزار توم ــرز ۲۷ ه م
ــال ۲۸ هــزار تومــان  پیشــین معامــالت ایــن ارز در کان

انجــام می شــد.
ــس کل  ــی رئی ــس از معرف ــد کاهشــی قیمــت ارز پ رون

ــاز  ــته آغ ــه گذش ــنبه هفت ــزی در چهارش ــک مرک بان
ــزار و ۱۰۰  ــدوده ۲۸ ه ــه دالر در مح ــی ک ــد، زمان ش
تومــان و یــورو نیــز در محــدوده ۳۲ هــزار و ۵۰۰ تومان 
قــرار داشــت. اما بــا شــروع معامــالت هفتــه اخیــر، این 
رونــد کاهشــی شــدت گرفت تــا جایــی کــه در روزهای 
سه شــنبه و چهارشــنبه، بهــای دالر در ســاعاتی حضور 

در کانــال ۲۶ هــزار تومــان را نیــز تجربــه کــرد.
ــاز  ــای ب ــن محرک ه ــادی مهم تری ــان اقتص کارشناس
ــازار ارز را  ــاالن ب ــی فع ــارات تورم ــر انتظ ــرای تغیی ب
ــد؛  ــی می کنن ــل معرف ــده در دو عام ــورت عم ــه ص ب
تعییــن ریاســت جدیــد بانــک مرکــزی و اخبــاری کــه 
ــت  ــته ای را تقوی ــرات هس ــرگیری مذاک ــال از س احتم

ــت. ــرده اس ک
ــس  ــل ارزی پ ــان در محاف ــن کارشناس ــاد ای ــه اعتق ب
ــس کل  ــوان رئی ــه عن ــادی ب ــح آب ــی صال ــی عل از معرف
ــکان عرضــه ســنگین ارز در  ــه ام ــک مرکــزی، گمان بان
روزهــای ابتدایــی فعالیــت وی، باعــث شــد تــا فعــاالن 
ــاط  ــود احتی ــای خ ــام خریده ــازار در انج ــی ب افزایش
ــالت روز  ــروع معام ــا ش ــه ب ــی البت ــن نگران ــد. ای کنن
شــنبه و کاهــش ۲۵۰ تومانی نــرخ اعالمی فــروش دالر 
و یــورو در صرافی هــای بانکــی تقویــت کــرد. در همیــن 
راســتا برخــی از معامله گــران بــازار ارز معتقدنــد رونــد 
حاکــم در بــازار طــی هفتــه ای کــه گذشــت در اختیــار 

ــرار داشــت. بازارســاز ق

از ســوی دیگــر کارشناســان اقتصــادی همچنــان 
ــت  ــون سرنوش ــار پیرام ــاالی اخب ــذاری ب ــر تاثیرگ ب
ــن  ــد. در همی ــد دارن ــز تاکی ــته ای نی ــرات هس مذاک
راســتا معامــالت هفتــه ای کــه گذشــت از ابتــدا تحــت 
ــر امورخارجــه کشــورمان کــه  تاثیــر صحبت هــای وزی
از نزدیــک بــودن زمــان اعــالم جمع بنــدی دولــت 
ایــران در خصــوص مذاکــرات هســته ای، کار خــود 
ــت  ــای مثب ــن فض ــرد. ای ــاز ک ــدا آغ ــه پی را امیدواران
ــم برخــی شــرکت های  ــا اعــالم لغــو تحری همچنیــن ب
ــز  ــه نی ــکا در روز جمع ــت آمری ــوی دول ــی از س ایران
تقویــت شــد و بــر تشــدید رونــد کاهشــی بــازار در ایــن 

ــت. ــر گذاش ــه تاثی هفت
ــی  ــار سیاس ــار اخب ــوق انتش ــوالت ف ــر تح ــالوه ب ع
ــد  ــذار بودن ــر گ ــازار ارز تاثی ــر ب ــز ب ــری نی ــت دیگ مثب
کــه از آن جملــه می تــوان بــع خبرهــای منتشــر شــده 

درخصــوص مذاکــرات سیاســی میــان دولت هــای 
ــده اند  ــث ش ــه باع ــرد ک ــاره ک ــتان اش ــران و عربس ای
ــازار ارز،  ــاالن اقتصــادی و معامله گــران ب ــا برخــی فع ت
این تحــوالت را نشــان دهنــده رویکــرد تعاملــی وزارت 
ــد. ــتقبال آن برون ــه اس ــد و ب ــایی کنن ــه  شناس خارج

بــا ایــن وجــود در معامــالت ایــن هفتــه، روند کاهشــی 
ــت  ــداوم یاف ــان ت ــزار توم ــرز ۲۷ ه ــا م ــت دالر ت قیم
ــان را  ــزار توم ــال ۲۶ ه ــاعاتی کان ــرای س ــد ب و هرچن
نیــز تجربــه کــرد، امــا در نهایــت طــی ســه روز پایانــی 
ــه  ــان مواج ــزار توم ــرز ۲۷ ه ــت در م ــا مقاوم ــه ب هفت
ــرز ۳۱ هــزار و ۲۰۰  ــورو در م ــرای ی ــد ب ــن رون شــد. ای
ــن دو ارز  ــب ای ــن ترتی ــه ای ــاد و ب ــاق افت ــان اتف توم
عمــده جهانــی طــی ایــن ســه روز پایــان هفتــه عمدتــا 
در محــدوده ۲۰۰ تومانــی باالتــر از ایــن مرزهــا در حال 

ــد. ــه بودن معامل

سایه سنگین کاهش قیمت ها در بازار ارز

فوالد سیرجان قهرمان باشگاه های والیبال آسیا شد

وعده وزیر صمت هوایی بود؟

تخم سیمان 25 هزار تومانی را ملخ خورد
یم

سن
ع: ت

منب

خبری از سیمان ۲۵ هزار تومانی نیست؛ تنها آثارش بر 
می گردد به بورس و همان خبر نیمه شهریورماه و وعده 
وزیر صمت برای رسیدن قیمت سیمان پاکتی به زیر 
۲۵هزار تومان. قیمتی که نه در آگهی های دیوار رد پایی 
از آن دیده می شود و نه در سیمان عرضه شده توسط 
عامالن توزیع. برای مصرف کننده نهایی که شامل انبوه 
سازان هم می شود قیمت از ۳۶ هزار تومان تا باالی ۴۰ 
هزار تومان در نوسان است. قیمتی که حداقل ده هزار 
تومان با قیمت های قبلی فاصله دارد و حاال در کنار 
افزایش سایر هزینه های ساخت و ساز مثل قیمت فوالد 
به عنوان جزیی که ۲۵درصد از ساختمان را تشکیل 
می دهد، هزینه هر متر مربع ساخت و ساز را به باالی ۸ 

میلیون تومان رسانده است.
 کاهش قیمت سیمان نخستین وعده وزیر در روز رای 
اعتماد مجلس بود. ۱۸ شهریورماه علی نیکزاد، نایب 
رییس مجلس شورای اسالمی در صفحه توییتر خود در 
همین رابطه نوشته بود: » در نشستی که با وزیر جدید 
صمت داشتیم، قول دادند قیمت هر پاکت سیمان 
ظرف ۱۵ روز به ۲۵ هزار تومان برسد و قیمت میلگرد 
هم در سه مقطع یک ماهه به طور کامل ساماندهی 
شود.« یک هفته بعد سیدرضا فاطمی امین، وزیر 
صمت در نشستی که با موضوع تنظیم بازار سیمان، 
فوالد و کاالهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس 
برگزار شد، گزارشی درباره اقدام های انجام شده در 
حوزه های بازار سیمان و فوالد ارائه داد و گفت سیمان 
۲۵هزار تومان است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این 
جلسه گفته بود:» طبق قولی که در زمان رأی اعتماد به 

نمایندگان ملت داده شد، قیمت سیمان به نرخ پیش از 
قطعی برق بازگشت و قیمت آن به کیسه ای ۲۵ هزار 
تومان رسید.  این در حالی است که بسیاری معتقد بودند 
وقتی نرخ کاالیی در ایران باال می رود دیگر پایین نخواهد 

آمد، اما این اتفاق خوشایند رخ داد.«
 *سیمان ۲5 هزار تومانی فقط 

برای عامالن توزیع
در حقیقت سیمان ۲۵هزار تومان شد اما نه برای مردم 
عادی، پیمانکار جزء و یا حتی انبوه سازان، بلکه صرفا برای 
عامالن توزیع. به گفته محسن یزدان پناه، معاون بازرسی 
و نظارت سازمان صمت سیمان تیپ ۲ در بورس کاال برای 
هر تن ۵۲۰تا ۵۳۵هزار تومان معامله شده. عرضه ای که 
با توجه به حجم تقاضا همان روز یک شنبه و دوشنبه به 
اتمام رسیده. یزدان پناه می گوید:»قیمت سیمان در 
بورس هفته ای مشخص می شود و این قیمت  مربوط به 

روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه است.«
اما این سیمان ۵۳۵هزار تومانی که به ازای هر کیسه 
۵۰ کیلویی ۲۶ هزار و ۷۵۰تومان می شود به دست چه 

کسی می رسد؟
یزدان پناه می گوید هر کسی که کد بورسی داشته باشد 
از انبوه ساز پیمانکار گرفته تا عامالن توزیع و مصرف 

کنندگان عمده سیمان.
 با این حال بررسی های »کاغذ وطن« نشان می دهد 
نه تنها مصرف کنندگان  خرد؛بلکه پیمانکاران و انبوه 
سازان نیز دستشان به این قیمت ها نمی رسد. خرید 
سیمان باز هم از همان سیستم سنتی عامالن توزیع 
است.  موضوعی که طهماسبی، رییس هیات مدیره 
انجمن انبوه سازان آن را به کف باالی خرید ربط می دهد 
و مجتبی دادبخش دبیر انجمن انبوه سازان کرمان آن 

را به مقاومت در برابر تغییر انبوه سازان ربط می دهد.

 *ساختمان سازی که ۲۰ یا 3۰ واحد می سازد، 
امکان خرید سیمان از بورس را ندارد

طهماسبی معتقد است سیستم خرید برای خریداران  
سیمان همان سیستم قبلی است. او به »کاغذ وطن« 
می گوید: » سیمان شخصی از عامالن توزیع باید 
خریداری شود،چرا که از طریق بورس اشخاص جزء 
نمی توانند سیمان بخرند . صرفا عامالن توزیع از این 
سیستم جلو می روند و خرید برای الباقی با همان 
سیستم قبلی است که در این بخش هم باز همان 

مشکالت قدیم مثل کمبود موجودی برقرار است.«
به گفته او آنچه مانع خرید سیمان پیمانکاران از بورس 
شده، مقرون به صرفه نبودن خرید  با توجه به هزینه های 
حمل است:» کامیونی که بار را تحویل می گیرد باید 
حداقل ۲۰الی۲۵تن سیمان بار آن باشد. این مقدار برای 
کسی است که فرضا ساخت و ساز ۵۰۰واحدی دارد و 

زمین نگهداری اش را هم دارد مناسب است.«
 *ساختمان سازان عادت کردند به الگوهای قبلی

دادبخش، دبیر انجمن انبوه سازان کرمان اما نظر دیگری 
دارد و معتقد است عاملی که مانع خرید از بورس شده 
تمایل  به تکرار الگوهای قبلی است: »به دلیل اطالعات 
کمی  که از خرید در بورس دارم نمی توانم قضاوتی در 
رابطه با خوب یا بد بودن بورسی شدن سیمان داشته 
باشم، اما به هر حال ساختمان سازها سال ها عادت 
داشتند که از مرکز توزیع و یا از طریق  حواله سیمان 

خریداری کنند و تغییر این رویه سخت است.«
به گفته رییس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان 
کرمان تا قبل از ورود سیمان به بورس، سیمان از طریق 
حواله فروش و  با نرخ مصوب کارخانه به انبوه سازان 
تحویل داده میشده:» در چند ماه گذشته با رایزنی هایی 
که با دو کارخانه سیمان داشتیم، حواله هایی برای ما 

صادر شده بود که مستقیما سیمان را با نرخ مصوب 
کارخانه از این دو کارخانه تحویل می گرفتیم.«آخرین 
نرخ حواله هایی که برای اعضای انجمن صادر شده به 
ازای هر کیسه سیمان ۲۶ هزار تومان است. بعد از 
ورود به بورس اما این نرخ از ۳۳ تا ۴۰ هزار تومان متغیر 
بوده است. معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت در 
خصوص قیمت های متفاوت عرضه سیمان پاکتی 
می گوید:» بعضی از عامالن خودشان مستقیما از بورس 
خرید می کنند و بین ۲تا سه درصد حاشیه سود در 
نظر می گیرد و مابقی نیز کرایه حمل است. اما در موارد 
دیگری هم عامالن خود از فرد دیگری که او از بورس 
کاال را خریده، سیمان خریدند که در این صورت قیمت 

مقداری باالتر می رود.«
*هزینه ساخت هر متر خانه باالی ۸میلیون 

تومان
فوالد و بعد از آن  سیمان یکی از مواد اصلی صنعت 
ساخت و ساز است. به طوریکه بنا به اطالعات انجمن 
انبوه سازان استان سهم این بخش در قیمت تمام 
شده ساختمان  های اسکلت فلزی به ۶ درصد و در 
ساختمان  های با اسکلت بتنی به ده درصد می رسد. 
موضوعی که عمال منجر شده در کنار افزایش قیمت ۶۰ 
درصدی فوالد نسبت به سال گذشته هزینه های ساخت 
به شدت باال رفته و انگیزه ساختمان سازان  برای ساخت 
و ساز نیز کاهش یابد. دبیر انجمن انبوه سازان در این 
باره می گوید:»قیمت تمامی مصالح ساختمان افزایش 
یافته و ثباتی هم در این بازار نیست؛ به طوریکه نسبت 
به دو سال پیش هزینه ساخت و ساز از مترمربعی ۴ 
میلیون تومان به باالی ۸ میلیون تومان رسیده و نیمی 
از فعاالن صنعت ساخت و ساز نیز رغبتی به فعالیت در 

این عرصه ندارند.«

مرضیه قاضی زاده | کاغذ وطن
گزارش 

 کاهش قیمت سیمان نخستین وعده وزیر در روز 
رای اعتماد مجلس بود. 1۸ شهریورماه علی نیکزاد، 
نایب رییس مجلس شورای اسالمی در صفحه توییتر 
خود در همین رابطه نوشته بود: » در نشستی که 
با وزیر جدید صمت داشتیم، قول دادند قیمت هر 
پاکت سیمان ظرف 15 روز به ۲5 هزار تومان برسد 
و قیمت میلگرد هم در سه مقطع یک ماهه به طور 
کامل ساماندهی شود.« یک هفته بعد سیدرضا 
فاطمی امین، وزیر صمت در نشستی که با موضوع 
تنظیم بازار سیمان، فوالد و کاالهای اساسی در 
کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، گزارشی درباره 
اقدام های انجام شده در حوزه های بازار سیمان و 
فوالد ارائه داد و گفت سیمان ۲5هزار تومان است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه گفته 
بود:» طبق قولی که در زمان رأی اعتماد به نمایندگان 
ملت داده شد، قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی 
برق بازگشت و قیمت آن به کیسه ای ۲5 هزار تومان 
رسید.  این در حالی است که بسیاری معتقد بودند 
وقتی نرخ کاالیی در ایران باال می رود دیگر پایین 
نخواهد آمد، اما این اتفاق خوشایند رخ داد.«

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

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 139960319078010342 هیات  دوم مورخه 1399/10/15 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 امیر محمدی قناتغستانی  فرزند محمود بشماره شناسنامه 840 صادره کرمان در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 212/5 مترمربع پالک شماره 19 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 6 حوزه ثبت منطقه دو 
کرمان آدرس کرمان شهرک هشت بهشت کوچه 29 منزل آخر سمت چپ  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
سید جواد حسینی گوهری 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 766
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/24

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

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 140060319078005417 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 اکرم حسین پور فرزند حسین بشماره شناسنامه 33 صادره از رفسنجان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 169 مترمربع پالک 326 فرعی از 2785 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان شرف آباد بلوار 
قائم خیابان امام حسین شمالی یک  خریداری از مالک رسمی آقای محمد ایرانمنش 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 772
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/24

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001664 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای وحید ضیاءالدینی دشتخاکی فرزند حسن به شماره شناسنامه 99 صادره از  زرند 
در یک باب خانه به مساحت 298.50 مترمربع از پالک 2389 اصلی واقع در زرند خیابان شهید خلیلی کوچه 
13 خریداری از مالک رسمی خانم سلطنت کریمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 183
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
دارای   آن  در  احداثی  بنای  با  محصور 
-اصلی   2 از  فرعی   10424 پالک 
مفروز ومجزی شده از پالک 610 فرعی از 2- اصلی 
به مساحت 376 متر مربع واقع در کهنوج حیدر آباد 
کوچه رجایی11قطعه یک بخش46 کرمان باستناد رای 

شماره 140060319002001191
در  کهنوج  درثبت  مستقر  1400٫3٫25هیات 
مالکیت خانم عصمت بهروزی قرار گرفته و اگهی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 13 آیین 
واخواهی  مورد  مقرر  موعد  در  و  منتشر  آن  نامه 
لذا  دارد.  حدود  تحدید  به  نیاز  و  نگرفته  قرار 
مورخ1400٫7٫21  مالک  کتبی  درخواست  حسب 
 13 ماده  تبصره  باستناد  آن  حدود  تحدید  اگهی 
از  آن  تحدیدی  عمليات  و  منتشر  مزبور  قانون 
مورخه1400٫8٫17در  دوشنبه  روز  صبح   8 ساعت 
مالكين  به  لذا  آمد.  خواهد  بعمل  و  محل شروع 
و مجاورین رقیه فوق أخطار میگردد که در موعد 
مقرر در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
معرفی  با  تحدیدی  عمليات  مجاورين  مراجعه 

مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود 
طبق  باشد  داشته  اعتراض  ان  ارتفاقی  حقوق  و 
از  پس  86اصالحی  ماده  و  ثبت  قانون   20 ماده 
را کتبا  خود  اعتراض  تحدیدی  صورتجلسه  تنظیم 
به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواست 
و گواهی  نماید  تقدیم  قضایی  ذیصالح  مراجع  به 
دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس 
از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود .
تاریخ انتشار 1400٫7٫24

اصغر نارویی .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ مغازه 

2431 و  از  فرعی   891 پالک  کارگاه 
شاهرمزد  اراضی  در  واقع  اصلی 
نکوئی  حسن  آقای  ملکی  13 کرمان  بخش  زرند 
شماره  شناسنامه  دارای  محمد  فرزند  چناری  ده 
مالک  حضور  عدم  بعلت  زرند  از  صادره   108
ماده  ذیل  تبصره  اعمال  و  نگردیده  حدود  تحدید 
حسب  لذا  باشد  نمی  میسر  هم  ثبت  قانون   15
بدینوسیله  مالک   1400/7/19 کتبی  درخواست 
راس  الذکر  فوق  پالک  اختصاصی  حدود  تحدید 

در  مورخه1400/8/15  شنبه  روز  صبح   8 ساعت 
محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به 
اخطار  رقبه مذکور  امالک مجاور  مالکین  یا  مالک 
در  آگهی  این  در  مقرر  و ساعت  روز  در  می گردد 
محل حضور بهم رسانند و در صورت عدم مراجعه 
مالک  معرفی  با  تحدیدی  عملیات  مجاورین 
انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق 
 20 ماده  طبق  باشند  داشته  اعتراضی  آن  ارتفاقی 
از  پس  روز   30 مدت  ظرف  حداکثر  ثبت  قانون 
خود  اعتراض  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم 
معترض  ضمنا  نمایند  اعالم  اداره  این  به  را کتبا 

ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت اسناد دادخواست الزم جهت طرح دعوی به 
دادگستری محل تسلیم نمایند بدیهی است پس 
دادخواست  ارائه  عدم  و  یاد شده  مهلت  مضی  از 
از دادگستری  با اخذ گواهی مذکور  به دادگستری 
هیچگونه  و  صادر  مالکیت  سند  متقاضی  توسط 

ادعایی مسموع نخواهد بود.  
 م الف 180

تاریخ انتشار:شنبه مورخه 1400/7/24
حسین توحیدی نیا 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت
پور   داد  خدا  طیبه  خانم 
شناسنامه  دارای  مراد   فرزند 
3150201284بشرح دادخواست 
1400٫7٫14توضیح  شماره 0000868          
زاده  کاظمی  احمد  اقای  شادروان  داده 
21583در  بشناسنامه  حسین  فرزند  اهوان 
فوت  گنج  شهرقلعه  تاریخ1397٫6٫29در 
وی  الفوت  حین  منحصر  وراثت  و  شده 
پور  داد  خدا  1-طیبه  از:  عبارتست  عبارتند/ 
متوفی2- مراد3150201284همسر  فرزند 

خدا  داد  فرزند  اهوان  پور  داد  خدا  اللی 
یک  مراتب  لذا  متوفی  3160215997مادر 
محلی  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  در  نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 
به شورای  آگهی  نشر  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  اختالف  حل 
و  رسمی  جز  ای  نامه  وصیت  و  شد  خواهد 
ابراز شود از درجه  از این موعد  سری که بعد 

اعتبار ساقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

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
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001893 هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول میرزائی شاه جهان آبادی فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 814 صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 271.30 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در 
زرند خیابان فردوس 20 متری محرم خریداری از مالک رسمی خانم مهناز مهرابی زاده هنرمند محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 184
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 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
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001672 هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید حسنی نسب فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه 1741 
صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 249.75 مترمربع از پالک 7673 اصلی واقع در زرند روستای 
روح آباد خیابان شهید قربان زاده خریداری از مالک رسمی خانم سلطنت عمرانی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 187
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب                

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1400603190790000286- 1400٫6٫20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای مهدی سنجری فرزندعیسی بشماره شناسنامه 1770صادره از رودبار در  یک باب خانه  
به مساحت 342.24متر مربع پالک 1565 فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188 - اصلی 
قطعه سه واقع در رودبار جنوب -بلوار والیت -کوچه شماره 5خریداری از مالک رسمی عبدالحسین ؛محمد 
مهدی ومهسا مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی  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 اخد 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

 تاریخ انتشار نوبت اول :1400٫7٫24 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1400٫8٫8   
علی رحمانی خالص  .رئیس ثبت اسناد وامالک  .م الف :184

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهنوج                 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 0319002002287 14006 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حبیب بخرد  فرزند قلندر بشماره شناسنامه 0صادره از کهنوج در یک قطعه 
زمین محصور با بنای احداثی  در ان به مساحت 288.10مترمربع پالک 399فرعی از 496-اصلي مفروز و 
مجزی شده از پالک 10 فرعی از 496-اصلی قطعه 4بخش 46 کرمان واقع درقلعه گنج خریداری از مالک 
رسمی آقای حسین احمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 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 تاريخ 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 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400٫7٫24
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400٫8٫8

اصغر نارویی  .رئیس اداره ثبت واسنادو امالک .م الف:244

آگهی تحدید حدود اختصاصی                
چون ششدانگ یکباب خانه پالک  فرعی 2 از 267 اصلی واقع در اراضی خانوک بخش 13 کرمان بنشانی 
زرند خانوک خیابان امام روبروی پمپ بنزین بمساحت 920.40 مترمربع مورد تقاضای خانم صغری عرب 
نژاد خانوکی فرزند ماشاءهللا به استناد رای شماره 140060319008000860 هیات حل اختالف ثبت شهرستان 
زرند در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در 
موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه 1400/7/19 مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 8 صبح روز شنبه 
مورخه 1400/8/15 در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار 
می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون 
ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده86 ایین نامه ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد 

شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  
 م الف 188

تاریخ انتشار: مورخه شنبه 1400/7/24
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

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 140060319078006202 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 مهسا 
حیات بخش عباسی فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 2980027332 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 198 مترمربع که مقدار 71٫56 متر مربعاز شش دانگ عرصه آن متعلق بوقف است و در اجاره مالک متن 
می باشد پالک 22272 فرعی از 1783 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان خیابان جهاد خیابان یاسین 
کوچه 14 بعد از چهارکوچه سمت راست خریداری از مالک رسمی آقای سیدحسین طباطبایی 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 770
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/10- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/24

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

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
اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001956 هیات دوم  موضوع قانون 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
فرزند غالمرضا  اکبرآبادی  ناصر محمدی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت 
 67.20 به مساحت  و گلی  باب ساختمان خشت  در یک  زرند  از   1131 صادره  به شماره شناسنامه 
مترمربع از پالک 6681 اصلی واقع در زرند بلوار طوطی خریداری از مالک رسمی اقای هادی هادی 
پور زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
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 181
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 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
اراضی و  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین  اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060319008001670 هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدرضا میرزائی فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه 45 صادره از  زرند در 
یک باب خانه به مساحت 326.62 مترمربع از پالک 7561 اصلی واقع در زرند 20 متری محرم کوچه شهید 
علیزاده خریداری از مالک رسمی خانم هایده مهرابی زاده هنرمند محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 182
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 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
و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
دوم   هیات   140060319008001954 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ده  نکوئی  طاهره  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
چناری فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 3 صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 384.80 
مترمربع از پالک 5140 اصلی واقع در زرند خیابان توکلی خریداری از مالک رسمی اقای حسین 
زعیم باشی زرندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض،  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید ظرف مدت یک  از 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 185
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 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
و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
دوم   هیات   140060319008001856 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  موضوع 
فراهی  محمدعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  زرند  از   صادره   3080308387 شناسنامه  شماره  به  اکبر  فرزند 
خریداری  جوکار  شهید  خیابان  اکبرآباد  زرند  در  واقع  اصلی   1778 پالک  از  مترمربع   268.45
در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  رحمانی  حسین  اقای  رسمی  مالک  از 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  15روز  فاصله  به  نوبت  دو 
اعتراض  به مدت دو ماه  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  رسید ظرف مدت  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
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 186
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهنوج 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 0319002002244 14006 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات 
از کهنوج  بیانی مقدم فرزند جالل بشماره شناسنامه 43صادره  مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین 
در ششدانگ ساختمان مغازه مشتمل بر دو طبقه فوقانی  به مساحت 101.04مترمربع پالک 55فرعی از 
495-اصلي مفروز و مجزی شده از پالک 17 فرعی از 495-اصلی قطعه 4 بخش 46 کرمان واقع درقلعه 
گنج خریداری از مالک رسمی آقای حسن احمدی خرگوشکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
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 تاريخ 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 
تاریخ انتشار نوبت اول :1400٫7٫24
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400٫8٫8

اصغر نارویی  .رئیس اداره ثبت واسنادو امالک .م الف:243

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان  

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 140060319078005464 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 
علوی رضوی فرزند عباس بشماره شناسنامه 1623 صادره از کرمان و آقای سید حمید میر رضائی جوشانی فرزند 
سیدرضا بشماره شناسنامه 1 صادره از گلباف بالمنالصفه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/57 مترمربع 
پالک 16554 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان 
آدرس کرمان توکل آباد خیابان قدوسی انتهای قدوسی 24 کوچه صاحب الزمان سمت راست درب سوم خریداری از 
مالک رسمی آقای عبدالمجید هروی 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 891
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/24-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/08

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد  و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 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 زرند بخش 13 کرمان

آقای جواد صادقی حصنی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 6 صادره از زرند در یک باب خانه  به مساحت 260 مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 14 فرعی از 5068 اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد کوچه شهید اکبر صادقی خریداری از مالک رسمی 

آقای حسین حسن زاده.
خانم طیبه میرزائی زرندی فرزند حسین بشماره شناسنامه 199  صادره از زرند در یک باب مغازه به مساحت 22.80 مترمربع از 

پالک 5123 اصلی واقع در زرند خیابان امام خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه سلطان زاده. 
آقای حسین چاهخو محمدآبادی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 329 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 288.30 مترمربع 

از پالک 7561 اصلی واقع در زرند خیابان 20 متری محرم خریداری از مالک رسمی خانم شمسی سادات حجازی. 
م الف 189

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/7/24- تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/9
حسین توحیدی نیا  - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 فیلمساز ایرانی داور جشنواره ایتالیایی شد

میدیا کیاست فیلمساز و پخش کننده فیلم 
کوتاه به عنوان یکی از داوران اصلی بیستمین دوره جشنواره 

بین المللی فیلم رجیو ایتالیا انتخاب شد.
در بیستمین دوره جشنواره بین المللی فیلم رجیو، ۳ داور 

فیلم های کوتاه در سه حوزه انیمیشن، داستانی و مستند را داوری 
می کنند.میدیا کیاست فارغ التحصیل از مدرسه ملی سینمای 

ایران، کارگردان، طراح گرافیک و پخش کننده بین المللی فیلم 
کوتاه است که در رزومه حرفه ای خود آثاری چون فیلم های کوتاه 

»روز موعود«، »عباس کیارستمی« و »دنیای وارونه« را دارد.

فراخوان ثبت نام ترم پاییز دوره مربیگری 
نقاشی کودکان دپارتمان ریحان »با ارائه 

مدرک معتبر و قابل ترجمه از دانشگاه 
علم و فرهنگ« منتشر شد.

مهلت: ۳0 مهر 1400
تلفن تماس: 0۹015۳281۳2

مکان برگزاری:این دوره آموزشی به صورت آنالین و کامال تعاملی 
و با ظرفیت محدود برگزار می گردد

عقرب زاگرسی
گونه ای از عقرب ها است که به خانواده بوتیدائه تعلق دارد. پراکندگی 

جهانی آن در ایران، سوریه، عراق و ترکیه قابل مشاهده است. تا سال ۲۰۰۰ میالدی 
تصور بر این بود که این عقرب تنها در ایران پراکندگی دارد و بومی ایران است. ولی 

در سالهای بعد نمونه هایی از آن در عراق، سوریه و ترکیه نیز مشاهده شد. پراکندگی 
این عقرب در ایران در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، فارس، اصفهان، کرمان، یزد، 

چهارمحال و بختیاری به ویژه در ارتفاعات زاگرس محدود می شود. این عقرب در نواحی 
معتدل و مرطوب، مناطق استپی، صخره ای، مناطق دارای پوشش بلوط زیست می کند. 
همچنین مناطق دارای خاک های آهکی مرطوب از زیستگاه های اصلی این عقرب است. 

ارتفاعات بلند را به سایر نواحی ترجیح می دهد.
قسمت های چهارم و پنجم دم دارای بیرون زدگی های نقطه نقطه، فضای بین اتصاالت 
قسمتهای مختلف دم صاف و بدون قسمتهای اضافی، قسمتهای انتهایی بدن بدون کرک 

و مو است ولی ممکن است رو و جانبین بدن دارای موهای بلند طولی باشند. )ممکن 
است در برجستگی های ریز بر روی اندام خلفی، موهای سیخ  به صورت کوتاه و باریک 
مشاهده شود.( سطح شتی اندام خلفی صاف بدون بیرون زدگی است. اندام های خلفی 
و جلویی دارای رنگ سیاه تا قهوه ای سوخته، بازوی چنگالها به رنگ سیاه، چنگال ها و 
پاها به رنگ زرد تا زرد زیتونی. طول کلی عقرب بالغ ۳۶ تا ۳۸ میلیمتر است./ بیابان ها 

وکویرها

آخرین انار دنیا    
نویسنده: بختیار علی

ترجمه: مریوان حلبچه ای
انتشارات: ثالث

رمان آخرین انار دنیا با عنوان 
اصلی »دواهه مین هه ناری دونیا« 

اثر نویسنده ُکرد، بختیار علی است 
که برای اولین بار در سال 1۹۹۶ در 

کشور سوئد چاپ شد. بختیار علی که 
پرکارترین و پرتیراژترین نویسنده کرد 

لقب گرفته است

سینما

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و مسافر 
شهرداری کرمان با بیان اینکه برخی رانندگان 
تاکسی این شهر در طرح واکسیناسیون کرونا 
مشارکت نمی کنند گفت: پروانه کار این افراد 

تمدید نخواهد شد.
هادی خدادادی افزود:مطابق ابالغیه معاونت 
حمل ونقل و ترافیک سازمان شهرداری ها و 

اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور، در صورتی 
که این افراد بدون عذر موجه پزشکی از تزریق 
واکسن کرونا امتناع کنند، محدودیت هایی 
برای آنها اعمال می شود و پروانه فعالیت آنها 

تمدید نخواهد شد.
مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و مسافر 
شهرداری کرمان با تاکید بر اینکه امکان 

واکسیناسیون کرونا برای ناوگان اتوبوسرانی 
و تاکسیرانی شهر کرمان فراهم شده است، 
گفت: با توجه به اینکه رانندگان سیستم 
حمل ونقل عمومی در خطر بیشتری هستند، 

امتناع از واکسیناسیون به صالح آنان نیست.
او همچنین به ابتالی تعدادی از رانندگان 
تاکسی از زمان شیوع  ویروس کرونا تاکنون 

خبر داد.
خدادادی افزود:از آنجا که به طور میانگین 
هر راننده تاکسی در روز بین ۴۰ تا ۵۰ مسافر 
را جابه جا می کند و بیشتر مسافران هم در 
پرداخت کرایه از وجه نقد استفاده می کنند، 
این موضوع می تواند عامل موثری در افزایش 

شیوع کرونا بین رانندگان تاکسی باشد.
او تاکید کرد: ضرورت دارد رانندگان 
سیستم حمل ونقل عمومی عالوه بر رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و ملزم کردن مسافران 

به رعایت آن، خود را نیز واکسینه کنند.

 با حضور استاندار کرمان،نمایندگان مردم کرمان و راور 
در مجلس، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و در ارتباط ویدئو 
کنفرانس با معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از دو محصول 
دانش بنیان گیاهی موثر در بهبود عالئم بیماران مبتال به کرونا در 

کرمان رونمایی شد.
 دکترحمیدرضا رشیدی نژاد رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در این مراسم اظهار کرد: شیوع بیماری کرونا، یکسری محدودیت 
ها، مضرات و مسائل عدیده ای برای دنیا و کشور ما ایجاد کرد اما از 

ِقبل این تهدید، فرصت هایی ایجاد و یک روند در تولید، فناوری و 
کارهای تحقیقاتی در تجهیزات پزشکی و وسائلی که نقش درمانی 

در بیماران دارد، صورت گرفت.
او افزود: یک زمانی برای تامین ۱۰ دستگاه کمک تنفسی در استان 
کرمان مشکل داشتیم اما در حال حاضر بیش از ۴۵۰ دستگاه در 

استان داریم که تولید داخلی است.
رشیدی نژاد با اشاره به رویکرد مسائل فناوری و تحقیقات پزشکی در 
درمان بیماران کرونایی بیان کرد: در دوران شیوع کرونا توجه ویژه 

ای به طب سنتی شده که اگر مسیر درستی پیموده شود، قطعا به 
نتیجه مطلوب خواهد رسید.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: امروز از شربت ریالنک 
و کپسول فروال رونمایی می شود که این محصوالت دانش بنیان 
گیاهی در مسیر تحقیقات درست پیش رفته و می تواند به مجموعه 
درمانی و افراد نیازمند به این داروها در بهبود عالئم کرونا کمک بکند 
که این موفقیت را به همه تبریک می گویم و از حمایت های وزارت 

بهداشت تشکر می کنم.

تولید با چشمان بسته
کارگاه نابینایان مجمع خیریه تبریز، اولین کارگاهی است 

که با هدف حمایت از نابینایان در سال ۱۳۷۵ تأسیس 
شده است و در حال حاضر، ۱۹ نفر از نابینایان در این 

کارگاه مشغول فعالیت هستند.

در این کارگاه، فرچه های مویی توسط نابینایان تولید 
می شود اما متاسفانه روند خرید و فروش در این کارگاه 

رضایت بخش نیست به گونه ای که نابینایان با وجود 
اشتغال در این مرکز، از تورم و عدم تأمین هزینه های 

زندگی گله دارند و چشم انتظار حمایت مسئوالن از این 
مرکز هستند./مهر
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برخی رانندگان تاکسی کرمان واکسن کرونا نمی زنند

از محصوالت دانش بنیان گیاهی موثر در درمان کرونا در کرمان رونمایی شد

روند نزولی قیمت سکه 
و طال متاثر از کاهش نرخ دالر

خبر

ــرخ  ــت ن ــه اف ــه ب ــا توج ــاه ب ــوم مهرم ــه س ــال در هفت ــکه و ط ــواع س ــت ان قیم
ــان  ــزار توم ــه ۳۴۰ ه ــم ب ــاب ســکه ه ــرار داشــت و حب ــی ق ــدار نزول دالر در م

ــت. ــش یاف کاه
ــاه  ــه مهرم ــومین هفت ــال در س ــکه و ط ــازار س ــا، ب ــه ایرن ــزارش روز جمع ــه گ ب
ــی را  ــیر نزول ــی نداشــت، س ــانی چندان ــه نوس ــای پیشــین ک برخــالف هفته ه

ــود. ــه ب ــش گرفت در پی
ــازار ســکه، در روز شــنبه ســیر نزولــی را شــروع کــرد و  ــر همیــن اســاس در ب ب
ســکه تمــام بهــار آزادی طــرح جدیــد بــا یکصدهزارتومــان کاهــش در مقایســه 
بــا روز پنجشــنبه بــا رقــم ۱۱ میلیــون و ۷۸۰ هــزار تومــان معامله شــد و  فردای 

آن روز بهــای آن۵۰ هــزار تومــان کاهــش یافــت.
بهــای ســکه در دومیــن روز هفتــه دوبــاره نزولی بــود و قیمــت ســکه ۱۶۰ هزار 
تومــان کاهــش داشــت، ایــن افــت قیمتــی نــه بــه دلیــل کاهــش قیمــت انــس 

جهانــی طــال بلکــه بــه دلیــل ریــزش نــرخ ارز در بــازار بــود.
روز دوشــنبه نیــز قیمــت ســکه کاهــش انــدک ۲۰ هــزار تومانــی داشــت و بــه 
ــه  ــد. در روز س ــروش می ش ــد و ف ــان خری ــون و ۶۰۰ هزارتوم ــای ۱۱ میلی به
شــنبه هــم قیمــت انــس جهانــی طــال تغییــر نداشــت امــا بــا ایــن حــال قیمت 
ــه رقــم ۱۱ میلیــون و ۴۴۰  ــاره ۱۶۰ هــزار تومــان کاهــش یافــت و ب ســکه دوب

ــان رســید. هــزار توم
قیمت ســکه تــا پایــان هفتــه بــر مــدار نزولــی قــرار داشــت و در روز چهارشــنبه 
ــان  ــش ۱۴۰ توم ــا افزای ــنبه ب ــان و در روز پنجش ــزار توم ــون و ۳۹۰ ه ۱۱ میلی

ــا رقــم ۱۱ میلیــون و ۵۳۰ هــزار تومــان داد و ســتد می شــد. رشــد بهــای ب

آگهی استخدام در استان کرمان
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جنسیت: آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

مسلط به نرم افزار های اتوکد و فتوشاپ
مزایا: حقوق بیش از اندازه عرف

همراه با بیمه
دارای محیط کار دوستانه

همراه با مزایای جمعی
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

اطالعات تماس
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موقعیت شغلی: حسابدار
شرایط احراز:

جنسیت: خانم
نوع قرارداد: تمام وقت

آشنا به نرم افزار حسابداری سپیدار
دارای حداقل مدرک فوق دیپلم مرتبط

مزایا: حقوق اداره کار
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 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 
نمایند. لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
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موقعیت شغلی: اپراتور دستگاه حفاری پودری و مغزه گیری 
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شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مزایا:بیمه- امکان اسکان- غذا

حقوق مکفی
سرویس رفت و آمد

 متقاضیان واجد شرایط  رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال 
نمایند.

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
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