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 رقابت نابرابر بر سر گردشگری سالمت
مدیر عامل شرکت نقش لوتوس به عنوان میزبان هیات هندی: قول هایی از سمت ایرالین ماهان گرفتیم که پرواز به عراق را داشته باشیم؛ در کنار آن وعده دادند 

که پرواز تجاری کرمان به بغداد را هم در چند ماه آینده راه اندازی کنند

دورخیز کرمان برای ورود به لیست مقاصد گردشگری سالمت

معناصری سکان شهرداری 
جیرفت را به دست گرفت

محمود معناصری طی مراسمی با حضور تعداد زیادی از 
مسئوالن استانی و شهرستانی به عنوان شهردار جیرفت 

معرفی شد.در معارفه شهردار جدید جیرفت  حجت االسالم  تارم امام جمعه  این 
شهر اعضا شورای اسالمی شهر جیرفت را به داشتن وحدت و همدلی  توصیه کرد و 
از نبود تعدادی از اعضای شورا در این مراسم ابراز نگرانی کرد و گفت: آقای معناصری 
انتخاب قانونی شورای اسالمی شهر جیرفت است و بدون وحدت و یکپارچگی به 

نتیجه مطلوب نمی رسیم. 

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
حمایت از فعالیت و تولید واکسن داخلی توسط شرکت ها، 

جزء اولویت های دولت است و در این راستا پیش  خرید این تولیدات، می تواند آنها را 
نسبت به ادامه و گسترش فعالیت های شان امیدوارتر کند.آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی  
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدام شرکت های داخلی در تولید واکسن کرونا را 
بسیار ارزشمند دانست و اظهار داشت: حمایت از فعالیت و تولید واکسن داخلی توسط 
این شرکت ها، جزو اولویت های دولت است و در این راستا پیش  خرید این تولیدات، 

می تواند آنها را نسبت به ادامه و گسترش فعالیت هایشان امیدوارتر کند.

حمایت از واکسن سازان داخلی
 با پیش خرید  تولیدات

صفحه 3 را 
بخوانید
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ادامه مطلب رادر 
صفحه 1 بخوانید
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 فقر الزاما فخر نیست !

حمید حاجی زاده
یادداشت مهمان

 خواب ابدی در جاده های غفلت خواب ابدی در جاده های غفلت

درست همین لحظه که این متن 
را در ساعت ۱۴:۴۵ روز جمعه می 
نویسم شبکه خبرتلویزیون ایران 
در برنامه ی ایرانگردی نشان می 
دهد که گزارشگرش به روستاهای 
فوق العاده محروم استان سیستان و 
بلوچستان رفته است ولی آن چنان 
از خوبی های زندگی در طبیعت و 
دوری از امکانات شهرنشینی صحبت 
می کند که حتی به پاهای برهنه ی 
کودکان هم اشاره می کند و آن را 
 نماد همزیستی با طبیعت می شمرد.
این هنرمندی تا آنجا پیش می 
رود که خانه های مردم را که از نی 
ساخته شده و فاقد اولین امکانات 
زیستی ) آب لوله کشی و برق و .....(  
است را خوب می داند و از زن بلوچ 
که در گودالی نان می پزد تصویر 
گرفته و اصرار دارد اثبات کند که 
نداشتن آشپزخانه نه تنها ایرادی 
ندارد که عادت به طبیعت است. این 
در حالی است که آب برداشتن از 
گودال برای شرب را نشان می دهد 
و مردم را نشان می دهد که برای 
رسیدن به همان گودال هم یکساعت 
کنند. می  طی  را  مسیر  نیم   و 
های  چاله   ( هوتک  برنامه  این 
آبگیر( را نشان می دهد و بجای 
آن که از دستهای قطع شده ی 
بچه هایی که برای برداشتن آب 
اند صحبت  گرفتار تمساح شده 
کند زندگی با آن ها را لذتبخش 
 و مسالمت آمیز جلوه می دهد.
ملی  رسانه  میلیونی  های  ثانیه 
به پخش برنامه ای می گذرد که 
فقر  دارد  تالش  شکل  این  به 
مردم سیستان را تئوریزه کرده 
آن  برای  مثبت  های  وجنبه 
بسازد و به مدعیان اثبات کند که 
زندگی در این به اصطالح روستا 
مزایای بسیاری دارد که مردم در 
 شهرهای پیشرفته از آن محرومند.
این نگاه از یکطرف هدر دادن منابع 
ملی در ثانیه های میلیونی تنها رسانه 
ی ملی است و از طرفی هم توهین 
به شعور میلیونها بیننده است که از 
شبکه خبر انتظار پخش اخبار واقعی 
 و تحلیل های قابل دفاع را دارند.
پیشنهاد می کنم ایشان و حامیان و 
همفکران محترمشان از تهران جمع 
کنند و شش ماه را در همان شرایط 
زندگی کنند و حاال که طبیعت 
نشینی اینقدر مزایا دارد و رایگان 
هم هست آن را از دست ندهند. از 
شما چه پنهان این پیشنهاد را برای 
مدیران ارشد و مرتبط با فقر مردم ، 
البته برای مدت محدود تری ، هم 
دارم و فکر می کنم مزایای بیشماری 

برای جامعه دارد.

تومــان  ۵00 قیمــت              ۱۴00 آبــان   23 یکشــنبه         ۱۱08 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

معناصری سکان شهرداری 
جیرفت را به دست گرفت

رئیس سازمان نظام پزشکی کرمان هشدار داد
بیش  از ۱۰۰ آرایشگاه در کرمان بوتاکس، لیزر یا تتو انجام می دهند

محمود معناصری طی مراسمی با حضور تعداد زیادی از 
مسئوالن استانی و شهرستانی به عنوان شهردار جیرفت 

معرفی شد.
در معارفه شهردار جدید جیرفت  حجت االسالم  تارم امام 
جمعه  این شهر اعضا شورای اسالمی شهر جیرفت را به 
داشتن وحدت و همدلی  توصیه کرد و از نبود تعدادی از 
اعضای شورا در این مراسم ابراز نگرانی کرد و گفت: آقای 
معناصری انتخاب قانونی شورای اسالمی شهر جیرفت است 

و بدون وحدت و یکپارچگی به نتیجه مطلوب نمی رسیم. 
شهردار منتخب شورای اسالمی هم در سخنانی ، رویه کاری 
خود را در مسند شهرداری اجتناب از جناح بازی عنوان کرد 
و گفت: از وظایف شهرداری جمع آوری زباله های شهر است 
،که جمع آوری زباله جناح چپ و راست نمی شناسد و در 

شهرداری سیاسی بازی راهی ندارد.

پارکینگ هوشمند پروژه صاروج پارس)در گودال خشت مال های 
کرمان( با حضور استاندار افتتاح شد. شهردار کرمان در آیین افتتاح 
پارکینگ هوشمند جنوب شرق کشور گفت:بخش اول پروژه صاروج به 
شکل پارکینگ بعد از سال ها افتتاح شد. سعید شعرباف تبریزی توسعه 
شهر را در ورود سرمایه گذار بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: 
متاسفانه شهر کرمان در سرمایه گذاری کالن دچار مشکالت بنیادی 

 است و براساس استعدادهای شهر کرمان نتوانستیم فعالیت کنیم.
شهردار کرمان بی توجهی به زیرساخت های اطالعاتی در جریان 
سرمایه گذاری را یکی از دالیل عدم حضور سرمایه گذاران در کرمان 
تلقی کرد. او افزود:سرمایه گذار باید از همه ابعاد از جمله سود،چگونگی 
کمک دستگاه ها در زمینه پیش بردن پروژه و ... و همچنین تبعات 

منفی و مثبت،در جریان باشد.

است.  تبریز  و  اهواز  تهران، مشهد، شیراز،  استان  پنج  بازار گردشگری سالمت دست 
کرمان اما از8سال قبل برنامه داشته تا نام خود را در میان این مقاصد گردشگری سالمت 

به عنوان صنعتی که چهارمین صنعت درآمدزای جهان بوده و درآمدش ۴برابر گردشگران 
عمومی است، جا کند. جمعه گذشته اما در نهایت اولین فم تریپ گردشگری سالمت 

به دعوت یک شرکت خصوصی از هند به کرمان دعوت شد. قرار است تا در روزهای آینده 
 نیز کرمان میزبان هیات های دیگری برای معرفی ظرفیت گردشگری سالمت استان باشد.

رئیـس سـازمان نظـام پزشـکی کرمـان گفـت: براسـاس 
آمارهـای تخمینی افـزون بر یکصد آرایشـگاه زنانـه در این 
شـهر امور تخصصی پزشـکی مانند تزریق بوتاکـس، ژل یا 
فیلر)پرکننده پوسـتی(، تتو)خالکوبی( یا لیـزر موهای زائد 
را انجـام می دهند کـه گاه زیان های غیرقابـل جبرانی برای 

شـهروندان در پی داشـته است.
دکتر عباس پرداختی تاکید کرد کـه امور تخصصی زیبایی 
باید توسـط متخصصان حوزه پزشکی یا پزشـکان عمومی 
انجام شـود زیـرا آناتومـی بـدن، سیسـتم عصبـی، بافت و 
سـاختار پوسـت را مـی شناسـند و افـراد دچـار عـوارض و 
خطـرات پوسـتی و عصبی-عضالنـی نمـی شـوند یـا آمار 

خطای آنـان بسـیار پایین اسـت.
رئیـس نظام پزشـکی کرمـان افـزود: تعـداد قابـل توجهی 
شـکایت و مراجعه از این دسـت موارد داریم که شـهروندان 
پس از انجام تتـو یا تزریـق بوتاکس دچار مشـکالت جدی 

پوسـتی و عصبـی مثـل افتادگـی پلـک شـده اند و بـرای 
شـکایت مراجعه مـی کنند امـا در بیشـتر مواقـع کار از کار 
گذشـته و پوسـت و بافـت هـای دیگـر آسـیب دیـده اند یا 
پـس از تزریـق ژل و بوتاکس شـکل طبیعی پوسـت از بین 

رفته اسـت.
اسـتاد دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان در ادامه انجـام امور 
تخصصی پزشـکی در برخی آرایشـگاه های زنانه که بعضی 
صاحبـان آنها مدعـی گذرانـدن دوره های کارشناسـی این 
امور نیـز هسـتند را از جمله مشـکالت مهم حوزه سـالمت 
برشـمرد و بر ضرورت برخورد بـا این نوع فعالیـت ها تاکید 
و بیان کرد: با توجه به تحلیل آمارهای موجـود در نهادهای 
متولی تخمین زده می شود بخش قابل توجهی از آرایشگاه 
های زنانـه در حد افـزون بـر۱00 مـورد در شـهر کرمان به 

طور آشـکار یا پنهان ایـن قبیل امـور را انجام مـی دهند.
پرداختـی گفـت: برخـی از ایـن آرایشـگاه هـا بـه شـکل 

زیرپلـه ای هسـتند و مجـوز فعالیت صنفـی نیـز ندارند که 
کارهایشـان تحـت نظارت باشـد لـذا انجـام این امـور روی 
شـهروندان بـه بـروز صدماتـی منجر می شـود کـه قابلیت 
جبـران آن در بخـش هـای پزشـکی و درمانـی نیـز کمتـر 

وجـود دارد.
دور باطل مشتریان این آرایشگاه ها

او در تشریح مشـکالتی که مشـتریان این نوع فعالیت ها در 
آرایشـگاه هـا را درگیر مـی کند گفت: بیشـتر این افـراد در 
یک دور باطل گرفتار می شـوند بـه گونه ای کـه مثاًل یکبار 
ابرو را بـا تتو و تحت نـام آرایش دائم پُررنـگ می کنند، پس 
از مدتی رنگ با رنگ ابـرو همخوانی ندارد و بایـد یا همان را 
مجدد شـارژ یا ابرو را رنگ کننـد و تقریبا همیشـه باید این 

کار در قالـب یک دور باطـل ادامه یابد.
رئیـس سـازمان نظـام پزشـکی کرمـان در ادامـه مصاحبه 
تصریح کرد: پزشـکان اعـم از متخصـص و عمومـی که کار 

تزریق ژل یا فیلـر، بوتاکس یـا لیـزر را انجام می دهنـد اوالً 
مجوز نظام پزشـکی و حرفه ای بـرای این کار دارنـد و دوره 
هـای پزشـکی آن را طی کـرده اند، ضمـن اینکه ایـن افراد 
در دوران تحصیـل با آناتومی بدن، سیسـتم عصبـی، بافت 
و سـاختار پوسـت آشـنا شـده اند و می دانند فرآیند تزریق 
یا انجـام این امور چگونه باید باشـد که آسـیبی وارد نشـود.
او تاکید کرد: از سـوی دیگر هر فـرآورده ای که زیر پوسـت 
تزریق مـی  شـود باید اسـتریل باشـد و شـرایط اسـتاندارد 

تزریـق توسـط افـراد دارای صالحیت رعایت شـود.
تتو و احتمال سرطان پوست

رئیـس نظـام پزشـکی کرمـان در ادامـه با اشـاره بـه انجام 
فعالیت هایی با عنوان تتـو یا خالکوبی دائمی روی پوسـت، 
با بیـان اینکـه بسـیاری از رنگ هایـی کـه در انجـام تتو در 
بعضـی مراکز یـا آرایشـگاه هـا انجـام مـی شـود غیرمجاز 
هسـتند و مـی توانند بـرای بـدن خطرنـاک باشـند گفت: 
شـهروندان در این زمینه هـا باید خیلی مراقبـت کنند زیرا 
انجام این امور مـی تواند به عفونت موضعی یا سیسـتمیک 
در بدن منجر یا به بـروز برخی اختالالت ازدیاد حساسـیت 

و حتی انـواع سـرطان پوسـت نیز منجر شـود.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی
فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

119/ج1400/3

احداث وجمع آوری شبکه 
برق 20 کیلوولت جهت 

آزادسازی پروژه باند دوم 
جیرفت- بافت )محدوده 

ساردوئیه تا سه راهی 
سربیژن(

289،000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق 
با فرمت ارایه شده در 

اسناد( _ اصل فیش واریز 
وجه  نقد

5،772،195،263

فهرست بهای توزیع نیروی برق 
سال 1399 و فهرست بهای 

خطوط هوایی انتقال وفوق توزیع 
نیروی برق و ابنیه سال 1400

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

116/ج1400/3

تکمیل عملیات اجرایی 
احداث باند دوم محور 
کهنوج - رودان قطعه 

شماره 3

25،686،000،000

مانت نامه بانکی
) مطابق با فرمت ارایه 
شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز وجه  نقد

1،089،294،147،096
فهرست بهای راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1400 و فهرست 

بهای تجمیعی

نوبت دوم

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت عمومی: ساعت 14 روز 1400/08/24 تا تاریخ 1400/08/30.
o مهلت زمانی ارائه پیشنهاد عمومی یک مرحله ای: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1400/09/16.
o زمان بازگشایی پاکت های مناقصه یک مرحله ای: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1400/09/17.

o اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

)http://iets.mporg.ir( کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
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پیش بینی برداشت ۴۸۰۰ 
کیلوگرم زعفران در استان کرمان

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان از پیش بینی برداشـت 
۴800 کیلوگـرم زعفـران از مـزارع زیر کشـت ایـن محصول در 

اسـتان کرمان خبـر داد .
عبـاس سـعیدی در این رابطـه اظهار کـرد: طی چند سـال اخیر 
سـطح زیرکشـت زعفـران در اسـتان کرمـان بـه حـدود ۱۷80 
هکتار رسـیده و عملکـرد آن به طـور میانگیـن چهـار کیلو گرم 

در هـر هکتار اسـت.
او بـا اشـاره بـه افزایـش پنـج درصـدی سـطح زیر کشـت ایـن 
محصول در سـال جاری افزود: بـا توجه به وجـود اراضی مرغوب 
و مسـتعد در اسـتان و از سـوی دیگر به دلیـل نیاز کم ایـن گیاه 
به آب و عدم آبیاری در طول فصل تابسـتان، توسـعه کشـت این 
محصـول در اسـتان کرمان طـی چند سـال اخیر آغاز شـده و رو 
به افزایش اسـت و پیش بینی می شـود میـزان تولیـد نیز حدود 

چهار درصد نسـبت به سـال گذشـته رشـد داشـته باشد.
سـعیدی زعفـران را بهتریـن گزینـه جهـت کشـت محصـوالت 
جایگزین و سـودآور برای کشـاورزان دانسـت و بیان کـرد: فصل 
رشـد گیاه زعفـران در پاییـز و زمسـتان قـرار دارد. همچنین در 
تابسـتان برخـالف بسـیاری از محصوالت کشـاورزی نیـازی به 

آبیاری نـدارد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان ادامـه داد: 
شهرسـتانهای زرند، بافت و کوهبنان به ترتیب بیشـترین سـطح 
زیرکشـت محصـول زعفـران در اسـتان را بـه خـود اختصـاص 

داده انـد.
او اضافه کـرد: زعفران جزو گیاهان دارویی محسـوب می شـود و 
توسـعه کشـت گیاهان دارویی کم آب بـر نیز جـزو اولویت های 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـت. ضمن اینکه از گل ایـن گیاه در 
مصـارف دارویـی و غذایـی اسـتفاده مـی شـود و در مناطقی که 
دارای زمسـتان های مالیم و تابسـتان های گرم و خشـک است، 

به خوبی رشـد مـی کند.

استاندار کرمان هشدار داد

در صورت عدم مراقبت، کرمان 
جزو اولین استان های درگیر پیک 

ششم خواهد بود
استاندار کرمان با اشاره به روند افزایشی مبتالیان در استان های 
همجوار اظهار کرد: اگر مراقبت های الزم صورت نگیرد کرمان جزو 
استان های اولی خواهد بود که پیک ششم در آن به وقوع می پیوندد.
علی زینی وند در یکصد و هفتمین ستاد مقابله با کرونای استان 
کرمان گفت: طرح مدیریت هوشمند محدودیت های کرونایی از 

هفته آینده مبنا قرار می گیرد و این یک طرح جامع است.
او بر لزوم نظارت بر واکسیناسیون تاکید کرد و افزود: کارمندانی که 
واکسن تزریق نکرده اند، ۱۵ روزی یک بار تست PCR خود را باید 

ارائه دهند و این طرح هوشمند بسیار سختگیرانه است.
استاندار کرمان واکسیناسیون و رعایت پروتکل ها را مبنای طرح 
هوشمند محدودیت های کرونایی دانست و اظهار کرد: استان 
کرمان به لحاظ پوشش واکسیناسیون در رده های پایین کشور 
قرار دارد و این به دلیل عدم استقبال برخی از نقاط استان از 
واکسیناسیون است.او با تاکید بر آنکه باید 8۵ درصد جمعیت کل 
استان واکسیناسیون شوند، تصریح کرد: در برخی از شهرهای استان 

میزان واکسیناسیون از میانگین کشوری بیشتر است.
زینی وند با اشاره به روند افزایشی مبتالیان در استان های همجوار 
اظهار کرد:اگر مراقبت های الزم صورت نگیرد، کرمان جزو استان 

های اولی خواهد بود که پیک ششم در آن به وقوع می پیوندد.
او اراده و صالح کشور را در گستردگی واکسیناسیون و رعایت 
پروتکل ها دانست و عنوان کرد: رسانه ها می توانند مناظره هایی 

بین موافقین و مخالفین واکسیناسیون برگزار کنند.
استاندار کرمان با اشاره به نزدیکی سالگرد سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی اظهار کرد: تعداد زوار این شهید واالمقام رو به افزایش است 
و باید حتما در مکان های شلوغ ناظران بر پروتکل های بهداشتی 

نظارت داشته و شان و احترام زائرین رعایت شود.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان نیز در این جلسه 
گفت: شهرستان های زرند و شهربابک همچنان در وضعیت قرمز 

کرونایی قرار دارند.
حمید شمس الدینی ادامه داد:شهرستان های کرمان، سیرجان، 
رفسنجان و نرماشیر در وضعیت نارنجی، فقط شهرستان فاریاب 
در وضعیت آبی و مابقی شهرستان های استان در وضعیت زرد 

قرار دارند.
او بر لزوم رعایت پروتکل ها با حساسیت بیشتر تاکید کرد و افزود: 
متاسفانه وضعیت شهرستان های نرماشیر، عنبرآباد، کهنوج و 

منوجان نسبت به هفته قبل بدتر شده است

پارکینگ هوشمند پروژه صاروج پارس)در گودال 
خشت مال های کرمان( با حضور استاندار افتتاح شد.

شهردار کرمان در آیین افتتاح پارکینگ هوشمند 
جنوب شرق کشور گفت:بخش اول پروژه صاروج به 

شکل پارکینگ بعد از سال ها افتتاح شد.
سعید شعرباف تبریزی توسعه شهر را در ورود سرمایه گذار بخش 
خصوصی دانست و اظهار کرد: متاسفانه شهر کرمان در سرمایه 
گذاری کالن دچار مشکالت بنیادی است و براساس استعدادهای 

شهر کرمان نتوانستیم فعالیت کنیم.
شهردار کرمان بی توجهی به زیرساخت های اطالعاتی در جریان 
سرمایه گذاری را یکی از دالیل عدم حضور سرمایه گذاران در 

کرمان تلقی کرد.
او افزود:سرمایه گذار باید از همه ابعاد از جمله سود،چگونگی کمک 
دستگاه ها در زمینه پیش بردن پروژه و ... و همچنین تبعات منفی 

و مثبت،در جریان باشد.
شعرباف توجه جدی به تهیه بسته های سرمایه گذاری برای 
پروژه های علمی را از اولویت های شهرداری کرمان دانست و عنوان 

کرد: پروژه ها باید در کوتاه ترین زمان به بهره برداری رسند.
شعرباف بیان کرد:بافت مرکزی به سمت پیاده مدار شدن سوق یافته 
که باید مکان هایی برای پارک خودروها در این منطقه در نظر گرفته 

شود و نباید افراط و تفریط در پارک بافت مرکزی شد.
او خطاب به سرمایه گذار صاروج گفت:در اجرای پروژه و به 

بهره برداری رسیدن کامل این مجموعه تالش بیشتری کند.
»ضرابی« رئیس اتاق مشترک ایران و عمان نیز در این مراسم 

گفت:مردم کرمان ۶۵ سال منتظر اجرای این پروژه هستند.
او با یادآوری فراز و نشیب های ۶۵ ساله ای که این  گودال خشت مال 
های کرمان گذرانده، بیان کرد: در سال ۱38۹ قرارداد با سرمایه 

گذاری عمانی منعقد شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان بیان کرد:طرح صارج برگرفته از 

نقوش مسجد جامع و کلوت های شهداد است.
او موقعیت صارج را استراتژیک دانست و بیان کرد: در سال ۱3۹۷ 
علی رغم همه تاییدات، میراث فرهنگی نامه ای به شهرداری می دهد 

که پروانه این پروژه را تمدید نکند.
ضرابی با بیان اینکه پروژه صاروج 2۱هزار مترمربع به فضای تجاری 
اختصاص داده،تصریح کرد: امروز پارکینگ هوشمند صاروج در 2۵ 

هزار مترمربع  با ظرفیت ۱200 واحد افتتاح می شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان با بیان اینکه 
کرمان با بحران کمبود خون مواجه است گفت: در 

تمامی گروه ها خونی به ویژه A و O کمبود داریم.
دکتر»ایرج شکوهی« درباره وضعیت ذخایر خونی استان کرمان 
اظهار کرد: آغاز فصل سرما و کوتاه شدن روزها از سویی و شیوع 
ویروس کرونا و باور نادرست کاهش ایمنی بدن با اهدای خون از 

سوی دیگر به کاهش اهدای خون دامن زده است.
شکوهی با اشاره به اینکه در تمامی گروه های خونی به ویژه گروه 
خونی A و O کمبود داریم،افزود:پنج پایگاه انتقال خون در استان 
کرمان داریم که همه روزه آماده  دریافت خون اهداکنندگان هستند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان با بیان این که همکاران ما در 
پایگاه مرکزی واقع در بلوار ۲۲بهمن شهر کرمان،هر روز از ساعت 
۷:۳۰صبح تا ۱۹:۳۰ آماده  خدمت رسانی به همشهریان هستند، 
گفت:پایگاه های جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان نیز از ۷:۳۰ تا 
۱۳:۳۰ فعال هستند.او با اشاره به این که واکسیناسیون کرونا باعث 
کاهش اهدای خون شده،توضیح داد:برخی از واکسن ها براساس 
مکانیسم اثرشان باعث یک معافیت موقت برای اهدای خون 
می شوند و کسانی که واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا تزریق می کنند 
تا دو هفته نمی توانند اهدای خون داشته باشند.شکوهی بیان 
کرد:دریافت کنندگان بقیه ی واکسن ها از جمله واکسن سینو فارم، 
برکت و باهارات هندی به واسطه ی مکانیسم اثرشان که یک ویروس 
غیرفعال است، هیچ منعی برای اهدای خون ندارند.او ادامه داد: 
افرادی که به کرونا مبتال شدند ۲۸ روز پس از بهبودی می توانند 
برای اهدای خون به پایگاه های اهدای خون سراسر استان مراجعه 
کنند.مدیرکل انتقال خون استان کرمان با بیان این که نیاز به خون و 
فرآورده های خونی یک نیاز مستمر و دائمی است، افزود: وجود بیش 
از ۱۵۰۰ بیمار تاالسمی که از مصرف کنندگان دائمی فرآورده های 
خونی در استان کرمان هستند شاهدی بر این مدعاست.او همچنین 
به وجود ۴۲ موسسه  درمانی دولتی،خصوصی، نظامی،خیریه و 
تامین اجتماعی در استان اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر آمار باالی 
تصادفات، افزایش اعمال جراحی و … باعث مصرف باالی خون در 
استان کرمان است.شکوهی با بیان این که از هر واحد خونی که اهدا 
می شود سه فرآورده استخراج می شود و هر اهداکننده با اهدای خون 
جان سه نفر را از مرگ حتمی نجات می دهد، اظهار کرد: عمر برخی 
فرآورده ها مانند پالکت ۳ تا ۵ روز است و اگر مراجعه ی مداوم وجود 

نداشته باشد با مشکل مواجه می شویم.

افتتاح اولین پارکینگ 
هوشمند در کرمان

استان کرمان با بحران 
کمبود خون مواجه است

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: حمایــت از فعالیت و تولید 
واکســن داخلی توسط شــرکت ها، جزء 
اولویت های دولت اســت و در این راستا 
پیش  خریــد ایــن تولیــدات، می تواند 
آنهــا را نســبت بــه ادامه و گســترش 

فعالیت های شان امیدوارتر کند.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی  در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدام شرکت های 
داخلی در تولید واکســن کرونا را بسیار 
ارزشمند دانست و اظهار داشت: حمایت از 
فعالیت و تولید واکسن داخلی توسط این 
شــرکت ها، جزو اولویت های دولت است 
و در این راستا پیش  خرید این تولیدات، 
می تواند آنها را نسبت به ادامه و گسترش 

فعالیت هایشان امیدوارتر کند.
رئیــس جمهور بــا قدردانــی از تالش و 
فداکاری شــبانه روزی و خستگی ناپذیر 
کادر بهداشت و درمان و همه کسانی که 
در مقابلــه با بیماری کرونــا نقش دارند، 
گفت: امیدواریم با همکاری مردم شریف 
کشورمان بتوانیم به نقطه اطمینان بخشی 
در مهار این بیماری برســیم و با افزایش 
میزان واکسیناسیون به بیش از 80 درصد 

از سالمت مردم صیانت کنیم.
رئیسی پرهیز از هرگونه اقدامی که موجب 
سستی در رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
می شود را ضروری دانست و گفت: نباید 
نتیجه هوشمندسازی برخی محدودیت ها 
باعث عادی انگاری و سســتی در مراعات 

مقررات بهداشتی باشد.
وی با تأکید بر کنترل رفت و آمد از طریق 
مرزهای زمینی، دریایــی و هوایی، اظهار 
داشت: با توجه به اینکه برخی از کشورهای 
همســایه با موج جدید بیمــاری مواجه 
شــده اند، الزم اســت از تردد افراد بدون 
داشــتن تســت منفی از مرزهای کشور 

جلوگیری شود.
رئیس جمهور همچنین با تأکید بر لزوم 
بازنگــری در مصوبات قبلی ســتاد ملی 
مقابله با کرونا، گفت: در این بازنگری باید 
مشخص شــود که چه میزان از مصوبات 
اجرایی و عملیاتی شده و چه تعداد از آنها، 
موضوعیت خود را بعضاً با توجه به تغییر 
شرایط از دست داده است و انجام این کار 
می توانــد در تصمیم گیری های بعدی به 

ستاد مؤثر باشد.
همچنیــن در این جلســه بــا توجه به 
موفقیت هــای چشــمگیر در کاهــش 
آسیب های ناشی از کرونا، موضوع اجرای 
طرح محدودیت های هوشمند در سراسر 
کشور بویژه چند استان با وضعیت قرمز در 

جلسه امروز بررسی شد.

نماینده شـهرضا در مجلـس گفت: با وجـود تغییرهـای اندک در 
اصالحیه طرح شـفافیت آراء نماینـدگان، بعید مـی دانم کلیاتش 

رأی موافـق بیاورد.
سـمیه محمـودی نماینده شـهرضا و دهاقـان در مجلس شـورای 
اسـالمی ، با اشـاره در دسـتور کار قرار داشتن طرح شـفافیت آراء 
نماینـدگان مجلس، گفت: بـا توجه بـه رد کلیات این طـرح مقرر 
شـد ۵0 نفـر درخواسـت بررسـی مجـدد دهنـد و در کمیسـیون 
آیین نامه داخلـی تغییراتـی ایجاد کنیـم. اما با وجـود تغییرهای 

اندک بعیـد می دانـم کلیاتـش رأی موافـق بیاورد.
وی اضافه کـرد: تنها دو یا سـه بنـد به طرح پیشـین اضافه شـده 
و تغییرهـای قابـل توجهـی کـه بتوانـد نظـر مخالفـان را تأمیـن 
کند، بـه وجـود نیامـده اسـت. ضمـن اینکه طـرح شـفافیت آراء 

نماینـدگان دو سـوم رأی نشسـت علنـی را نیـاز دارد.
محمـودی اظهـار کـرد: در اصالحیـه جدید طـرح شـفافیت آراء 
نماینـدگان کار سـخت تـر هم شـده اسـت؛ پیـش از ایـن با یک 
تعـداد امضـاء، نشسـت مجلس مـی توانسـت غیرعلنی شـود، در 
صورتی که حـاال گفته شـده باید ۵ دقیقـه علـت غیرعلنی کردن 

صحـن را توضیـح دهنـد و این موضـوع چنـدان جالب نیسـت.
 وی بـا اشـاره بـه رد کلیات طـرح اصـالح قانـون نظارت بـر رفتار 
نماینـدگان مجلـس گفـت: پیشـتر گفتـه بـودم متن ایـن طرح 
جامـع و کامـل نیسـت. پیشـنهادم در کمیسـیون آییـن نامـه 
داخلـی ایـن بـود کـه باید بـا آسـیب شناسـی دسـت بـه اصالح 
زده مـی شـد و حداقـل بـرای تصمیـم گیـری از هیئـت نظـارت 
بر رفتـار نماینـدگان دعـوت می کردیـم تـا کمبودهـای قانون را 

بیـان مـی کردند.
محمودی گفـت: در ایـن طـرِح رد شـده، نماینده پس از ۴ سـال 
نمایندگـی رهـا مـی شـود و از او حمایـت صـورت نمی گیـرد. یا 
اینکه یک پزشـک می توانسـت طبابت کنـد و نماینده هم باشـد 
امـا یـک مهنـدس ۴ سـال محـدود و پروانـه کارش طبـق قانون 
دچـار مشـکل می شـد. آیـا بـرای ایـن دسـته از نماینـدگان می 

تـوان کاری انجـام داد؟
سـخنگوی کمیسـیون آیین نامـه داخلی مجلـس اضافه کـرد: در 
محتوای طرح مذکـور مثاًل اگر یـک نماینده برای خانـواده درجه 
یک خـود سـفارش می کـرد، محـل ایراد بـود امـا اینکـه خودت 

بسـتگان هم محدود شـوند، تصمیم درسـتی نیسـت.

نماینده مجلس: بعید می دانم کلیات 
طرح شفافیت  رأی موافق بیاورد

حمایت از 
واکسن سازان داخلی

 با پیش خرید  تولیدات

 سید احسان خاندوزی ، وزیر اقتصاد با بیان اینکه گزارش تفریغ 
بودجه سال ۱3۹۹ کل کشور برای نخستین بار، ۴ ماه قبل از موعد 
مقرر قانونی توسط دیوان محاسبات تهیه و در 3۱ شهریورماه 
سال ۱۴00 به مجلس شورای اسالمی ارسال شد، اظهارداشت: 
علت موفقیت در این موضوع، تسریع وزارت اقتصاد در تنظیم 
صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور و تصویب فوری آن 

در هیات وزیران بود. 
وزیر اقتصاد افزود: بخش قابل توجهی از فرآیند تهیه گزارش 
تفریغ بودجه، توسط وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور صورت 
می پذیرد و چون امسال با همت وزارت اقتصاد این گزارش چند 
ماه زودتر از سال های قبل تهیه و به دیوان محاسبات ارائه شد، 
این دیوان هم در تسریع در اجرای وظیفه قانونی خود نسبت به 
سال های قبل موفق شد و گزارش تفریغ بودجه سال ۱3۹۹ را در 

نیمه اول سال ارائه کرد.

گزارش عملکرد بودجه 
در مسیر دیوان محاسبات

دورخیز کرمان برای ورود به لیست مقاصد گردشگری سالمت

 مدیر عامل شرکت نقش لوتوس به عنوان میزبان هیات هندی: قول هایی از سمت ایرالین ماهان گرفتیم که پرواز به عراق را داشته باشیم؛ 
در کنار آن وعده دادند که پرواز تجاری کرمان به بغداد را هم در چند ماه آینده راه اندازی کنند

رقابت نابرابر بر سر گردشگری سالمت
صاد

 اقت
ای

دنی
ع: 

منب

بازار گردشگری سالمت دست پنج استان تهران، مشهد، 
شیراز، اهواز و تبریز است. کرمان اما از۸سال قبل برنامه 
داشته تا نام خود را در میان این مقاصد گردشگری سالمت 
به عنوان صنعتی که چهارمین صنعت درآمدزای جهان 
بوده و درآمدش ۴برابر گردشگران عمومی است، جا کند. 
جمعه گذشته اما در نهایت اولین فم تریپ گردشگری 
سالمت به دعوت یک شرکت خصوصی از هند به کرمان 
دعوت شد. قرار است تا در روزهای آینده نیز کرمان میزبان 
هیات های دیگری برای معرفی ظرفیت گردشگری 

سالمت استان باشد.
هیات ها دو نفر، دو نفر  به کرمان می آیند و میزبان شرکت 
نقش لوتوس پارسیان است و همه هزینه ها به عهده 
این شرکت است. به قول حسین کرمانی، مدیر عامل 
این شرکت برای معرفی این هزینه ها الزم است. هیات 
هندی که روز جمعه به کرمان آمده فردا خواهد رفت و  
قرار است که هیات بعدی یک شنبه عصر از نجف و هیات 
بعد هم چهارشنبه از کربال به کرمان آیند. کرمانی در 
همین رابطه به »کاغذ وطن«می گوید:» فم تریپ ها را ما 
پشت هم برنامه ریزی کردیم، شرایط و بازاریابی که  االن 
تمام استان ها دارند و ما هم سعی کردیم از این قافله عقب 
نمانیم.«. هیات هندی بازدیدش را از بافت تاریخی کرمان 
و بعد هم باغ فتح آباد شروع کرده و روز شنبه نیز این هیات 
هندی با فعاالن گردشگری اتاق بازرگانی، سازمان میراث 
فرهنگی، بیمارستان مهرگان و در نهایت باغ شاهزاده 
ماهان بازدید داشته. نتیجه این بازدید دید مثبت این 
هیات به ارسال مسافر به کرمان بوده. مسافری که به گفته 

بهرامی، رییس کمیسیون گردشگری به صد هزار نفر در 
سال هم خواهد رسید. او در این رابطه به »کاغذ وطن« می 
گوید:»جامعه هدف صد هزار نفر از مسافرین هند است 
که البته  با توجه به مشرف بودن پاکستان به هندوستان 
و تاثیر این هیات می تواند این جامعه گسترده تر شود. «  

*رقابت با استانی که پرواز مستقیم
 به 2۵ کشور خارجی دارد

هیات هندی به عنوان اولین فم تریپ های اعزامی به 
استان روز یکشنبه از کرمان خواهد رفت آن طور که 
کرمانی می گوید مقصد بعدی شان مشهد و سپس 
قرقیزستان است.مشهد در کنار دو ضلع تهران و شیراز 
سه مقصد اصلی گردشگری سالمت در ایران آند. بعد از 
آن هم استان هایی همچون تبریز و اهواز در این رابطه 
سرمایه گذاری کرده و توانستند سهمی از چهارمین 
صنعت درآمدزای جهان را به خود اختصاص دهند. 
درآمد گردشگری سالمت در  مشهد در سال ۹۶بالغ بر 
۲۷میلیارد تومان بود. شهری که به عنوان مقصد اصلی 
گردشگری سالمت بوده وبیش از  ۱۲ بیمارستانش 
گواهی نامه پذیرش گردشگران خارجی را دارند و در کنار 
آن از  فرودگاهش به ۲۵ نقطه دنیا پرواز خارجی وجود 
دارد. حال آنکه به گفته سرپرست مدیریت گردشگری 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد یک سال قبل از 
کرونا)سال ۹۸( ۲۲ هزارو ۴۲۴ نفر صرفا برای گردشگری 

سالمت به این شهر آمدند. 
*درآمد گردشگری سالمت 

۴ برابر گردشگری عمومی
درآمد گردشگری سالمت به مراتب از گردشگران عمومی 
بیشتر است. موضوعی که حتی نایب رئیس انجمن 
توسعه گردشگری سالمت ایران هم آن را تایید می کند:» 

درآمدزایی از محل گردشگری سالمت در کشور بیش از 
چهار برابر حوزه گردشگری عمومی است.« 

کرمان از سال ۹۳این حوزه را دریافته بود.۲۳ شهریور ۹۳، 
علی مهاجری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان اعالم کرده بود که کرمان قطب 
توریسم درمانی جنوب شرق کشور می شود. وعده ای که 
۵ سال بعدش این بار از سمت فریدون فعالی مدیر جدید 
میراث مطرح شد. فعالی گفته بود:» تاکنون دو مجوز 
فعالیت برای دفاتر خدمات مسافرتی شهر کرمان در حوزه 
گردشگری سالمت صادر شده است و پیش بینی می شود 
این تعداد افزایش یابد.«این مجوزها حاال به گفته فعالی  
۸پروانه گردشگری سالمت ارتقا یافته:»در حال حاضر 
دو دفتر خدمات مسافرتی دیگر نیز تقاضای کسب مجوز 
فعالیت در حوزه گردشگری سالمت را داده اند که در 

مرحله صدور پروانه قرار دارند.«

*بازار هدف کرمان در محاصره چهار استان
به گفته فعالی بازار هدف کرمان سه کشور افغانستان، 
پاکستان و عراق است. کشورهایی که اکنون در محاصره 
۴ استان مشهد، تهران، شیراز و اهواز است. به طور خاص 
مقصد اصلی مسافران سالمت عراقی مشهد و اهواز است. 
بازار کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا نیز در اختیار 
تهران با سطح گسترده ای مراکز درمانی و کلینیک  
تخصصی و پیشرفته است. شیراز نیز با توجه به مهاجرت 
بسیاری از شهروندانش به کشورهای حوزه خلیج فارس 
مثل عمان و امارات، بازار اصلی گردشگران سالمت عمانی 

را در دست گرفته است.
کرمان اما به علت نداشتن هیچ پرواز خارجی در وضعیت 
ضعیف تری نسبت به این استان ها قرار دارد؛چرا که هر 

مسافری برای سفر درمانی به کرمان ابتدا باید به تهران 
و یا مشهد که خود به عنوان مقصد اصلی گردشگری 
سالمت اند سفر داشته و بعد راهی کرمان شود. وضعیتی 
که کرمان را در رقابت با این استان ها در جایگاه به مراتب 
ضعیف تری قرار می دهد. خصوصا که با توجه به مصوبه 
وزارت بهداشت مبنی بر ثابت بودن تعرفه خدمات 
درمانی در کل کشور،هزینه درمان در تمام کشور 
یکسان خواهد بود و کرمان نمی تواند روی این موضوع 

نیز مانور دهد.  
مدیر عامل شرکت نقش لوتوس پارسیان اما معتقد است 
که مزیت اصلی  کرمان برای این مسافران، بیمارستان 
مهرگان و داشتن هتل بیمارستان است. او در این رابطه 
می گوید:»یکی از مزیت  های کرمان این است که ما در 
بیمارستان مهرگان هتل بیمارستانی داریم که قابلیت 
اسکان همراهان بیمار را فراهم می کند؛ آن هم بدون 
اینکه تعرفه جداگانه ای برای بیماران در نظر بگیرد و در 
کنار این بیمارستان قبول کرده تا در خصوص بیمارانی 
که بیماری موروثی دارند، هزینه چکاپ همراه بیمار را 

هم خود بپردازد.«
*وعده پرواز مستقیم به نجف و بغداد

مزیت اصلی کرمان برای این گردشگران هتل بیمارستان 
مهرگان است اما به گفته کرمانی رایزنی هایی انجام شده تا 
در میان مدت کرمان به پرواز خارجی دست یابد.او در این 
رابطه می گوید:»قول هایی از سمت ایرالین ماهان به عنوان 
ایرالین بزرگ کشور گرفتیم که پرواز به عراق را داشته 
باشیم؛ یعنی ما پرواز مستقیم کرمان به نجف که قاعده 
پرواز عتباتی است را خواهیم داشت و در کنار آن وعده 
دادند که پرواز بیزینسی کرمان به بغداد را هم در چند ماه 

آینده را خواهیم داشت.«

کاغذ وطن
گزارش 

به گفته فعالی بازار هدف کرمان سه 
کشور افغانستان، پاکستان و عراق است. 
کشورهایی که اکنون در محاصره ۴ استان 
مشهد، تهران، شیراز و اهواز است. به طور 
خاص مقصد اصلی مسافران سالمت عراقی 
مشهد و اهواز است. بازار کشورهای حوزه 
خلیج فارس و اروپا نیز در اختیار تهران با 
سطح گسترده ای مراکز درمانی و کلینیک  
تخصصی و پیشرفته است. شیراز نیز با 
توجه به مهاجرت بسیاری از شهروندانش 
به کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عمان 
و امارات، بازار اصلی گردشگران سالمت 
عمانی را در دست گرفته است.

   

جاده های کرمان طی هفت ماه اخیر ۴۴۶ قربانی 
گرفته اند و مردم از وضعیت نامناسب جاده های 

ناایمن این استان به شدت گالیه مندند.
کرمان به عنوان پهناورترین استان کرمان با وسعت 
۱۸۱ هزار کیلومتر مربع دارای ۱۳ هزار و ۷۰۰ 
کیلومتر راه آسفالته است و دومین استان به لحاظ 

طول شبکه راه ها است.
این استان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حلقه 
واسط کریدور شمال به جنوب و همچنین شرق 
به غرب کشور قرار دارد و نقش مهمی در ترانزیت 
کاالها ایفا می کند. ۸۵ درصد کاالهای کشور به 
بنادر جنوب و جنوب شرق و بالعکس از طریق 

راه های استان کرمان انجام می شود.
»بم - کرمان« و »سیرجان - کرمان« دو محور مهم 
اما حادثه خیز استان کرمان هستند و متاسفانه 

آمار تصادفات و تلفات در این جاده ها باالست.
گالیه های رانندگان از وضعیت نامطلوب 

جاده های کرمان
علی کریم زاده یکی از شهروندان کرمانی اظهار 
کرد: از نظر راهنمایی و رانندگی مشکلی در 
جاده های استان کرمان نداریم و حضور پلیس راه 

در جاده ها محسوس است.
او ادامه داد: مشکالت جاده های کرمان زیرساختی 
است و استهالک در این جاده ها باالست.مسیر 
»کرمان - بردسیر«، »کرمان - بافت« و »کرمان - 
سیرجان« دچار مشکل است. راهداری باید برای 

بهبود وضعیت آسفالت جاده ها اقدام کند.
رضا بهرامی از رانندگان بین شهری جابجایی اتباع 
غیرمجاز از مسیر »کرمان - بم« را خطرآفرین 
دانست و اظهار کرد: بخش هایی از این جاده 
وضعیت مناسبی ندارد که از آن جمله می توان 
به حدفاصل بین ماهان و ایست بازرسی مرصاد 

اشاره کرد.
علی ابراهیمی از دیگر رانندگان بین شهری بیان 
کرد: جاده های کرمان مشکالت عدیده ای دارند 
و مسئوالن به این مشکالت رسیدگی نمی کنند. 
پلیس راه شبانه روز در جاده ها حضور دارد اما 
زمانی که جاده دچار مشکل است پلیس راه کار 
چندانی نمی تواند انجام دهد مشکل ما با راهداری 

و جاده هاست.
او با اشاره به اینکه جاده های کرمان از نظر وضعیت 
آسفالت واقعًا ضعیف است، افزود: ۹۰ درصد جاده 
»کرمان - سیرجان« و »کرمان - بردسیر« ترانزیت 
است. ماشین های سنگین به دلیل نبود آسفالت 
درست مجبورند از الین سبقت تردد کنند و به 
همین دلیل ما همیشه با مشکالتی نظیر تصادفات 

و واژگونی خودروها مواجه می شویم.
رضا موسوی از دیگر رانندگانی است که از وضعیت 
جاده های کرمان و نبود امکانات رفاهی برای 
رانندگان گالیه مند است، و گفت: در جاده های 
کرمان هیچ امکاناتی برای رانندگانی که به دلیل 
مشکالت فنی در جاده ماندگار شده اند، وجود 

ندارد.
او با انتقاد از کیفیت پایین آسفالت های سطح 
جاده ها گفت: برخی جاده های استان در اثر 

بارندگی دچار خسارت می شوند و ما مجبوریم 
ماه ها در این جاده های خاکی و خراب تردد کنیم.
سایه »قاچاق سوخت« و »قاچاق انسان« بر 

جاده های کرمان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال 
استان کرمان اظهارکرد: راه ها به سه دسته 
روستایی، اصلی و بزرگ راه تقسیم می شوند. 
بزرگراه های با کیفیت ترین راه ها هستند چرا که 
خطوط رفت و برگشت در آنها از یکدیگر جداست 
و تصادفات رخ به رخ در این مسیرها به وقوع 

نمی پیوندد.
سید علی سید علیخانی ادامه داد:»کرمان - بم« و 
»کرمان - سیرجان« دو محور بزرگراهی و جزو با 
کیفیت ترین راه های استان هستند. این مسیرها 
دارای عرض استاندارد بوده و مشکل هندسی 

ندارند.
او گفت: مشکل اصلی در این محورها بحث »قاچاق 
سوخت« و »تردد خودروهای حامل اتباع بیگانه 

غیرمجاز« است.
سید علیخانی با اشاره به اینکه به طور متوسط 
در هر کدام از جاده های استان کرمان به ازای هر 
تصادف ۱.۲ نفر فوتی داریم این در حالیست که در 
محورهای »کرمان - بم« و »کرمان - سیرجان« 
به ازای هر تصادف حدود ۴ نفر فوتی داریم،افزود: 
دلیل اصلی حجم زیادی فوتی ها »قاچاق سوخت« 
و »تردد خودروهای حامل اتباع بیگانه غیرمجاز« 

است.
او گفت: از سال گذشته تا کنون ۶۵ کیلومتر از 
محور »کرمان - سیرجان« را آسفالت کرده ایم. 
همچنین سعی کردیم با نصب عالئم و خط کشی و 
روشنایی ایمنی مناسبی در این محور ایجاد کنیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمان بیان کرد: حدود ۵۵ کیلومتر از این مسیر را 

شانه سازی کردیم.
او با اشاره به اینکه تصادفات بحث یک دستگاه 
یا یک مجموعه نیست، گفت: وضعیت راه های 
استان کرمان نسبتًا مناسب است و حضور پلیس 
در جاده ها مطلوب است. بحث اصلی در این زمینه 
فرهنگ سازی است باید دستگاه های فرهنگی 
نظیر آموزش و پرورش و دانشگاه ها در این بحث 
کمک کنند تا بتوانیم برای تردد با سرعت مناسب 

در جاده ها فرهنگ سازی کنیم.
سید علیخانی بیان کرد: بیش از ۵۷ درصد از 
تصادفات در محورهای »کرمان - بم« و »کرمان 
- سیرجان« به دلیل خروج از محور است که در 
اثر خستگی، سرعت زیاد یا عدم توجه به جلو 
خودروها واژگون می شوند. برای کاهش واژگونی 
خودروها تعداد زیادی دوربین در این محورها 

نصب کرده ایم.
فعال شدن سنجش سرعت متوسط در 2 

محور مهم کرمان
سید علیخانی با اشاره به وجود ۱۴ دوربین در 
محور »کرمان - سیرجان« و ۲۴ دوربین در محور 
»کرمان - بم« اظهار کرد: سنجش سرعت متوسط 
توسط این دوربین ها اخیراً فعال شده است و عالوه 
بر اینکه راننده موظف به رعایت سرعت مجاز در 
زیر دوربین است باید در فاصله بین دو دوربین 

هم سرعت مجاز را رعایت کند در غیر این صورت 
جریمه خواهد شد.

او گفت: طبق مصوبات کمیسیون ایمنی استان 
کرمان اعتباری برای تهیه حدود ۳۰ دوربین دستی 
تأمین و به حساب پلیس راه واریز شده است که 

می تواند به بحث کاهش حوادث کمک کند.
او در خصوص بخشنده نبودن جاده های استان 
کرمان اظهار کرد:استاندارد ساخت بزرگراه ها در 
سراسر کشور یکسان است. به دلیل وسعت کرمان 
طول جاده های استان زیاد است و همین باعث 

خستگی و خواب آلودگی رانندگان می شود.
سید علیخانی گفت: در سال گذشته در محور 
»کرمان - سیرجان« ۵۵ کیلومتر شیب شیروانی را 
اصالح کردیم که در صورت خروج خودرو از محور، 

دچار حادثه شدیدی نشود.
او گفت: در محور »کرمان - بم« حدود ۳۰ کیلومتر 
شیب شیروانی طی سال های گذشته و ۲۳ 

کیلومتر هم امسال اصالح شده است.
سید علیخانی در خصوص وضعیت نامناسب 
آسفالت جاده ها اظهار کرد: انجام عملیات آسفالت 
بر اساس طرح انجام می شود. آسفالت بین ۶ تا ۷ 
سال عمر مفید دارد که آسفالت بسیاری محورهای 

بیشتر از این عدد کار می کنند.
سید علیخانی گفت: کرمان دارای ۱۳ هزار و ۷۰۰ 
کیلومتر راه آسفالته بوده و دومین شبکه طویل 
راه های کشور در این استان قرار دارد. بیشترین 
بزرگراه ها با یک هزار و ۹۷۰ کیلومتر وسعت 

مربوط به کرمان است.
منابع مالی کافی در اختیار نداریم

او گفت: با وضعیت اقتصادی موجود منابع مالی 
کافی برای سرویس دهی مطلوب در تمامی 

جاده ها در اختیار نداریم.
سید علیخانی بیان کرد: سال گذشته ۸۲ نقطه 
حادثه خیز به شکل امانی توسط راهداری در 
استان کرمان اصالح شده است؛ متوسط این عدد 

در کشور ۴۲ نقطه است.
او گفت:یکی از عوامل تصادفات عامل انسانی 
است؛ هر چه ترافیک جاده ها بیشتر باشد احتمال 
تصادف هم باالتر می رود. جاده »کرمان - بم« ۳.۱ 
میلیون تردد طی هفت ماه اخیر داشته است و 

چهارمین محور پرتردد استان به شمار می رود.
سید علیخانی بیان کرد:محور »کرمان - سیرجان« 
۳.۳ میلیون تردد داشته است و دومین محور 

پرتردد استان کرمان است.
او همچنین طول جاده ها را در تصادفات تأثیر 
گذار دانست و افزود: هر کدام از این محورها ۱۸۰ 
کیلومتر طول دارند و جاده ها هر چه طول بیشتری 
داشته باشند تصادفات بیشتری را خواهند داشت.

او گفت: در محور »کرمان - بم« هشت مجتمع 
خدمات رفاهی در حال بهره برداری و سه 
راهدارخانه داریم. سه مجتمع خدمات رفاهی هم 
در حال ساخت است. در محور »کرمان - سیرجان« 
سه مجتمع در حال بهره برداری و دو مجتمع در 
حال ساخت است. همچنین سه راهدارخانه در این 
مسیر وجود دارد. با وجود تمام این مسائل باید تمام 
تالشمان را به کار گیریم و سعی داریم از منابع 

موجود حداکثر استفاده را بکنیم.

وقوع ۶۰ درصد حوادث رانندگی در 3۰ 
کیلومتری شهرها

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان اظهار کرد: در 
راه های شمال استان کرمان طی هفت ماه ابتدای 
سال جاری ۱۴۹ نفر جان خود را از دست داده اند 
که این آمار در کل استان ۴۴۶ نفر است. بیش از ۳ 
هزار نفر در راه های استان کرمان مجروح شده اند.

سرهنگ علی رضایی »کرمان - بم« و »کرمان - 
سیرجان« و »انار - رفسنجان« را سه محور حادثه 
خیز استان کرمان دانست و افزود: طی هفت ماه 
اخیر در محور »کرمان - بم« ۲۰۱ نفر مجروح و 
متوفی داشتیم که ۳۴ نفر فوت و ۶۷ نفر مجروح 
شده اند. همچنین در محور »کرمان - باغین« ۱۸۹ 
نفر مجروح و متوفی داشتیم که ۱۹ نفر فوتی و 

۱۷۰ نفر مجروح دارد.
رئیس پلیس راه شمال استان کرمان با اشاره 
به نقش »قاچاق سوخت« و »قاچاق انسان« در 
تصادفات جاده ای، اظهار کرد: مقوله های راه، 
انسان، وسیله نقلیه و شرایط جوی نظیر بارندگی ها 

و طوفان ها در تصادفات تاثیرگذارند.
او در خصوص آموزش و فرهنگ سازی گفت: 
۷۰ درصد در جلوگیری  از  رانندگان بیش 
از تصادفات می توانند نقش آفرینی کنند. ۳۰ 
دستگاه در این زمینه دخیل هستند که ۱۳ دستگاه 
به صورت مستقیم نقش دارند. وزرات بهداشت، 
وزارت راه و آموزش و پرورش با ابزارهایی که در 
دست دارند و با استفاده از ظرفیت های فضای 

مجازی می توانند فرهنگ سازی کنند.
سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه حدود ۵۲ 
درصد حوادث رانندگی در استان کرمان متعلق 
به واژگونی هاست و ریشه آن در سرعت های 
غیرمجاز است، افزود: ۶۰ درصد حوادث رانندگی 
استان کرمان در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ می دهد 

که مربوط به ابتدا یا انتهای سفر است.
سنجش سرعت متوسط در تمامی جاده های 

استان فعال شود
سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه ما چاره ای نداریم 
به جز اینکه به سمت آرام سازی در جاده ها و 
کنترل سرعت غیرمجاز برویم، ادامه داد: بیش از 
۵۰ درصد دوربین های ثابت سرعت سنج جاده ای، 
سرعت متوسط )سرعت حرکت خودرو بین دو 

دوربین( را اعمال نمی کنند.
او با اشاره به فعال بودن ۱۰۰ درصدی دوربین های 
جاده های و ثبت سرعت غیرمجاز خودروها، افزود: 
نیاز مجموعه راهداری سنجش سرعت متوسط 
خودروها توسط تمامی دوربین ها امکان پذیر کند.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان با اشاره به 
اینکه دومین عامل مرگ و میر در کشور حوادث 
رانندگی است، متذکر شد:عواقب و پیامدهای 
اینگونه حوادث بسیار تلخ تر از حوادث ظاهری 
است. بی سرپرست شدن خانواده ها، بروز مشکالت 
فرهنگی  و سایر معضالت  اقتصادی  و  مالی 
و اجتماعی از عواقب تصادفات فوتی است که 

سال های سال پا برجاست.
سرهنگ رضایی بیان کرد: برنامه ریزی همه جانبه 
برای کاهش تصادفات امری ضروری است. مطالبه 
مقام معظم رهبری هم بر این است که تمامی 

دستگاه ها باید سهم خود را ادا کنند.
او گفت: باید در این زمینه سهم هر دستگاه 
مشخص شود؛ سهم پلیس حدود ۱۹ درصد است 
که بیش از ۴۰ درصد مجروحان در حین انتقال و 
در بیمارستان فوت می کنند. سهم هر دستگاه در 
قبل، حین بعد از وقوع تصادفات باید مشخص شود. 
تمامی دستگاه ها باید به عنوان همیار پلیس در این 

زمینه همکاری کنند.
سرهنگ رضایی بیان کرد: در سال گذشته رتبه 
دوم کاهش تلفات جاده ای از آن کرمان بود اما با 
این وجود آمار کشته های جاده ای استان حدود 
یک هزار نفر بود. مردم با سرعت مطمئنه در 
جاده ها تردد کنند و به گونه رانندگی نکنند که 

فاجعه برگشت ناپذیری را رقم بزنند.
طی امسال ۴۴۶ نفر در استان کرمان جان خود 
را از دست داده اند و احتمااًل این آمار تا پایان سال 
افزایش می یابد. کاهش این آمار در گرو همت 
مضاعف مسئوالن و همکاری مردم و حضور 

مسئوالنه در جاده هاست.

مهر

گزارش

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شمال استان کرمان گفت: مشکل اصلی 
در این محورها بحث »قاچاق سوخت« 
و »تردد خودروهای حامل اتباع بیگانه 
غیرمجاز« است.سید علیخانی با اشاره 
به اینکه به طور متوسط در هر کدام از 
جاده های استان کرمان به ازای هر تصادف 
1.2 نفر فوتی داریم این در حالیست که 
در محورهای »کرمان - بم« و »کرمان 
- سیرجان« به ازای هر تصادف حدود ۴ 
نفر فوتی داریم،افزود:دلیل اصلی حجم 
زیادی فوتی ها »قاچاق سوخت« و »تردد 
خودروهای حامل اتباع بیگانه غیرمجاز« 
است.

خواب ابدی در جاده های غفلت
سایه »قاچاق سوخت« و »قاچاق انسان« بر جاده های کرمان

هر  
س: م

عک

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 140060319008001773 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 
محمد رجب زاده زرندی فرزند ماشاءاله به شماره شناسنامه 805 صادره از  زرند در یک باب خانه به مساحت 281.68 
مترمربع از پالک 2390 اصلی واقع در زرند خیابان قره نی کوچه 30 خریداری از مالکین رسمی اشرف، اقدس و افسر 
همگی ایرانمنش 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 209
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/8/8

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/23
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 شهداد                   
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 1400603190050000213 مورخ 1400/03/31 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 محمود 
پور اکبری فرزند رضا بشماره شناسنامه 187 صادره از گلباف در ششدانگ یکبابخانه و باغ به مساحت 5084 مترمربع پالک 
1609 فرعی مفروز و مجزی از 750 فرعی 47- اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سیرچ - ناصر آباد خریداری از 
مالک رسمی )خودمتقاضی( 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 1002
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/8/9-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/8/23

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت       
گنجـو  محدثـه  خانـم 
حسـین  فرزنـد  زاده 
مالـک ششـدانگ پـالک 
اصلـی   4776 از  فرعـی   7808
1 کرمـان کـه سـند  واقـع در بخـش 
مالکیت آن بشـماره 414790 و دفتر 
 140020319007008132 الکترونیکی  
ضمـن  و  گردیـد  تسـلیم  و  صـادر 
محلـی  استشـهاد  بـرگ  دو  تسـلیم 
اسـت  مدعـی  شـده  امضـا  تصدیـق 
بعلـت  مزبـور  پـالک  مالکیـت  سـند 
و  رفتـه  بیـن  از  مفقـود  نامعلـوم 
المثنـی  مالکیـت  سـند  درخواسـت 
نمـوده لـذا باسـتناد مـاده 120 آییـن 
یـک  در  مراتـب  ثبـت  قانـون  نامـه 
ذیـل  در  منـدرج  تاریـخ  در  نوبـت 
کسـی  چنانچـه  تـا  میشـود  آگهـی 
بـه  نسـبت  معاملـه  انجـام  مدعـی 
سـند  وجـود  یـا  الذکـر  فـوق  ملـک 
ظـرف  میباشـد  خـود  نـزد  مالکیـت 
مـدت 10 روز پـس از انتشـار آگهـی 
کرمـان  شهرسـتان  ثبـت  اداره  بـه 
را ضمـن  اعتـراض خـود  و  مراجعـه 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد و اال پـس از 
مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد شـد 

1083 الـف  م   .
تاریخ انتشار: 1400/08/23

عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد و 
امالک منطقه 1 کرمان

بسمه تعالی
آگهی تحدید حدود عمومی سه ماهه 

سوم سال 1400حوزه ثبتی جیرفت
اسناد                     ثبت  ۱۴قانون  ماده  دستور  به  بنا 

بخش  در  واقع  امالک  از  تعدادی  های  آگهی  وامالک 
منتشر  جیرفت  ثبتی  حوزه  3۴و۴۴و۴۵کرمان  های 
شده وعملیات تحدید حدود آنها به شرح ذیل به عمل 

می آید :
از قطعه یک واقع در بخش 3۴کرمان

پالک ۱۵فرعی از 30-اصلی اقای امیر سعیدی گراغانی 
ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ۷۵00 متر مربع 

واقع در اراضی سرزه گراغان  جبالبارز جیرفت .
وقوع  محل  مورخ ۱۴00/0۹/۱۵در  ساعت 8 صبح  از 

ملک شروع وبه عمل خواهد آمد 
امیری  اردشیر  آقای  ۷۹-اصلی  از  83فرعی  پالک 
به  مرکباتی   باغچه  قطعه  یک  ششدانگ  دوماری 
اراضی  در  واقع  مربع  متر   ۷۵0 تقریبی  مساحت 

سقدرجبالبارز جیرفت .
وقوع  محل  ۱۴00/0۹/۱۶در  مورخ  صبح   8 ساعت  از 

ملک شروع وعمل خواهد آمد 
از قطعه یک واقع در بخش ۴۴کرمان

پور  نوشاد  مهدی  آقای  3۱-اصلی  از  ۶فرعی  پالک 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی 
دو هکتارواقع  در اراضی حسین آباد صالح آباد اسفندقه 

جیرفت  .
پور  نوشاد  مهدی  آقای  3۱-اصلی  از  ۹فرعی  پالک 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت تقریبی 

یک هکتارونیم واقع  در اراضی حسین آباد صالح آباد 
اسفندقه جیرفت  .

وقوع  محل  مورخ ۱۴00/0۹/۱۷در  ساعت 8 صبح  از 
ملک شروع وبه عمل خواهد آمد

از قطعه دوواقع در بخش ۴۵ کرمان
قدرتی  صادق  آقای  ۵82-اصلی  از  ۹8فرعی  پالک 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۶۴متر مربع واقع 

در اراضی خالق آبادجیرفت . 
اردشیرآزاد  آقای  اصلی   -۵82 از  ۱0۵فرعی  پالک 
داورششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۵۷/0۶واقع 

در اراضی خالق آباد جیرفت .
وقوع  محل  مورخ ۱۴00/0۹/20در  ساعت 8 صبح  از 

ملک شروع وبه عمل خواهد آمد 
لذا به مالکین مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که 
در موعد مقرر در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر 
تحدیدی  عملیات  مجاورین  مراجعه  عدم  صورت  ودر 
با معرفی مالک انجام چنانچه کسی بر حدود وحقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد برطبق ماده 20قانون 
ثبت حداکثر ظرف مدت 30روز پس از تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم 
قضایی  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  وجهت 
مراجعه نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد 

شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
تاریخ انتشار:۱۴00/08/23

جواد فاریابی-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان جیرفت.
م الف :۴29

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

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 
موضوع  اول  شماره140060319014002049-1400/06/02هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
حوزه  ثبتی  رسمی مستقردرواحد  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
بشماره  حسین  فرزند  خانه  بهار  خانم کنیز  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت 
شناسنامه 2639صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 551متر مربع پالک -فرعی 
از18- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از18 -اصلی قطعه دوواقع دراراضی میانده جیرفت  
از مالک رسمی آقای هالکو رودباری محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع  بخش 45کرمان خریداری 
سند  به صدور  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم 
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:439
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/23 - تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/09/07

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی                    
بمساحت  اصلی  از 568-  باغ پالک 51 فرعی  چون ششدانگ 
ساردوئیه  ناصری  شب  دراراضی  واقع  4986مترمربع 
نجمه  خانم  تقاضای  مورد  جیرفت   بخش34کرمان  جیرفت 
جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  استناد  به  راینی  شریفی 
قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   1400/06/04 بشماره1400603190140002105مورخ 
وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد 
واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 
9370مورخ 1400/07/20مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره 
ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزیکشنبه 
مورخ 1400/09/21در محل وقوع ملک شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا 
مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن 
به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید 
ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این 
اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به 
این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.
تاریخ انتشار :1400/08/23-روز : یک شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف:431

آگهی تحدید حدود اختصاصی                    
 -568 از  فرعی   52 پالک  خانه  باب  یک  ششدانگ  چون 
ساردوئیه  جلگه  دراراضی  واقع  بمساحت 1485مترمربع  اصلی 
خانم  تقاضای  مورد  جیرفت   بخش34کرمان  جیرفت 
ثبت جیرفت  اختالف  رای هیات محترم حل  استناد  به  راینی  نجمه شریفی 
قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   1400/03/23 بشماره1400603190140001163مورخ 
وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد 
واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 
9371مورخ 1400/07/20مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره 
ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزیکشنبه 
مورخ 1400/09/21در محل وقوع ملک شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا 
مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن 
به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید 
ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این 
اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به 
این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.
تاریخ انتشار :1400/08/23-روز : یک شنبه 

 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف:432

آگهی تحدید حدود اختصاصی                    
چون ششدانگ سه با ب مغازه مشتمل برطبقه فوقانی  پالک 
واقع  662/50مترمربع  بمساحت  اصلی   -544 از  فرعی   16
دراراضی گز اباد میانچیل جیرفت بخش45کرمان مورد تقاضای 
جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  استناد  به  سوده کمالی  خانم 
قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   1400/06/02 بشماره1400603190140002033مورخ 
وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد 
واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست شماره 
10741مورخ 1400/08/16مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره 
ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزدوشنبه 
مورخ 1400/09/22در محل وقوع ملک شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا 
مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن 
به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید 
ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این 
اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به 
این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.
تاریخ انتشار :1400/08/23-روز : یک شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف:444

آگهی فقدان سند مالکیت                  
فرزند  ایرانمنش   / حبيبه  خانم  اینکه  به  نظر 
تولد  2309تاریخ  شناسنامه  شماره  جواد 
ملی  شماره  دارای  کرمان  از  صادره   1358/06/31
از ششدانگ پالک 2 فرعی  2992203599 مالک 4 دانگ مشاع 
از 977 اصلی بخش 2 کرمان موضوع سند مالكيت اصلي بشماره 
الكترونيكی  دفتر  شماره  با   49 سال  الف  113351سری  چاپی 
13972031907801232 ثبت گردیده است بموجب درخواست وارده 
و  صادر  مالکیت  سند  1400/07/01 که  مورخ   1102/13916 بشماره 
تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا 
شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور بعلت جابجایی مفقود 
و در خواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
مدعی  چنانچه کسی  تا  شود  می  آگهی  ذیل  در  مندرج  تاریخ  در 
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 
ارائه  را ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه  2 شهرستان کرمان  منطقه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت 
اقدام  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مذکور  مدت  از  پس 

خواهد شد. م الف 1090
تاريخ انتشار: 1400/08/23

محمود مهدی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت                  
اینکه آقای امید بهرام پور فرزند اسدهللا  نظر به 
شماره شناسنامه 279 تاریخ تولد 1343/05/25 
صادره از کرمان دارای شماره ملی 2992055077 
مالک دودانگ مشاع از ششدانگ پالک 73 فرعی از 3989 اصلی 
بشماره چاپی 150572 سری  مالکیت  بخش 2 کرمان که سند 
وسال 98 باشماره دفتر الکترونیکی 139920319078021340 صادر 
و تسلیم گردیده بموجب درخواست وارده بشماره 1102/16702 مورخ 
1400/08/08 ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا 
شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور بعلت سهل انگاری 
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 
منطقه 2 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 1087
تاريخ انتشار: 1400/08/23

محمود مهدی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه 2 کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت                  
وکالتنامه  طبق  نسب  وکیلی  نجمه  خانم 
اصالحی  اقرارنامه  و   1400/08/09-231420
بهرام  امید  از طرف   1400/08/09-231423
پور مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 4976 فرعی 
از 6 اصلی واقع در بخش 4 کرمان که سند مالکیت آن 
بشرح دفتر الکترونیکی شماره 139920319007015852 و 
سند 336657صادر و تسلیم گردید و ضمن تسلیم دو 
برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند 
مالکیت پالک مزبور بعلت نامعلوم مفقود /از بین رفته و 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج 
در ذیل آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود 
اداره  به  آگهی  انتشار  از  روز پس  میباشد ظرف مدت 10 
ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند و اال پس 
از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد شد . م الف 1088
تاریخ انتشار: 1400/08/23

عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
1 کرمان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد                    
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 شماره139960319091003462-1399/12/13هیات 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 آقای ناصر راستا فرزند عبداله بشماره شناسنامه 140صادره 
ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 544/40متر مربع پالک - فرعی از49- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 49- اصلی بخش 45کرمان قطعه یک واقع در عنبرآباد محمد اباد بی بی شهری خیابان امام 
کوچه 24 بخش45کرمان خریداری از مالک رسمی محمود کنت 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 ./م الف:2958
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/23 - تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/09/07

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی اصالحی  موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای اصالحی  شماره140060319014002599-1400/06/29هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال طاهری سروتمین فرزند علی کرم بشماره 
شناسنامه 722صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه و باغچه  به مساحت 1847/10متر مربع پالک 
158فرعی از39- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 91فرعی از39 -اصلی قطعه یک واقع دراراضی سروتمین 
جبالبارزجیرفت  بخش34کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین طاهری سروتمین محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دریک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یکماه 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:440
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/23 

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 157 فرعی از 546- اصلی بمساحت 224/74مترمربع 
به  رودباری  سارا  خانم  تقاضای  مورد  بخش45کرمان  لرجیرفت  پشت  دراراضی  واقع 
استناد رای هیات محترم حل اختالف ثبت جیرفت بشماره1400603190140001657مورخ 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  3قانون  ماده  موضوع  وآگهی  قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   1400/04/19
مقرر  موعد  ودر  منتشر  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده13-  و  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی 
10743مورخ  شماره  درخواست  حسب  لذا  دارد  حدود  تحدید  به  ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد 
و  مزبورمنتشر  13قانون  ماده  تبصره  ستناد  با  آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  1400/08/16مالک 
عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزدوشنبه مورخ 1400/09/22در محل وقوع ملک شروع وبعمل 
خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعالن 
به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام 
20قانون  ماده  بر طبق  باشد  داشته  اعتراض  آن  ارتفاقی  بر حدود وحقوق  از مجاورین  و چنانچه کسی 
ثبت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز 
به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه 

نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :1400/08/23-روز : یک شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف:443

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
اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 140060319008001780 هیات دوم  موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم نیـره اسـالمی علـی آبـادی فرزنـد علـی جـان بـه شـماره 
شناسـنامه 215 صـادره از  زرنـد در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 21.56 مترمربـع از پـالک 6122 اصلی واقع 
در زرنـد خیابـان فـردوس خریـداری از مالک رسـمی آقـای علیجان اسـالمی )فرزند غالمرضا( محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت  به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 210
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/8/8

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/8/23
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
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 
برابر رای شماره 140060319078006682 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 مهدی لطفعلی زاده 
بید خوانی فرزند مظفر بشماره شناسنامه 1131 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 50/67 مترمربع 
پالک 24690 فرعی از 2787 اصلی واقع در بخش 3 کرمان آدرس کرمان با قدرت غربی از طرف میدان رسالت به سمت 
پل با قدرت بعد از کوچه 7 سومین مغازه سمت راست خریداری از مالک رسمی خانم ربابه مصباح ایراندوست 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 983
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/8/9-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/8/23

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

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

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 شماره140060319014002898-1400/07/17هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
فرزند  اباد  سیف  ساالری  علی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه 
کوچکعلی بشماره شناسنامه18صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 683/29متر 
مربع پالک -فرعی از535- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 12فرعی از535 -اصلی قطعه 5واقع 
آقایان  مالکان  رسمی  از  34کرمان خریداری  آباد سربیژن ساردوئیه جیرفت  بخش  دراراضی سیف 
قاسم صالحی سر بیژن واقا جان مقبلی مهنی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت 
این  به  را  اعتراض خود  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
اعتراض طبق  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  بدیهی است در صورت   . نمایند  مراجع قضایی تقدیم 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:419
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/23 - تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/09/07

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی اصالحی  موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
شماره140060319014001802- اصالحی   برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1400/04/29هیات 
اکبر  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  ثبت ملک جیرفت  تصرفات  ثبتی حوزه  رسمی مستقردرواحد 
به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت  1256صادره  شناسنامه  بشماره  هللا  امین  فرزند  کواروئی 
مساحت 316/76متر مربع پالک 3391فرعی از579- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 28فرعی 
رسمی  مالک  از  خریداری  45کرمان  بخش  جیرفت   رهجرد  دراراضی  دوواقع  قطعه  -اصلی  از579 
آقای صمدهللا گیالنی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دریک نوبت آگهی می شود 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در 
ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  یکماه  مدت  به  آگهی  انتشار  تاریخ 
بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 

./م الف:446
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/23 

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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 140060319005000399 مورخ 1400/06/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای مسعود ادهمی چهارفرسخی فرزند عباس بشماره شناسنامه 3 صادره از شهداد در ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 347/80 مترمربع پالک 47 فرعی از 18-اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس 
چهارفرسخ - محله خالصه خریداری از مالک رسمی آقای عباس ادهمی چهارفرسخی 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 1080
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/07

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
بمساحت  اصلی   -573 از  فرعی   1255 پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
مورد  جیرفت   بخش45کرمان  جیرفت  میانجاویه  دراراضی  واقع  210/72مترمربع 
جیرفت  ثبت  اختالف  حل  محترم  هیات  رای  استناد  به  رنجبر  مهدی  اقای  تقاضای 
ماده  موضوع  وآگهی  قرارگرفته  نامبرده  درمالکیت   1399/08/11 بشماره1399603190140003767مورخ 
3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون 
ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
1400/08/11مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13قانون  شماره 10524مورخ 
مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزیکشنبه مورخ 1400/09/21در محل وقوع ملک 
شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر 
در این اعالن به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 
20قانون ثبت و ماده 86- اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 
30روز به این اداره اعالم ودادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره 

ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :1400/08/23-روز : یک شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت.م الف:421
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ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 ُدرنا برای اولین بار میهمان استان کرمان شد
رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش 

حفاظت محیط زیست استان گفت: گونه 
نادر پرنده درنای معمولی برای اولین بار در شهرستان کهنوج 

استان کرمان مشاهده و تصویربرداری شده است.منصور پورسینا 
از مشاهده گونه نادر درنای معمولی در  استان کرمان خبر داد.
او گفت: حضور این پرنده برای اولین بار توسط سرپرست اداره 

حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج مشاهده و تصویربرداری 
شده است.پورسینا عنوان کرد: این گونه زیبا و ارزشمند در گروه 
پرندگان در  معرض خطر انقراض طبقه بندی می شود و یکی از 

سه گونه نادر، درنای مشاهده شده در ایران می باشد.

فراخوان جشنواره بین المللی عکاسی
 Lodz لهستان ۲۰۲۲ منتشر شد.

مهلت: 2۹ آذر ۱۴00
جشنواره بین المللی عکاسی Łódź، بزرگترین 

و قدیمی ترین جشنواره عکاسی در لهستان است که در حال 
حاضر فراخوان خود را برای سال ۲۰۲۰ اعالم نموده است. این 

جشنواره از ۱۹ خرداد الی ۵ تیر ۱۴۰۱ در Łódź لهستان برگزار 
می شود. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه ی 

»دپارتمان های تخصصی فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دریافت 
هزینه های ارزی، ترجمه متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و 

… استفاده کنید.

شیر ایرانی گونه ای منقرض شده
شیر از نیرومندترین و مشهورترین پستانداران ایران و جهان ، مدتی 

است که نسلش در سرزمین ایران از میان رفته است با امید به اینکه با هوشیاری و 
آگاهی نگذاریم که چنین سرنوشتی برای سایر گونه های جانوری ایران رقم زده شود 

در اینجا یادی از شیر ایرانی از دست رفته خواهیم داشت.
مشخصات:

موها کوتاه، رنگ بدن زرد و بدون لکه یا نوارهای راه راه است. شیر نریال نسبتًا کوتاهی 
)در مقایسه با زیر گونه آفریقایی ( با موهای سیاه وزرد دارد. دم شیر ایرانی بلند با دسته 
ای از موهای سیاه در انتهای آن است.اندازه طول سر و تنه ۱۵۰ تا ۱۹۰ سانتی متر، دم 

در حدود ۱۰۰ سانتی متر و وزن آن ۱۵۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم می باشد. مناطق جنگلی 
و بوته زارها و علفزارهای نزدیک به آب واقع در نواحی جنوب زاگرس و خوزستان 

زیستگاه شیر ایرانی بوده است.در گذشته پراکندگی وسیعی در مناطق جنوب و جنوب 
غربی ایران ، از جنگلهای اطراف رودخانه کرخه ، دز، کازرون به طرف مسجد سلیمان ، 

رامهرمز ، بوشهر ، کازرون تا دشت ارژن واقع در غرب شیراز است.
شیرها از نظر ویژگی فیزیکی و رفتاری شباهت زیادی به سایر گربه سانان دارند؛ سر 
کوچک ، پوزه کوتاه ، گوشهای نسبتًا کوچک و چشمهای درشت از جمله این ویژگی 

ها هستند. دستها پنج انگشت و پاها چهار انگشت دارند که به ناخن های بلند و تیزی 
ختم می شوند. بالشتک های کف دست و پا به آنها کمک می کند که به آرامی به 
طعمه خود نزدیک شوند. سبیلها به عصب ارتباط دارند و برای عبور از زیر یا کنار 
مواقع بویژه در شب اهمیت دارند.آنها حیواناتی شب گرد هستند و از حس بویایی 
قوی برخوردارند.حس شنوایی آنها بسیار قوی ولی حس بویائی متوسطی دارند به 

همین دلیل بر خالف سگ سانان کمتر 
بواسطه بوئیدن طعمه خود را تعقیب 

می کنند. شیرها طعمه خود را از طریق 
کمین کردن در مسیر پستانداران و 

پرش ناگهانی و دویدن صید می کنند 
شیرها به صورت اجتماعی زندگی می 

کنند و قلمرو خود را بوسیله ادرار، 
مدفوع و خراشیدن درختان متمایز 

می کنند. در فصل جفت گیری ف نر 
و ماده در کنار هم دیده می شوند و 

در باغ وحش جفت گیری شیر با ببر و 
شیر ماده با پلنگ نر نیز به ندرت دیده 

شده است.

روز ملخ
نویسنده: ناتانیل وست    
ترجمه: فرید دبیرمقدم

انتشارات: ماهی
 The Day of کتاب روز ملخ با عنوان اصلی
the Locust آخرین اثر نویسنده آمریکایی، 

ناتانیل وست است.
رمانی که آن را بهترین رمان نگاشته شده 

درباره مناسبات حاکم بر هالیوود در دهه ی 
۳۰ میالدی می دانند.

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اخبار معدن

خبر

اینفوگرافیک

عکس نوشت

سرپرسـت صندوق بازنشسـتگی فوالد 
کشـور اعالم کرد:هیـچ برنامـه ای برای 
واگذاری شـرکت زغال سـنگ به بخش 

خصوصـی نداریم.
حسـین عامریان در آخرین روز از سـفر 
بـه اسـتان کرمـان در نشسـت پایانـی 
شـوراهای کارگری در محل فرمانداری 
شهرسـتان زرنـد بـا اشـاره به نشسـت 
هـای قبلـی خـود در ایـن سـفر بـا 
شـورای کارگـری و دیـدار بـا کارگـران 
در محـل ایـن شـرکت افـزود: همـه ما 
عضـو یـک خانـواده هسـتیم و بایـد بـا 
همدلـی و تعامـل بـه سـمت افزایـش 
تولید و سـودآوری شـرکت زغالسـنگ 
حرکت کنیـم.او اظهار داشـت:کارگران 

دغدغـه و ابهاماتـی دارنـد کـه مـا نیـز 
برای پاسـخگویی بـه این دغدغـه ها در 

جمـع شـما حاضـر شـدیم.
سرپرسـت صندوق بازنشسـتگی فوالد 
کشـور بـا بیـان اینکـه ایـن صنـدوق 
تاکنـون بـر اسـاس قانـون بـه تعهدات 
خود عمـل کـرده و کارگـران حقـوق و 
مزایای خـود را دریافت کردنـد تصریح 
کـرد: ایـن رونـد در آینـده نیـز ادامـه 

خواهـد داشـت.
او افزود:مـالک عمـل مـا قانـون اسـت 
قوانیـن  چارچـوب  در  صنـدوق  و 
بازنشسـتگی فـوالد کشـور در حیطـه 
اختیـارات قانونـی بـه وظایف خـود در 
قبال شرکت زغالسـنگ عمل می کند، 

ضمـن آنکـه موضـوع تبدیـل وضعیت 
کارگـران ایثارگـر را بـر اسـاس قانـون 

پیگیـری خواهیـم کـرد.
عامریـان بـا اشـاره بـه دیدارهـای خود 
بـا نماینـدگان مـردم کرمـان و راور 
در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: 
امیدواریـم بـا همدلـی نماینـدگان و 
مسـئوالن اسـتانی و مدیـران صنـدوق 
شـرکت  در  تولیـد  رونـق  شـاهد 

باشـیم. زغالسـنگ 
علـی صـادق زاده فرمانـدار زرنـد نیز در 
این نشسـت طی سـخنانی با اسـتقبال 
از سفر سرپرسـت صندوق بازنشستگی 
فـوالد و هیـات همراه نسـبت بـه بهبود 
وضعیـت شـرکت زغـال سـنگ و حـل 
مشـکالت کارگران ابراز امیدواری کرد.

همچنیـن در این نشسـت کـه مدیران 
صندوق و سرپرست شـرکت زغالسنگ 
شـورای  داشـتند،اعضای  حضـور 
کارگـری نقطـه نظـرات خـود را بیـان 

کردنـد.
از  شـماری  گذشـته  هفتـه  طـی 
کارگـران شـرکت زغـال سـنگ کرمان 
بـا هـدف نشـان دادن نگرانـی خـود از 
آنچـه واگـذاری این شـرکت بـه بخش 
خصوصی خواندند روبروی این شـرکت 

تجمـع کردنـد.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان کرمان 
نتخابات کمیسیون  گفت: در دومین دوره ا
ورزشکاران کمیته ملی المپیک، »زهرا نعمتی«، 
کماندار نامدار کرمانی، در جمع منتخبان قرار 

گرفت.
محمد جهانشاهی با بیان اینکه دومین دوره 
انتخابات این کمیسیون،روز گذشته در محل 
کمیته ملی المپیک و با رقابت ۵۷ ورزشکار 
المپیکی کشور برگزار شد،افزود: با شمارش 
نهایی آرا، ۱۵ قهرمان به عنوان اعضای دومین 

دوره کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 
برای مدت چهار سال انتخاب شدند.

او اظهار کرد: در این دوره بیش از ۴۵۰ قهرمان 
رشته های مختلف که سابقه حضور در المپیک را 

دارند، رأی خود را به صندوق انداختند. 
جهانشاهی ادامه داد:»زهرا نعمتی« که در دوره 
اول موفق به حضور در جمع اعضای کمیسیون 
ورزشکاران کمیته ملی شده بود، در این دوره هم 

جزو منتخبان قرار گرفت. 
او با اشاره به اینکه در این دوره ورزشکاران از 

۱۸ رشته از جمله جودو، دوومیدانی و تکواندو 
حضور داشتند، گفت: در هر رشته هفت نفر 

ثبت نام کردند. 
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان کرمان 
افزود: در این دوره از انتخابات، از بین ۵۶ نامزد، 

۱۱ نفر انتخابی و چهار نفر انتصابی هستند. 
او افزود:پس از تعیین ۱۵ عضو، یک نفر از اعضا 
به عنوان عضو هیئت اجرایی و شش نفر با حق 
رای در انتخابات کمیته ملی المپیک حضور 

خواهند داشت. 
جهانشاهی با بیان اینکه وظیفه این کمیسیون 
به ویژه  ورزشی  جامعه  مطالبات  پیگیری 
جامعه المپیکی کشور است، گفت: قهرمانانی 
همچون »حسن یزدانی«، »احسان حدادی«، 
»محمدرضا گرایی« و »بهداد سلیمی« از دیگر 

اعضای جدید این کمیسیون هستند.

سومین دوره مسابقات 
پدل برد آزاد - کیش

مسابقات قهرمانی استند آپ پدل بردینگ کاپ آزاد در 
جزیره کیش با حضور شرکت کنندگان از سراسر کشور، 

از ۲۱ آبان ماه در قسمت بانوان و آقایان در دو ماده 
۱۵۰۰ متر  و ۵ کیلومتر با پارو در ساحل مارینا جزیره 

کیش برگزار شد.

عکس: ایسنا

سنا
: ای

بع
من

صندوق فوالد: برنامه ای برای واگذاری زغال سنگ کرمان نداریم

رییس هیئت تیراندازی با کمان استان کرمان خبر داد
»زهرا نعمتی«، در جمع منتخبان دومین دوره 

انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک

معاون منابع طبیعی جنوب استان عنوان کرد
رودبار جنوب پایلوت اجرای طرح 

بادشکن بیولوژیک اطراف مزارع

خبر

معاون فنـی اداره کل منابع طبیعی و آبخیـزداری جنوب کرمان گفت: اجرای بادشـکن 
بیولوژیک، باغات و مزارع را از خطر سـرمازدگی، طوفان و مدفون شـدن در شـن در امان 

مـی دارد و ثمر بخشـی محصول را بهبود می بخشـد.
رضا سـنجری با اشـاره به اینکه شهرسـتان رودبارجنوب بـه عنوان پایلـوت و همچنین 
نمونه اجرای طرح بادشـکن زنده اطراف مزارع در کشـور اسـت، افزود: اجرای بادشـکن 
بیولوژیک، باغات و مزارع را از خطر سـرمازدگی، طوفان و مدفون شـدن در شـن در امان 

می دارد و ثمربخشـی محصول را بهبود می بخشـد.
او با اشـاره به اینکه منطقه جنوب کرمان قطب کشـاورزی اسـت و ظرفیت بسیار باالیی 
بـرای اجرای طـرح بادشـکن بیولوژیـک اطـراف مـزارع و زراعت چـوب دارد، بـر اطالع 
رسـانی و تشـریح کامل مزایا و فواید اجـرای این طـرح ها برای کشـاورزان تاکیـد کرد.

سـنجری با بیان اینکه توسـعه زراعت چوب فرصتی مغتنم و راهکاری موثر برای احیای 
جنگل ها و جلوگیـری از تخریب آن ها به شـمار می رود بـر اهمیت اجرای طـرح زراعت 
چوب در هفت شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمان تاکید کـرد و گفت: از همه کشـاورزان 
جنوب کرمان تقاضـا داریم در فصـل توزیع نهال بـه ادارات منابع طبیعـی و آبخیزداری 
شهرسـتان های محل سـکونت خود مراجعه نموده و بـا دریافت نهال رایـگان به منظور 

اجرای بادشـکن بیولوژیک اطراف مزارع مشـارکت نمایند.
معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان اسـتفاده  از مزایای 
اقتصادی طرح های بادشـکن را مورد تاکید قـرار داد و افزود: در صورت اسـتفاده از گونه 
های مثمر و چوبده)گز، اکالیپتـوس و …( بهره بـردار می تواند از مزایـای اقتصادی دیگر 

این طـرح نیـز بهره مند شـود.
او اظهار کـرد: ۳۶ هـزار مرتع در مناطـق بیابانی جنـوب کرمان بـوده که باید براسـاس 

رویکرد شـرایط مناطـق بیابانی تهیه طـرح یا مـورد بازبینـی و اصالح قـرار گیرند. 

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی:حسابدار 
شرایط احراز    

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
حداقل مدرک کارشناسی حسابداری

آشنایی با سیستم مالی ترجیحا رایورز
مزایا:بیمه- صبحانه و ناهار

اطالعات تماس
messfelezz@gmail.com ایمیل
آدرس محل فعالیت: محدوده شهر بابک

موقعیت شغلی:کارشناس فروش
شرایط احراز    

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: پاره وقت، پروژه ای

جهت ارائه و فروش حق اشتراک راهکار جامع حجرس دکتر
سابقه بازاریابی و فروش

مزایا:
درآمد عالی از طریق پورسانت فروش 

)باالی 1۰ میلیون تومان ماهانه(
اطالعات تماس: موبایل ۰۹۳۷۲۵۱۳۳۳۰
واتساپ ۰۹۳۷۲۵۱۳۳۳۰

موقعیت شغلی:کارشناس ارتباط با مشتری
شرایط احراز:  

جنسیت: خانم، آقا
نوع قرارداد: تمام وقت

آراسته و مرتب
خوش صحبت با قدرت بیان باال

مسئولیت پذیر
با حوصله و آموزش پذیر

روابط عمومی باال
متعهد و با نظم

اطالعات تماس
https://jahannamagr.com/job لینک

 یک شرکت معتبر
در محدوده شهربابک

استخدام به اندیشان نوآور 
امرداد )حجرس دکتر(

استخدام گروه جهان نما


