
انبارهای گمرک زیر ذره بین قوه قضاییه

محموله ۱۰۰میلیاردی 
بعد از سه سال آزاد شد
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صنعتگراناسیر»قانونبازی«شرکتشهرکها
غفاری، مدیرعامل شرکت شهرک های  صنعتی:»دولت زمین را طبق مبلغی به این افراد واگذار کرده . شخصی که به قراردادش عمل نکند عین همان مبلغ به او برمی گردد و در قرارداد چیزی 

 نوشته نشده مبنی بر اینکه مازادی به فرد داده شود و یا به قیمت روز به آن ها پرداختی صورت گیرد.«
صنعت گران شهرک صنعتی جیرفت: بدون حتی اخطار زمینی که به ما واگذار شده بود را خلع ید کردند. در زمینی که زیرساختی را ایجاد نکردند چگونه می شود توقع ایجاد کارگاه داشت؟

احتمال افزایش قیمت فوالد در 
صورت قطع گار آهن اسفنجی  ها

معاون فرهنگی و رسلانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: 
کتابفروشلی های عضو طلرح پاییزه کتلاب در اسلتان، ۷۸۶۱ جلد کتاب بله ارزش 
بیش از شلش میلیارد ریال را به فلروش رسلاندند.محمد جواد حسلین زاده ؛ ادامه 
داد : با توجه به اعام سلایت موسسله خانه کتاب و ادبیات ایران، تعداد کتابفروشی 
های عضلو طرح در کرملان ۲۴، تعداد کتابفروشلی هلا در مرکز اسلتان ۱۹ و تعداد 
کتابفروشلی در شهرسلتان هلا پنج علدد بلود که مبللغ کل فلروش در ایلن مدت 

۰۰۰/۸۰۸/۱۷۲/۶ریلال و تعلداد کل فروش ۷۸۶۱ جلد اعام شلده اسلت .

فروش شش میلیاردی 
طرح پاییزه کتاب در کرمان

معللاون انجمللن فللوالد گفللت: وزارت صمللت در حللال مذاکللره 
بللا وزارت نفللت بللرای جلوگیللری از قطللع گاز واحدهللای آهللن 

اسللفنجی اسللت زیللرا در صللورت تعطیلللی ایللن واحدهللا، تولیللد فللوالد متوقللف و تعادل 
بللازار بلله هللم می خللورد.

وحیللد یعقوبللی در مللورد آخریللن وضعیللت تولیللد فللوالد در کشللور، اظهللار کرد: در سلله 
مللاه نخسللت امسللال در تولیللد فللوالد رشللد خوبللی داشللتیم امللا در سلله مللاه دوم سللال، 
بلله دلیللل محدودیت هللای تأمیللن بللرق، تولیللد فللوالد در ایللن فصللل نسللبت بلله بهللار 

۴۰ درصللد کاهللش یافللت.
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درخواست برای 
استقرار اورژانس هوایی 

و موتورالنس 
در رفسنجان

رفع تصرف اراضی ملی در قلعه گنج

فروش شش میلیاردی طرح پاییزه کتاب در کرمان

هزینه نگهداری شبکه روشنایی در سطح 
جاده های کرمان ساالنه 1۰۰ میلیارد ریال است

رویداد ملی همراه هفت گنج جیرفت تا 1۵ آذرماه تمدید شد

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در 
دیدار با رئیس اورژانس کشور درخواست 
استقرار اورژانس هوایی درمانی برای پوشش 
سایر شهرستان های همجوار را ارائه داد و این 

درخواست مورد تایید قرار گرفت.
حجت االسالم حسین جاللی به همراه اعضای 
مجمع نمایندگان انقالبی استان کرمان با 
دکتر میعادفر رئیس اورژانس کشور پیرامون 
رسیدگی به مسائل اورژانس استان کرمان 

دیدار کرد.
حجت االسالم جاللی در این جلسه با تأکید 
بر اینکه باید سند آمایش سرزمینی داشته 
باشیم که توزیع عادالنه در خصوص امکانات 
صورت گیرد، افزود: اورژانس هوایی یکی از 
ملزومات است و وجود آن در برخی نقاط واقعا 

ضروری است.
نار پیشنهاد  ا و  نماینده مردم رفسنجان 
استقرار اورژانس هوایی در منطقه مانی 
رفسنجان را ارائه و اظهار کرد: اگر اورژانس 
هوایی در روستای مانی مستقر شود با توجه 
به اینکه مانی یک نقطه استراتژیک است، در 
کنار پوشش معدن مس رفسنجان، می توانیم 
شهربابک، سیرجان، بردسیر، انار و کرمان را 
هم پوشش دهیم، ضمن اینکه معادن خاتون 
آباد، میدوک و سرچشمه نقاط حادثه خیز 

هستند.
او در ادامه با اشاره به کمبود پایگا ه ها 
نار  و امکانات اورژانس در رفسنجان و ا
20 پایگاه  نتخابیه،  اظهار کرد:در حوزه ا
اورژانس فعال داریم که 5 پایگاه در شهرستان 
انار است و ۶ پایگاه در حال آماده سازی بوده 
که 4 پایگاه در روستاها و دو پایگاه در شهر 

رفسنجان است.
حجت االسالم جاللی از به روز بودن تنها 12 
دستگاه آمبوالنس از ۳1 دستگاه آمبوالنس 
رفسنجان و انار یاد  کرد و افزود: 14 دستگاه 
آمبوالنس در این دو شهرستان کمبود داریم.

او  نامه نگاری برای تجهیز اورژانس به 
موتورالنس)موتور آمبوالنس( را یادآور شد 
و نسبت به تحقق این خواسته، تأکید مجدد 
کرد که قرار شد در اختیار اورژانس رفسنجان 

قرار گیرد.
همچنین حجت االسالم جاللی از فعالیت 
1۷0 نیروی اورژانس و کمبود ۶4 نیرو خبر 
داد و گفت: با توجه به مجوزی که برای گرفتن 
نیرو در اورژانس های رفسنجان و انار گرفتیم، 
دانشگاه علوم پزشکی نیروهای آماده به کار 
در اورژانس داشته باشد که کمبودهای نیروی 

انسانی در اورژانس جبران شود.

نقلاب  ا و  عموملی  دادسلتان 
شهرسلتان قلعله گنلج گفلت: ۳۰۰ 
هزار مترمربلع اراضی مللی و دولتی 
در حوزه شهرسلتان قلعله گنج رفع 

تصلرف شلد.
دادسلتان  قاسلمی،  کیوملرث 
عموملی و انقلاب شهرسلتان قلعه 
گنلج گفلت: در راسلتای صیانلت از 
بیلت الملال، ۳۰۰ هلزار مترمربلع 
)معلادل ۳۰ هکتلار( اراضلی ملی و 

دولتلی در حلوزه شهرسلتان قلعله 
گنلج توسلط دسلتگاه قضایلی رفع 

تصلرف شلد.
قاسلمی افلزود: بله منظلور اجلرای 
سیاسلت های دسلتگاه قضایلی در 
امر صیانلت از بیلت الملال و اراضی 
مللی و دولتی در سلال گذشلته ۱۸ 
هکتلار و در شلش ماهله ابتدایلی 
امسلال نیلز ۱۲ هکتلار از اراضلی 
ملی در این شهرسلتان رفلع تصرف 

شلده و به بیت المال اعلاده گردیده 
اسلت.

در  دادسلتانی  کلرد:  تاکیلد  و  ا
راسلتای حفظ حقلوق ملردم و بیت 
الملال بلا پدیلده زمیلن خلواری در 
شهرسلتان قلعله گنلج بلا قاطعیلت 
برخلورد کلرده و در ایلن خصلوص 
تماملی دسلتگاه های متوللی بایلد 
با همکاری دسلتگاه قضایلی از بروز 

ایلن ملوارد پیشلگیری کننلد.

معلاون فرهنگلی و رسلانه ای اداره 
کل فرهنگ و ارشلاد اسلامی استان 
کرمان گفلت: کتابفروشلی های عضو 
طرح پاییلزه کتاب در اسلتان، ۷۸۶۱ 
جللد کتلاب بله ارزش بیش از شلش 
میلیارد ریلال را بله فروش رسلاندند.
محمد جلواد حسلین زاده ؛ ادامه داد 
: بلا توجله بله اعام سلایت موسسله 
خانله کتلاب و ادبیلات ایلران، تعلداد 
کتابفروشلی هلای عضلو طلرح در 

کرملان ۲۴، تعداد کتابفروشلی ها در 
مرکز اسلتان ۱۹ و تعداد کتابفروشی 
در شهرسلتان هلا پنلج علدد بلود 
کله مبللغ کل فلروش در ایلن ملدت 
۰۰۰/۸۰۸/۱۷۲/۶ریلال و تعلداد کل 
فروش ۷۸۶۱ جلد اعام شلده است .

او ادامه داد: طلرح پاییزه کتاب ۱۴۰۰ 
بله ملدت پنلج روز از شلنبه ۲۹ آبان 
ملاه تلا روز چهارشلنبه سلوم آذرملاه 
در اسلتان و شلهرهای کمتر توسلعه 

یافتله بله ملدت ۱۰ روز تلا دوشلنبه 
هشلتم آذرماه بلا یارانله ۲۰ درصدی 
بلرای کتلاب هلای تالیفلی و ۱۵ 
درصلدی بلرای کتلاب هلای ترجمه 

بله مخاطبلان برگلزار گردیلد.
حسلین زاده گفلت: بر همین اسلاس 
سلقف مجاز خرید بلرای هلر خریدار 
بله مبللغ ۳۰۰ هلزار توملان و سلقف 
یارانله خریلد بلرای هلر خریلدار 

۶۰۰۰۰۰ریلال بلوده اسلت.

رئیلس اداره ایمنلی راه و حریلم 
اداره کل راهلداری و حملل و نقلل 
جلاده ای اسلتان کرمان،بلا اشلاره بله 
اینکله در حلال حاضلر ۱۰۵کیلومتلر 
از راه هلای ارتباطلی اسلتان کرملان 
مجهز بله ۲هلزار و ۶۰۸تیر روشلنایی 
اسلت،گفت:هزینه نگهلداری شلبکه 
روشلنایی در سلطح جاده هلا سلاالنه 

۱۰۰میلیلارد ریلال اسلت.
سلید حملزه روح االمینلی بلا اشلاره 
بله فراوانلی شلمار خودروهلا در 

راه هلا  کافلی  جاده ها،روشلنایی 
می توانلد عاملل مهملی در جلوگیری 
از وقلوع تصادفلات باشلد،افزود:راه ها 
یکی از زیرسلاخت های مهم در توسعه 
اسلت و اگرچله گفته می شلود سلهم 
راه هلا در تصادفات رانندگی فقط سله 
درصد اسلت املا بلا ایلن وجود،رعایت 
اسلتانداردها می توانلد کمک شلایانی 
در کاهلش تصادفلات داشلته باشلد.

او بلا اشلاره بله ایلن کله ۲۳نقطله 
روشلنایی در راه هلای اسلتان وجلود 

راسلتای  کلرد:در  دارد،تصریلح 
برخلورداری کاربلران جلاده ای از 
روشلنایی در راه هلای اسلتان نیازمند 
۱۰ نقطله اجرایی سیسلتم روشلنایی 
موضعی در جاده  های اسلتان هستیم.

رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمان توضیح داد:برای ارتقای ایمنی 
در راه ها،ایجلاد روشلنایی بله صلورت 
نقطه ای در نقلاط حسلاس و پرحادثه 
در اولویلت کاری اداره کل راهلداری 
و حمل ونقلل جلاده ای اسلتان قلرار 

گرفته اسلت.
روح االمینی با بیان این که بیشلترین 
سیسلتم های روشلنایی در شهرستان 
کرمان بلا  ۳۵ کیلومتلر و طوالنی ترین 
سلامانه روشلنایی در محلور کرملان-
باغیلن بله طلول ۱۵ کیلومتر اسلت، 
یادآورشلد:اعتبارات روشلنایی فقلط 
بابت نگهلداری و روشلن کلردن نقاط 
مه گیلر، گردنه هلا، تونل هلا و تقاطع 
هلای حادثه خیلز تخصیلص می یابد.

سلامت  فنلاوری  توسلعه  مدیلر 
دانشلگاه عللوم پزشلکی جیرفلت از 
تمدیلد رویداد ملی هملراه هفت گنج 
تلا ۱۵ آذرماه سلال جاری خبلر داد و 
گفت: ۴۸ تیلم تاکنون در ایلن رویداد 

ثبلت نلام کرده انلد.
غامعلی حقیقلت در حاشلیه اجرای 
برنامله مشلاوره  کسلب و کار بله تیم 
های شلرکت کننلده در رویلداد ملی 
همراه هفت گنلج افزود: زمان شلروع 
ثبت نلام در این رویلداد ۱۸ آبلان تا ۲ 
آذر ملاه بلود کله ایلن تاریخ بله دلیل 

اسلتقبال تمدید شلد.
او ادامله داد: عاقمنلدان بلرای 
ثبت نلام در رویلداد هملراه هفت گنج 
و دریافلت خدملات از طریلق لینلک 
https://b۲n.ir/q۴۸۵۸۲ ایده خود را 
ثبت و بلرای کسلب اطاعات بیشلتر 
بلا شلماره ۰۹۰۲۸۳۲۴۵۱۶ تملاس 

برقلرار کننلد.
حقیقت با بیان اینکه آئیلن اختتامیه 
رویلداد مللی هملراه هفلت گنلج ۲۴ 
آذر ملاه برگلزار ملی شلود، اظهلار 
داشلت: ایلن رویلداد مهم علملی ۱۸ 

آبلان تا ۲۴ آذر ملاه با سلرمایه گذاری 
۵۰ میلیلارد تومانلی برای ایلده های 
برتر رویداد برنامه ریزی شلده اسلت.
سلامت  فنلاوری  توسلعه  مدیلر 
دانشلگاه عللوم پزشلکی جیرفلت، 
هدف از برگلزاری رویداد مللی همراه 
هفلت گنلج را جلذب ایلده هلا، تیلم 
هلا و محصلوالت فناورانله و نوآورانله 
برشلمرد و از برگلزاری ایلن برنامله 

بصلورت حضلوری خبلر داد.
او محورهلای رویلداد هملراه هفلت 
گنج را شلامل بخش های کشلاورزی، 
سلامت و پزشلکی، فنی و مهندسی، 
صنایع دسلتی و گردشلگری دانسلت 
و روش هلای نویلن ارتقلا فرهنلگ 
سلامت اجتماعلی، ژنتیک پزشلکی 
و سللول هلای بنیلادی، توسلعه 
فنلاوری سلامانه هلای هوشلمند 
حلوزه سلامت دیجیتلال، تجهیزات 
و ملزومات تسلریع تشلخیص درمان، 
گیمیفیکیشلن در سلامت، سامت 
تغذیله و امنیلت غذایلی و فلرآورده 
هلای نویلن دارویلی را از جملله 
محورهای بخش سلامت این رویداد 

اعلام کلرد.
حقیقلت، بله مزایلای پذیلرش در 
رویلداد هملراه هفلت گنلج اشلاره 
کرد و گفلت: بهلره گیلری از آموزش 
و مشلاوره تخصصی و کسلب و کاری، 
جذب سلرمایه گذار، حمایت از تبدیل 
ایلده به محصلول و تجلاری سلازی تا 
سلقف ۵۰ میلیلارد توملان از مزایای 

شلرکت در ایلن برنامله اسلت.
سلامت  فنلاوری  توسلعه  مدیلر 
دانشلگاه عللوم پزشلکی جیرفلت از 
برگزاری سله کارگاه آناین برای تیم 
های شلرکت کننلده در رویلداد ملی 

هملراه هفلت گنلج خبلر داد و گفت: 
ایلن کارگاه هلا آموزشلی بله صلورت 

آنایلن برگلزار شلد.
او بله برنامله منتورینلگ و مشلاوره  
کسلب و کار بله تیلم هلای حاضلر 
در رویلداد مللی هملراه هفلت گنلج 
اشلاره کلرد و افلزود: در ایلن برنامله 
مدرسلان مرکلز شلتابدهی تلگ بله 
صورت حضلوری به تیم های شلرکت 
کننلده در رویلداد مللی هملراه هفت 
گنلج آملوزش هلای الزم را ارائله می 
کننلد تلا شلاهد ارائله تاثیرگلذار تیم 

هلا باشلیم.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان
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ت اول
نوب

شماره76/د/9-1400م

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره شماره 76/د/9-1400 م موضوع : آبرسانی به خنامان 
)چاروک به گلوسار( را با برآورد 38.251.839.148 ریال همراه با ارزیابی کیفی با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 
1.912.600.000 ریال و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 20000005963000105  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات 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.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ : 1400/09/14 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1400/10/11 
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14:00 تاریخ 1400/10/11

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/10/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس: کرمان - بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان- دفتر قراردادها و تلفن 034333222282
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

مدیریتروابطعمومیوآموزشهمگانی
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کاغذ استانچهارشنبه  10 آذر 1400

تمام راه های اصلی جنوب 
کرمان باز است

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اســتان 
کرمان با اشاره به بارش نزوالت جوی در جنوب استان کرمان گفت: 
بارشهای اخیر هیچ گونه خسارت جدی به حوزه راههای جنوب 

استان کرمان وارد نکرده است.
مجتبی رئیسی از فعالیت سامانه بارشی از شب گذشته در جنوب 
استان خبر داد و گفت:به واســطه بارش باران در شهرستان های 
جنوبی استان سبب طغیان و جاری شدن سیالب در بستر برخی 

رودخانه های فصلی شد.
او بیشــترین ناپایداری های جوی را در منطقه جنوب کرمان در 
مناطق کوهستانی اعالم کرد و افزود:  14  اکیپ راهداری با 15۶ 
دستگاه راهداری سبک و ســنگین و 1۶0 نفر نیروی راهداری در 

حال خدمات رسانی هستند.
معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
جنوب اســتان کرمان با  بیان اینکه در برخی از روستاها و مناطق 
شهرستانهای جنوبی بارش شدید باران سبب تخریب بستر راههای 
خاکی شده است افزود: روسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده 
ای  شهرستان ها از صبح امروز در حال رصد و پایش حوزه فعالیتی 
خود هستند تا در صورت بروز تخریب و ایجاد مشکل سیالب نسبت 
به رفع آن از جمله تیغ زنی و بازگشایی مسیرهای خسارت دیده 

توسط ماشین آالت راهداری اقدام کنند.
رئیسی از تردد در تمام محورهای هفت شهرستان جنوبی استان 
کرمان خبر داد و گفت: تمام محورهــای ارتباطی این منطقه باز 

است و تردد در آنها جریان دارد.
او از آماده باش بودن شبانه روزی مرکز مدیریت اطالعات راه ها و 
حمل و نقل جنوب کرمان خبر داد و گفت: رانندگان برای مدیریت 

مسیر تردد و اطالعات جوی راه ها با شماره 141 تماس بگیرند.

پلمب 33۰ کارگاه ضایعاتی 
در کرمان و انتقاد پلیس 

از برخی سازمان ها
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان ضمن اعالم پلمب ۳۳0 کارگاه ضایعاتی 
که اموال مسروقه را خرید و فروش می کردند از برخی سازمان ها که زمینه 

بازگشایی این کارگاه های متخلف را فراهم می کنند، انتقاد کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به اینکه طرح برخورد با 
کارگاه های ضایعاتی متخلف با هدف افزایش امنیت اجتماعی به صورت 
جدی در دستور کار پلیس قرار دارد گفت:در اجرای این طرح ها بیش از 
۳۳0 کارگاه ضایعاتی که اموال مسروقه را خریدوفروش می کردند امسال 
پلمپ شده است.سرهنگ مهدی پورامینایی افزود:در پیشگیری و برخورد 
با انواع سرقت ها، طرح های ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مقابله جدی 
با کارگاه های ضایعاتی دخیل در امر خرید و فروش اموال مسروقه انجام 
شده است و کالنتری های این فرماندهی به صورت روزانه از این کارگاه های 
ضایعاتی بازدید دارند.او در تشریح دستاوردهای این طرح ها خاطرنشان 
کرد:از ابتدای سال جاری از ۷۹2 کارگاه ضایعاتی در سطح شهرستان 
کرمان بازدید به عمل آمد که در نهایت ۳۳0واحد از این کارگاه ها پلمب و 
15کارگاه متخلف نیز جمع آوری شد.فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 
ادامه داد:در همین زمینه 4۹ سارق و 1۸ مالخر که بیشتر از اتباع افغان 
بودند، دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند؛همچنین 
هزار و 2۸ فقره سرقت از طریق واکاوی فعالیت های آشکار و پنهان این 
کارگاه ها کشف شده است و برخورد با این کارگاه های ضایعاتی در کاهش 
سرقت ها نقش بسیار مهمی دارد.سرهنگ امینائی با اشاره به اینکه پلیس 
در حوزه برخورد قانونی با کارگاه های ضایعاتی تالش و توان مضاعفی را به 
کار می گیرد اما برخی سازمان ها و ادارات از مجراهای اداری خود زمینه 
بازگشایی مجدد آنها را فراهم می کنند،افزود:در این زمینه الزم است با 
توجه به اهدافی که پلیس در حوزه واکاوی فعالیت های این کارگاه ها در 
پیشگیری و کشف سرقت ها دارد سایر دستگاه ها هم یاریگر نیروی انتظامی 
باشند تا بتوانیم با کمک یکدیگر از زمینه های وقوع جرایم مختلف به ویژه 
سرقت های خرد جلوگیری کنیم.فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 
مشارکت برخی ادارات در ساماندهی کارگاه های ضایعاتی و تجمیع آنها 
در یک نقطه و تجهیز این مکان ها به سامانه های پایش تصویری با هدف 
کاهش سرقت ها را بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و بیان داشت: در کنار 
اقدامات پلیس،شهروندان نیز نقش ویژه و مهمی در ایجاد و حفظ امنیت 
اجتماعی دارند که در کنار این پلیس با همکاری مردم،سازمان ها و حمایت 
دستگاه قضایی مصمم به برخورد قاطعانه با مجرمان و قانون شکنان است.

سرهنگ امینائی اظهار داشت: هوشمندسازی و استفاده از تجهیزات نوین 
در کارگاه های ضایعاتی کمک شایانی به امنیت اجتماعی خواهد کرد 
که در این زمینه از افرادی که در جمع آوری،خرید و نگهداری ضایعات 
فعالیت دارند می خواهیم ضمن رعایت آسایش شهروندان و پرهیز از ایجاد 
مزاحمت،خرید کاالهای مورددار و مظنون به سرقت خودداری کنند و در 

صورت مشاهده این قبیل موارد موضوع را به پلیس 110 اطالع دهند.

جانشین رئیس پلیس راه استان کرمان گفت:رتبه 
اول تصادفات استانی را محور کرمان-بم به خود 
اختصاص داده است همچنین در این محور توسط 
راهداری شهرستان بم نیز تالش ها و اقدامات خوبی نسبت به سایر 
شهرستان هایی که از پتانسیل معادن هم برخوردار هستند انجام 
شده است.سرهنگ پیام محمدی در آیین تکریم و معارفه پلیس 
راه بم-زاهدان ضمن اشاره به فرموده مقام معظم رهبری در بحث 
ترافیک و سوانح ترافیکی گفت: ۳2سازمان در بحث ترافیک دخیل 
هستند که رهبری در یکی از فرمایش هایشان به نیروی انتظامی 
دستور داده اند تا سهم سایر سازمان ها در بحث ترافیک مشخص 
شود .او بیان کرد:از تصادفات به عنوان یک چالش اساسی و مهمترین 
آسیب اجتماعی می توان یاد کرد چرا که در تصادف ها خسارت های 
مادی و معنوی زیادی به جامعه و خانواده ها محتمل می شود که 
انتظار می رود دستگاه ها در کنار یکدیگر امنیت را به مردم هدیه 
دهند.جانشین رئیس پلیس راه استان کرمان اظهارداشت:امنیتی 
که در جاده ها داریم شایسته مردم ایران نیست زیرا در کشور ساالنه 
1۷هزار نفر کشته می دهیم و استان کرمان رتبه 2 کشوری را در 

بحث آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات دارد.
او تاکید کرد:در بحث فرهنگ تصادف بسیار ضعیف عمل کرده ایم 
زیرا روی این موارد کار نشده است همچنین در بحث اقدامات سلبی 
نیز تمام تالشمان را کردیم به طوری که امسال باالی ۷00هزار 
تخلف اعمال قانون شده که از این تعداد500 هزار تخلف حادثه ساز 
بوده است.به گفته او هر تصادف زایده یک تخلف است یا هر تخلف 
رانندگی آبستن یک حادثه است .سرهنگ محمدی می گوید باالی 
پنج هزار و۹00 خودرو در هشت ماهه امسال توقیف شده است 
همچنین اقدامات سلبی به حدی رسیده که در وضعیت ایستایی 
قرار گرفته ایم و از 21هزار کشته به 1هزار کشته رسیده ایم و این 
ثبات می تواند یک وضعیت هشدار باشد.او گفت:سال گذشته رتبه 
دوم کشوری را در کاهش تصادفات کسب کردیم و متاسفانه در 
۸ماهه ابتدای سال در بم حدود 50 کشته و 400 مجروح ناشی از 
تصادفات جاده ای داشتیم.این مقام انتظامی اظهارداشت:خودروها و 
جاده های ما مشکل دارند و ناایمن هستند همچنین عمده تصادفات 
ما به دلیل واژگونی است و بیشتر صدمات به دلیل سرعت و نبستن 

کمربند ایمنی سرنشین عقب است .

کمتر از یک ماه از ضرب االعجل قاضی القضات 
برای ساماندهی امالک تملیکی، اولین قدم ها در 
استان برداشته شده. بعد از رفع توقیف از دستگاه 
سی تی اسکن از گمرک بم بعد از 10 سال با دستور دادستان؛ این 
بار قیچی دستگاه قضایی کرمان قفل در محموله 100میلیاردی 

که سه سال به وسیله گمرک پلمپ شده بود، را گشود.
به گفته رییس کل دادگستری استان کرمان محموله 100میلیارد 
ریالی ماشین آالت برای ترخیص از گمرک رفسنجان یکسری 
مشکالت بانکی داشت که با تعامل با دستگاه های مرتبط از جمله 

همکاری بانک  ها این محموله پس از سه سال رها شد .
14آبان ماه بود که محسن اژه ای، رییس قوه قضاییه در بازدیدی 
سه ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در 
تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکالت این مجموعه قرار 
گرفت و از مسئوالن سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو 
هفته در جهت صیانت از حقوق عامه،به وضعیت انبارهای اموال 
تملیکی سامان دهند.در این بازدید گزارش هایی از تخلفات در 
انبارداری،مفقود شدن کاالها در انبارهای گمرک و سازمان اموال 
تملیکی ارائه شد.موضوعاتی که منجر شد تا رئیس قوه قضائیه 
خواستار بازرسی از انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات در 

سراسر کشور در راستای رفع توقیف اموال عمومی شود.
روز گذشته رئیس کل دادگستری استان کرمان به منطقه ویژه 
اقتصادی رفسنجان سفر کرد و قفل سه ساله یک محموله 100 

میلیارد ریالی را با هدف افزایش تولید و اشتغال گشود. 
یداهلل موحد ابراز داشت:این محموله متعلق به کارخانه اروند چرخ 
بود و به گفته موحد با استفاده از آن حدود ۷00هزار رینگ در سال 
به ظرفیت کارخانه افزوده می شود و 120نفر دیگر هم مشغول 
به کار می شوند.در جریان این بازدید رئیس کل دادگستری 
استان کرمان از آغاز بازدیدهای خود از انبارهای سازمان تملیکی 
و گمرکات استان خبر داد و گفت:همه انبارهای گمرکات و 
سازمان های مختلف را بازرسی می کنیم و دستورات الزم برای رفع 

توقیف کاالها صادر می شود تا شاهد رونق تولید باشیم.

جانشین پلیس راه استان کرمان:
اختصاص رتبه اول محور کرمانـ  بم 

در بحث تصادفات جاده ای

انبارهای گمرک زیر ذره بین قوه قضاییه

 محموله 1۰۰میلیاردی 
بعد از سه سال آزاد شد

خبر

خبر

خبر

   

طنین آواز فلز اینجا وقتی چکِش زنانه هنرمندان 
بر جانش فرود می آید شنیدنی است؛ هارمونی 
موزون و دلنشینی را می ماند که خود به تنهایی 
می تواند گردشگر جذب کند تا بیایند کنار این 
زنان صنعتگر راینی بنشینند، به هنر دست و 
ذوق عاشقانه شان چشم بدوزند، نگاه کنند و 

سیر نشوند.
نشستن در کنار هنرمند-صنعتگرانی که با 
دستانشان جادو می کنند و از صفحات صاف و 
بی روح فلز، آنچنان می آفرینند که خود فلز هم 
سر ذوق و به چهچهه در می آید، ماندگار و پر 
استفاده می شوند، حس و حال تکرار نشدنی برای 

هر انسانی خلق می کند.
اینجا در کارگاه قلمزنی شهر راین از توابع 
شهرستان کرمان شهری تاریخی با بقایای 
باستانی از دوره ساسانی که البته خیلی ها آن 
را به طبیعت بکر و آبشار منحصر به فردش 
می شناسند، هنر دست زنان و مردان نیز در 

بخش های مختلف صنایع دستی پرآوازه است.
شهری که صنایع حاصل دست آفریده های زنان 
و مردانش هم خود باید بیشتر به عنوان خاستگاه 
هنر و صنعت این سرزمین شناخته شود. راین 
در دامنه کوه هزار، بلندترین قله جنوب ایران 
و استان کرمان در فاصله یکصد کیلومتری 
جنوب شرقی شهر کرمان با آب و هوایی ییاقی 

و طبیعتی زیبا واقع شده است.
زینب نقدی یکی از زنان هنرمند صنایع دستی 
راین است که در کارگاهی، ذوقش را در همراهی 
سایر زنان خوش ذوق و صنعتگر این منطقه به 
نمایش گذاشته و محصوالت قلمزنی فلز را پس از 
آنکه فلز را با ذوق و خاقیت دستشان ورز و حالت 

دادند، به مخاطبان عرضه می کنند.
این صنعتگر به مسائل زیادی در حوزه صنایع 
دستی اشاره می کند و از جمله نکات مهمی که 
روی آن تاکید دارد ، کپی کاری برخی کشورها 
از صنایع دستی ایران است که تاکید دارد: البته 
همه می دانند صنایع مصنوعی این کشورها مانند 
چین هیچگاه نمی تواند جای اصل صنایع دستی 
ایران و اصالت آن را بگیرد اما نکته مهم این است 
که ما نیز باید خاءهای موجود را پر کنیم و اجازه 
ندهیم اینچنین کشورهایی قدرت مانور در کپی 
کاری برای تولید صنایع دستی ما داشته باشند 
زیرا اینها بخشی از هویت ما به شمار می روند و 

باید از آنها صیانت کنیم.
در ادامه بر ضرورت معرفی صنایع دستی به 
ویژه در سطح جهانی تاکید می کند و می گوید: 
کیست که نداند معرفی هنر و صنعت دست 
مردان و زنان این سرزمین چقدر می تواند در 
رونق تولید، ارزآوری، اشتغال و جذب گردشگر 
موثر باشد؛ اما برای نظام یافتن این دانسته مهم، 
الزاماتی باید وجود داشته باشد که به صورت 
زنجیره به هم پیوسته باشند و وضعیتی ماندگار 

را سامان دهد.
او اظهار داشت: صنایع دستی استان کرمان با آوازه 
جهانی که دارد از تنوع بسیار زیادی برخوردار 
است که بخشی از این صنایع توسط هنرمندان 
شهر تاریخی راین  که قدمت آن به دوره ساسانی 

برمی گردد تولید می شود.
این هنرمند صنایع دستی با اشاره به اینکه برخی 
صنایع دستی راین از جمله چاقو سازی در سطح 
بین المللی معرفی شده است گفت:بعضی هنرها 
همچون قلمزنی در سطح جهانی به زبان بین 
المللی معرفی نشده است و فقط در سطح استانی 
و کشوری معرفی شده اند که این امر می تواند 

در ناشناخته ماندن یک صنعت تاثیرگذار باشد.
نقدی که می گوید سه سال است به صورت 
حرفه ای در رشته قلمزنی فلز مشغول به کار 
است افزود: صنعت چاقوسازی،ساخت و قلمزنی 
ظروف و زیورآالت مسی، پته دوزی، چرم دوزی 
و تراش سنگ های قیمتی در راین مورد استقبال 
گردشگران خارجی و داخلی قرار گرفته است و 
همین امر باعث ایجاد اشتغال و درآمد نیز در این 

شهر شده است.
قلمزنی  و  اینکه مراحل ساخت  بیان  با  او 
دید  معرض  در  دستی  صنایع  محصوالت 
بازدیدکنندگان قرار دارد از طرح و نقش هایش 
در قلمزنی که خود فلسفه و علت و اهدافی دارد؛ 
توضیح می دهد: نقوش باستانی ایران،اماکن 
تاریخی و نوشته های مذهبی و فرهنگی را که 
جذابیت خاصی برای بازدید کنندگان دارد در 

طرح های قلمزنی مورد استفاده قرار می دهیم.
هنرمان را هدیه می دهیم

نقدی ادامه داد: دست خریداران صنایع دستی در 
کارگاه ما باز است و محصوالت متنوع و با کیفیت 
باال و قیمت مناسب را در فروشگاهمان عرضه 
می کنیم زیرا معتقدیم که تنها یک محصول 
نمی فروشیم تا کسب و کارمان راه افتاده باشد و 
درآمدی کسب کرده باشیم؛ فردی که محصول 
دست و هنر ما را می خرد، بخشی از فرهنگ ما را 

به امانت و هدیه می برد.
بسته بندی مناسب صادرات

وی در ادامه به نکته قابل تاملی اشاره می کند 
که شاید مشکلی در سطح کشور نیز باشد و 
آن هم بسته بندی محصوالت است؛ تاکید می 
کند: آنچه با آن درگیر هستیم و  سهم زیادی در 
فروش و انتخاب محصوالت تولیدی دارد بسته 
بندی تولیدات است که در این خصوص مشاوره 
هایی انجام داده ایم تا مناسب ترین بسته بندی 

محصوالت قلمزنی را داشته باشیم.
مشکالت پیش پای تولید

این هنرمند رشته قلمزنی اما همانند سایر 
همکارانش با مشکات و مسائلی نیز مواجه است 
و راهکارها و درددل هایی نیز دارد؛ شاید وقتی 
پای صحبت این هنرمندان می نشینیم حرف 
هایشان مشابه باشد و تکراری اما باز باید شنید 
و باید گفت؛ آنقدر گفت تا وضعیت ساماندهی 
صنایع دستی و مشکات پیش پای تولید در این 

عرصه یا سایر بخش ها باالخره حل شود.
او اگرچه از مشکاتی مانند بیمه و .... می گوید 
اما به موضوع کپی کاری کشورهای دیگر مثل 
چین هم اشاره می کند و تاکید دارد:معموال 
چینی ها اکثر صنایع ما را بخصوص صنایع دستی 
را کپی برداری کرده اند که این به هیچ عنوان به 
نفع صنعتگران ایرانی نیست اما بر خود ما آشکار 
است که در مقابل صنایع دستی ایران نمی توانند 

رقابت کنند.
این هنرمند صنعتگر افزود: نباید هیچ جای خالی 
برای مانور دادن کشورهای دیگر در این عرصه 
بگذاریم تا نتوانند جایی را برای صنایع مصنوعی 
باز کنند که این استقال، نیازمند حمایت های 
الزم از هنرمندان و صنعتگران بخش صنایع 

دستی است.
ساخت  گرفتن  قرار  کار  دستور  در  نقدی 
برنامه های معرفی محصوالت صنایع دستی و 
تثبیت جایگاه هنر دست هنرمندان ایرانی،ایجاد 
زیرساخت های مناسب برای عرضه محصوالت 
خود  توسط  گردشگران  به  دستی  صنایع 
هنرمندان،در نظر گرفتن بیمه نامه مناسب 
و پرداخت تسهیات به موقع و با بازپرداخت 
مناسب را از جمله مواردی برشمرد که اگر انجام 
نشود حتما صنایع دستی جای خود را به صنایع 
تولیدی چینی خواهد داد و این صنایع به باد 

فراموشی سپرده خواهد شد.
استادان مجرب را قدر بدانیم

او با بیان اینکه برای آموزش این صنعت باید 

استادکاران مجرب را دریابیم تا بتوانند این 
هنر را درست به عاقه مندان آموزش دهند 
و اصالت دست آفریده های هنرمندان ایران 
زمین نیز حفظ شود، گفت: استاد کارانی که 
نوآوری را همراه با حفظ اصالت هنر قلمزنی 
به همراه دارند و زندگی و عمرشان را برای این 
کارها گذاشته اند باید حمایت و دلگرم شوند؛ 
این افراد سرمایه های کشور به شمار می روند 

و باید حفظ شوند.
نقدی بیشترین افراد عاقه مند در رشته صنایع 
دستی قلمزنی در شهر راین را خانم عنوان کرد و 
گفت: شاید به این علت باشد که صنعت قلمزنی 
یک کار هنری ظریف محسوب می شود و صبر و 
حوصله زیادی برای آن الزم است و به دلیل اینکه 
درآمد حاصل از تولیدات صنایع دستی با هزینه 
های زندگی امروز همخوانی ندارد در نتیجه 
تنها آقایانی در این زمینه فعالیت می کنند که 

تولیدات و درآمد باالیی داشته باشند.
او بازار فروش و درآمد آزایی در زمینه صنایع 
دستی را بسیار خوب اعام کرد و گفت: اگر 
حمایت های دولت و بخش خصوصی باشد و 
انگیزه تولید در بین صنعتگران زیاد شود به طور 
حتم وضعیت بیشتر رونق می گیرد و با توجه به 
تاریخ، فرهنگ و اصالت هنر صنایع دستی در 
ایران، بازار برای جذب گردشگران نیز بسیار جای 

پیشرفت خواهد داشت.
سخن از صنایع دستی منحصر به فرد و بخشی 
از هویت و اصالت ایران زمین در کرمان در حالی 
است که این استان بیشترین تعداد آثار ثبت 
جهانی را بین استان های کشور دارد و می تواند 
به خاستگاه مهم و دروازه بزرگ ورود گردشگر 
و بازدید تورهای جهانی تبدیل شود زیرا جاذبه 
های میراثی و طبیعی مختلفی از کویر تا مناطق 

کوهستانی را یکجا در کنار همدیگر دارد.
ارگ بم )بزرگترین سازه خشتی جهان(، روستای 
دست َکند میمند با چند هزار سال قدمت، 
باغ زیبای شازده یا شاهزاده ماهان با ویژگی 
های منحصر به فرد باغ و معماری عمارت آن، 
دشت کویر لوت که قدیمی ترین درفش جهان 
از این کویر در منطقه شهداد به دست آمده 
و سه قنات »گوهرریز« جوپار در شهرستان 
کرمان،»اکبرآباد« و »قاسم آباد« در شهرستان 
بم و نیز روستای دارستان سیرجان و این 
شهرستان به عنوان خاستگاه بافت گلیم شیرکی 
سیرجان از آثار ثبت جهانی استان کرمان به 

شمار می روند.

 ایرنا

گزارش

زینب نقدی یکی از هنرمندان صنایع 
دستی به مسائل زیادی در این حوزه 
اشاره می کند و از جمله نکات مهمی که 
روی آن تاکید دارد ، کپی کاری برخی 
کشورها از صنایع دستی ایران است که 
تاکید دارد: البته همه می دانند صنایع 
مصنوعی این کشورها مانند چین هیچگاه 
نمی تواند جای اصل صنایع دستی ایران و 
اصالت آن را بگیرد اما نکته مهم این است 
که ما نیز باید خالءهای موجود را پر کنیم 
و اجازه ندهیم اینچنین کشورهایی قدرت 
مانور در کپی کاری برای تولید صنایع 
دستی ما داشته باشند زیرا اینها بخشی 
از هویت ما به شمار می روند و باید از آنها 
صیانت کنیم.

کپیکاریبرخیکشورهاازصنایعدستیایران
 صنایع دستی به باد فراموشی سپرده خواهد شد

رنا  
: ای

س
عک

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 
موضوع  اول  شماره139960319091003602-1399/12/20هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داراب دژن فرزند رحمان بشماره شناسنامه 
220صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 2600متر مربع پالک - فرعی از49- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 49- اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد محمد اباد بی بی شهری خیابان 
مدرس مدرس 10خریداری از مالک رسمی اقای 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:3013
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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 شماره139960319091003530-1399/12/18هیات 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 محمد نوزائی فرزند سهراب بشماره شناسنامه 
1548صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 220/20متر مربع پالک - فرعی از49- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 49- اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد محمد اباد بی بی شهری خیابان 
رسالت –رسالت 17خریداری از مالک رسمی اقای 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 
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آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای احمد امیری مالک ششدانگ پالک 554 فرعی از 2389 اصلی واقع در زرند بخش  

13 کرمان که سند مالکیت آن در دفتر  88 صفحه 130 به شماره ثبت 11972 و شماره چاپی 
713663 ب 90 صادر و تسلیم گردیده سپس برابر اسناد رهنی به شماره های 25905_ 17 
تیر 1391 و 28291 _ 25 بهمن 1391 دفتر اسناد رسمی شماره 90 کرمان در رهن بانک کار آفرین شعبه بلوار 
کشاورز تهران قرار گرفته، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند مالکیت فوق 
بعلت جابجایی و زلزله مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره یک ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام 

مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 227
 تاریخ انتشار:چهارشنبه 1400/9/10

دهم آذر ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

گواهی انحصار وراثت 
آقای حسن محسن بیگی باب بلوچی بشماره شناسنامه 1082 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی  

شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 181/4/1400 تقدیم این دادگاه نموده چنین  است که شادروان مرحومه 
حکیمه دهقانی سبتکی به شماره شناسنامه 2 در تاریخ 1392/10/20 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از:
1. آقای حسن محسن بیگی باب بلوچی فرزند محمد به شماره شناسنامه 1082 محل صدور حوزه 2 زرند همسر متوفی.

2. آقای رضا دهقانی سبتکی فرزند امیر بشماره شناسنامه 1 محل صدور حوزه 2 زرند پدر متوفی.
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده 181 مورخه 1400/8/23 در وقت فوق العاده شعبه 
4 شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار و باستناد ،ماده 
907_ 946 و 945 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و 
وارث دیگری ندارد و دارایی ان شادروان پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. از کل ماترک اموال 
منقول و قیمت اموال غیرمنقول متوفی یک دوم سهم همسر متوفی و یک دوم بقیه آن به پدر متوفی ارث تعلق می گیرد. 

این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.
م الف 33

محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

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 شماره140060319091000842-1400/07/18هیات 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 محمود ساالری محمد آباد فرزند خدایاربشماره 
شناسنامه 371با کد ملی 3160432459صادره ازکهنوج درششدانگ یک باب خانه به مساحت 252/45متر 
مربع پالک - فرعی از49- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 49- اصلی قطعه یک واقع درعنبرآباد محمد 
آباد بی بی شهری خیابان مطهری مطهری 2 خریداری از مالک رسمی اقای 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 
تاریخ  از  ماه  رسید، ظرف مدت یک  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  دوماه  مدت 
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:2987
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/26 -  تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/09/10

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 شماره139960319091003604-1399/12/23هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پروین طیاری ییالقی فرزند صادق بشماره 
شناسنامه 257صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 553/75متر مربع پالک - فرعی 
از49- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 49- اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد محمد اباد بی بی شهری 
خیابان رسالت روبروی رسالت 5خریداری از مالک رسمی اقای محمود شیرانی 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:3015
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/09/10 -  تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/09/24

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون اگهی موضوع  ماده 3 قانون تعیین وتکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی وماده 13ایین نامه قانون ثبت هر یک از پالک های ذیل واقع در شهرستان منوجان 
قطعه پنج بخش 46کرمان منتشر ودر موعد مقررمورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدیدی 
حدود دارند.لذا حسب درخواست کتبی مالکان  مورخه 1400/09/07آگهی تحدید آن باستناد تبصره ماده 
13قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزدوشنبه مورخه 1400/10/06در محل شروع 
وبعمل خواهد آمد. لذا به مالکین  و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقررمحل 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 طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم 
صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم وظرف مدت 30روزدادخواست به مراجع ذیصالح 
قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
3فرعی از 895-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 895-اصلی اقای محمدرضا ساالری ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 17246متر مربع واقع در چاریان منوجان .
4فرعی از 895-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 895-اصلی اقای حسن ساالری ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 17246متر مربع واقع در چاریان منوجان .
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/09/10

اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . 

آگهی حصر وراثت- منوجان  
خواهان رونوشت حصر وراثت شهناز جوشن پور فرزند غالمرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 
140021920002473465از این دادگاه  گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غالمرضا 

جوشن پور فرزند احمد در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت ان منحصر است به :
1-احمد جوشن پور فرزند غالمرضا  ش ش 3150144663ت ت 1369/05/15
2-محمدجوشن پور فرزند غالمرضا  ش ش 6080100428ت ت 1375/09/01

3-علی اصغر جوشن پور فرزند غالمرضا  ش ش 6080239401ت ت 1385/11/20
4-هاشم جوشن پور فرزند غالمرضا  ش ش 6089753785ت ت 1359/10/01

5-اصغر جوشن پور فرزند غالمرضا  ش ش 6089929794ت ت 1367/01/01
6-فاطمه جوشن پور فرزند غالمرضا  ش ش 6080065436ت ت 1373/08/27
7-افسانه جوشن پور فرزند غالمرضا  ش ش 6080027313ت ت 1371/08/08

8-شهناز جوشن پور فرزند غالمرضا  ش ش 6089760102ت ت 1362/08/01
9-زهراجوشن پور فرزند غالمرضا  ش ش 6080144123ت ت 1387/05/18

10-سمیه جوشن پور فرزند غالمرضا  ش ش 3161140753ت ت 1364/08/01)فرزندان متوفی(
11-خیری جوشن پور فرزند جنگی  ش ش 6089882852ت ت 1345/03/10)همسر متوفی(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی میگرددتا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه 
ای از متوفی نزداو می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .

مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان منوجان –عاطفه ساالری.م الف :20
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چهارشنبه  10 آذر 1400 کاغذ اقتصادی

بازار و بورساخبار شرکت ها

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
با بیان اینکه بخش عمده ای از مناطق و 
فالت های کشور دچار فرونشست شده اند، 
گفت: در ایران میانگین ساالنه فرونشست بین 
20 تا ۳0 سانتیمتر است که در برخی از مناطق 

این میزان به ۳۸ سانتیمتر نیز می رسد.
محمد شکرچی زاده در خصوص  موضوع 
فرونشست زمین و راهکارهای دولت و مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره 
مقابله با این پدیده، گفت: با همکاری معاونت 
شهرسازی و معماری از مدت ها قبل مطالعه 
در خصوص موضوع فرونشست در تهران و 
سایر استان های کشور در حال پیگیری است.

وی گفت: سازمان نقشه برداری و همچنین 
مرکز تحقیقات گزارشی مفصل از فرونشست 
و آثار زیانبار آن و راهکارهای مقابله با آن 
ارایه کرده است.شکرچی زاده تصریح کرد: 
درخواست کرده ایم، تکالیف وزارتخانه ها از 
جمله وزارت نیرو و جهادکشاورزی در خصوص 
راهکارهای مقابله با فرونشست تعیین شود 
تا هم در برداشت  آب های زیرزمینی و هم در 
اصالح الگوهای کشت، اصالحات و اقداماتی 
انجام بشود.رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی، وضعیت فرونشست زمین در 
کشور را نگران کننده برشمرد و با اشاره به اینکه 
بخش عمده ای از مناطق کشور و فالت های 
ایران دچار فرونشست شده اند، گفت: بناست 
تا برای حل معضل فرونشست، تصمیم ملی 
گرفته شود.وی خاطرنشان کرد: گزارش 
سازمان نقشه برداری حاکی از آن است که در 
ایران میانگین ساالنه فرونشست بین 20 تا 
۳0 سانتیمتر است که در برخی از مناطق این 

میزان به ۳۸ سانتیمتر نیز می رسد.
شکرچی زاده گفت: همچنین مطالعات نشان 
می دهد که در بسیاری از کشورها میانگین 
فرونشست حدود ۳ درصد است که این میزان 

در کشور ما به 1۶ درصد رسیده است.
به گفته این مقام مسوول بررسی ها حاکی از 
این است که فرونشست در کشور ما 5 درصد 
فرونشست معمول در دنیاست. چنانچه کار 
الزم در این خصوص انجام نشود می تواند اثرات 

زیان باری را به دنبال داشته باشد.

رئیس گمرک ایران با اشاره به پرونده جنجالی 
واردات آالت موسیقی با بیان این که این کاال 
جزو گروه چهار بوده گفت: به استناد رای 
مراجع قضائی قرار بود که با پرداخت دو برابر 
حقوق و عوارض گمرکی، محموله ترخیص 

شود اما محموله هم اکنون متوقف شده است.
رئیس گمرک ایران با اشاره به پرونده جنجالی 
واردات آالت موسیقی با بیان این که این کاال 
جزو گروه چهار بوده گفت: به استناد رای 
مراجع قضائی قرار بود که با پرداخت دو برابر 
حقوق و عوارض گمرکی، محموله ترخیص 

شود اما محموله هم اکنون متوقف شده است.
مهدی میراشرفی معاون وزیر اقتصاد و رئیس 
گمرک ایران در پاسخ به سوالی در خصوص 
پرونده واردات 11 کانتینر آالت موسیقی که در 
یکی از گمرکات مرزی کشور پیش آمده است، 
گفت: این کاال جزو کاالهای گروه چهاری است 
که ورود آن به کشور ممنوع است اما به استناد 
برخی آرا مراجع قضائی قرار بوده که با پرداخت 
دو برابر حقوق و عوارض ترخیص شود.وی 
افزود: در حال حاضر جلوی ترخیص این کاالها 
گرفته شده و مرجع قضائی صادرکننده حکم 
آن را متوقف کرده است. در نتیجه هم اکنون این 
آالت موسیقی متوقف هستند و باید آن چیزی 
که قانون تعیین کرده است، در این خصوص 
اجرا شود، مگر اینکه حکم جدیدی برای آن 
صادر شود.در حالی این محموله اواخر فروردین 
ماه به گمرک اظهار شده بود که بازرسی گمرک 
ایران در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به 
ممنوعیت ورود و قرار گرفتن کاال در گروه چهار، 
نسبت به ادامه تشریفات ترخیص محموله به 
مقامات محلی هشدار داده بود.با وجود این 
هشدار صریح بازرسی گمرک ایران چند ماه 
بعد با دستور از یک باالی مقام گمرکی ادامه 
تشریفات گمرکی محموله از سر گرفته می شود 
و حتی حقوق ورودی نیز از صاحب کاال اخذ 
می شود.در این بین در روزهای اخیر بازرسی 
گمرک ایران در مکاتبه ای با ناظر گمرکات 
بوشهر ابهامات تازه ای را در این خصوص مطرح 

کرده است.
چالشهای جدی در خصوص ماده 10۸ قانون 
امور گمرکی با بررسی از حیث قاچاق کاال، 
بحث دریافت مابه التفاوت و مغایرتهای اسنادی 
از جمله مهمترین سرفصلهای این پرونده 
می باشد. از همه این موارد مهم تر این که آیا 
با وجود دپوی میلیونها تن کاالی اساسی 
رسوبی در گمرکات بهتر نبود انرژی و توان 
مسئوالن گمرکی صرف حل وفصل مشکالتی 
از این جنس شود تا نگرانی درباره آسیب دیدن 
محموله آالت موسیقی در شرایط آب وهوایی 

گمرک بوشهر!

سازمان بنادر و دریانوردی از رشد ۳2درصدی تخلیه کاالی 
اساسی در بنادر کشور طی ۸ ماه امسال خبر داد.

میزان تخلیه کاالهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، 
شکر و روغن در بنادر کشور طی هشت ماهه سال 1400 معادل 
1۷ میلیون و ۸۹5 هزار و 151 تن بود که در مقایسه با تخلیه 1۳ 
میلیون و 5۳0 هزار و 1۷1 تنی کاالهای اساسی طی مدت مشابه 

سال گذشته ۳2 درصد افزایش یافته است.
بر این اساس تخلیه گندم در مدت یاد شده معادل ۳ میلیون و ۸۷0 
هزار و ۶21 تن بود که نسبت به تخلیه 2 میلیون و ۷40 هزار و 
۸۳2 تنی در مدت مشابه سال ۹۹، رشد 41درصدی داشته است.

تخلیه جو 2 میلیون و 442 هزار و ۶۷۶ تن بود که نسبت به تخلیه 
1 میلیون و ۳ هزار و 244 تنی در مدت مشابه سال گذشته، رشد 
14۳ درصدی را نشان می دهد. تخلیه ذرت  5 میلیون و ۶۷۳ هزار 
و ۹5۷ تن بود که نسبت به تخلیه 5 میلیون و ۹۳4 هزار و 151 
تنی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش 4 درصدی داشته است.

تخلیه سویا بالغ بر ۳ میلیون و 55۹ هزار و ۳۷4 تن بود که نسبت 
به تخلیه 1 میلیون و ۹21 هزار و ۸25 تنی در مدت مشابه سال 
۹۹، رشدی معادل ۸5 درصد را تجربه می کند. تخلیه برنج طی 
هشت ماهه سال 1400 معادل 1۶4 هزار و 50۳ تن بود که نسبت 
به تخلیه 1۷۶ هزار و ۷۶۹ تنی آن در مدت مشابه سال گذشته، 

کاهشی برابر ۷ درصد داشته است.
تخلیه شکر در بنادر کشور ۸5۳ هزار و 44۶ تن بود که نسبت به 
تخلیه 1 میلیون و ۶4 هزار و 204 تنی آن در مدت مشابه سال 
۹۹، کاهش 20 درصدی را نشان می دهد. تخلیه روغن 1 میلیون 
و ۳۳0 هزار و 5۷4 تن بود که در مقایسه با تخلیه ۶۸۹ هزار و 14۶ 
تنی این کاالی اساسی در مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 

۹۳ درصدی است.

واردات جو، سویا
 و روغن 2برابر شد

میانگین ساالنه
 فرونشست در ایران

 2۰ تا 3۰ سانتی متر

 گمرک ورود آالت
 موسیقی به کشور

 ممنوع کرد

وزیر صمت در سفر به سوریه پیشنهاد کرده است که ایران می تواند با 
تولید محصول در این کشور آن را به کشورهای عربی صادر کند. ایران 
خودرو در سال های گذشته سایتی برای تولید محصول در سوریه 
تاسیس کرد اما گفته می شود چندان فعال نیست. اما آیا ساخت خودرو 

در سوریه و صادرات آن امکان پذیر است؟
چندی پیش سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ، در سفر 
به سوریه گفت که می توان محصوالت متعددی در سوریه تولید و به دیگر 

کشورهای عربی و منطقه صادر کرد.
این در حالی است که ایران خودرو در سال های گذشته، کارخانه ای با 
سه سالن مجهز در کشور سوریه احداث کرده است اما برخی رسانه ها و 

فعاالن این حوزه می گویند این کارخانه فعالیت خاصی ندارد.
از سوی دیگر اخیرا اعالم شد که مجوز واردات خودرو ساخت ایران در این 
کشور، طی دست کم یک سال و نیم اخیر لغو شده است و هیچ خودروی 

ایرانی اجازه ورود به سوریه را ندارد.
در این شرایط آیا ساخت خودرو در سوریه و صادرات آن به کشورهای 

دیگر امکان پذیر است؟
 نجفی منش: سوریه بازار خوبی است

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان در مورد تولید خودرو 
در سوریه و صادرات آن به کشورهای عربی به تجارت نیوز گفت: سوریه 
بدلیل کمبود بودجه داخلی، واردات خودروی ایرانی به این کشور را 

ممنوع کرده است و این ممنوعیت تنها شامل ایران نیست.
او افزود: سوریه درحال پیوستن به اتحادیه عرب است . این اتحادیه یک 

بازار مشترک و با تعرفه صفر بین کشورهای هم پیمان خود دارد.
نجفی منش گفت که این بهترین فرصت است که تولید خودروی ایرانی 
در سوریه انجام بگیرد و به سایر کشورها صادر شود. در نهایت سرمایه 

بوجود آمده از طریق صادرات، به ایران بازگردد.
او بیان کرد: پیشنهاد وزیر صمت بنا بر تولیدات خودرو در سوریه، راه 

بسیار خوبی است و ظرفیت عملی شدن را دارد.
جعفری: ادعای وزیر عملی نمی شود

در مقابل اما، عماد جعفری، فعال حوزه خودرو با اشاره به زیرساخت های 
خودروسازی کشور گفت: برای تولید خودرو در کشور دیگر، نیاز به 

زیرساخت های ویژه ای است.
او افزود: هزینه های گزافی باید برای ساخت خطوط خودرو در کشور مورد 
نظر صرف شود در حالی که کشورهای عربی زیادی مشتری خودروی 

ایرانی نیستند. در نتیجه در نهایت برای کشور صرفه اقتصادی ندارد.
جعفری گفت: اگر قرار باشد تولید خودرو در کشورهای دیگری انجام 
بگیرد، باید در کشورهایی باشد که خط تولید خودرو ایرانی، مانند 
کشورهای اروپای شرقی، در آن وجود داشته باشد و بتوانیم تولیدات 

را از سر بگیریم.
تولید ایران خودرو در سوریه در چه وضعیتی است؟

اما ایران خودرو در کارخانه خود در سوریه در چه وضعیتی قرار دارد؟
نجفی منش در پاسخ به این پرسش ادعا کرد: اکنون ایران خودرو در این 

کشور محصوالتی را تولید می کند و واحدهای مختلفی دارد.
اما جعفری، فعال حوزه خودرو گفت: این اتفاق عمال نیفتاده است و خط 

تولید ایران خودرو فعالیتی نمی کند.
پیش از این، برخی رسانه ها نیز اعالم کرده بودند که تولید خودرو در این 
سایت حداقل برای مدتی متوقف شده بود اما چند بار اخباری از فعالیت 

دوباره آن منتشر شده است.

بیست و یکمین مرحله حراج اوراق بدهی روزگذشته با عرضه ۶ هزار و ۶50 
میلیارد تومان از این اوراق برگزار شد.

در این مرحله تنها ۷5۸ میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه فروخته 
شد و  هیچ بانکی در حراج اوراق بدهی این هفته شرکت نکرد.

 بنابراین تنها 11.4 درصد اوراق عرضه شده در این مرحله فروخته شد.
 هفته گذشته نیز دولت نتوانست بیش از 410 میلیارد تومان اوراق بدهی 

بفروش برساند.
از خرداد ماه امسال دولت حدود 52 هزار میلیارد تومان، اوراق بدهی و سلف 

نفتی بفروش برساند.
 در مدت مشابه سال گذشته حدود ۸2 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی 
فروخته شده بود که حاکی از کاهش بیش از ۳۶ درصدی فروش اوراق بدهی 

امسال است.
 این در حالی که کسری بودجه امسال به طور محسوسی افزایش یافته و 
دولت برای جلوگیری از اثرات تورمی آن مجبور به فروش اوراق بدهی است.

پیشنهاد وزیر صمت 
برای تولید در سوریه

ساخت خودرو در سوریه امکان پذیر است؟

اوراق بدهی دولت خریدار ندارد!

معللاون انجمن فللوالد گفللت: وزارت صمللت در حال 
مذاکره بللا وزارت نفللت بللرای جلوگیللری از قطع گاز 
واحدهللای آهللن اسللفنجی اسللت زیللرا در صللورت 
تعطیلللی ایللن واحدهللا، تولیللد فللوالد متوقللف و 

تعللادل بللازار بلله هللم می خللورد.
وحیللد یعقوبللی در مللورد آخریللن وضعیللت تولیللد 
فللوالد در کشللور، اظهللار کللرد: در سلله مللاه نخسللت 
امسللال در تولیللد فللوالد رشللد خوبللی داشللتیم امللا 
در سلله مللاه دوم سللال، بلله دلیللل محدودیت هللای 
تأمیللن بللرق، تولیللد فللوالد در ایللن فصل نسللبت به 

بهللار ۴۰ درصللد کاهللش یافللت.
یعقوبللی در مللورد قطعللی گاز واحدهللای فللوالدی، 
گفللت: فشللار شللرکت ملللی گاز بللر روی واحدهللای 
فللوالدی خصوصللًا واحدهللای تولیدکننللده آهللن 
اسللفنجی بسللیار زیللاد اسللت. ایللن در حالیسللت که 
آهللن اسللفنجی یللک کاالی اسللتراتژیک در حللوزه 
فللوالد اسللت و اگللر تولید ایللن محصللول بلله حداقل 

برسللد، تولیللد فللوالد نیللز عمللًا متوقللف می شللود.
معللاون اجرایللی انجمللن تولیدکننللدگان فللوالد 
ایران تصریللح کللرد: بنابرایللن مذاکراتی بیللن وزارت 
صمللت بللا وزارت نفللت بلله منظللور عللدم قطللع گاز 
واحدهللای تولیللد آهللن اسللفنجی در حللال انجللام 
اسللت زیللرا در صللورت قطللع گاز ایللن واحدهللا، 

بخللش تولیللد فللوالد بلله مشللکل می خللورد.
تعطیلی واحدهای آهن اسفنجی، تولید فوالد را 

متوقف می کند
یعقوبللی افللزود: در صللورت بلله مشللکل خللوردن 
تولیللد آهللن اسللفنجی و فللوالد، عللاوه بللر بللر هللم 
خللوردن تعللادل بللازار داخلللی و افزایللش قیمت هللا، 
تعهللدات صادراتللی فوالدسللازان نیللز بلله مشللکل 
می خللورد. فوالدی هللا از قبللل بللرای ۳ مللاه بعللد 
سللفارش می گیرنللد و اگللر نتواننللد آهللن اسللفنجی 
مللورد نیللاز را تأمین و فللوالد تولیللد کننللد، تعهدات 
صادراتللی را نمی تواننللد انجللام دهنللد و عللاوه بللر 

تحمیللل زیللان بلله واحدهللا، اعتبللار بیللن المللللی 
کشللور نیللز خدشلله دار می شللود.

معللاون اجرایللی انجمللن تولیدکننللدگان فللوالد 
ایللران گفللت: در حللال حاضللر بلله نللدرت یکللی دو 
واحللد فللوالد بللا قطعللی گاز مواجلله شللده اند امللا بلله 
باقللی واحدهللا اخطللار داده انللد و برخللی از واحدهللا را 
بلله ۵۰ درصللد دیمانللد و برخللی را در حللد ۳ درصللد 
دیمانللد رسللانده اند کلله عمللًا بلله معنللای تعطیلللی 
واحدهاسللت. واحدهللا در حللال مقاومت هسللتند و با 
شللرکت های منطقلله ای در حللال مذاکللره هسللتند.

تمام صنایع کشور باید در محدودیت های گازی 
سهیم شوند

یعقوبللی تصریللح کللرد: مسللاله مهللم ایللن اسللت 
کلله ایللن محدودیللت گازی کلله در کشللور وجللود 
دارد بایللد بیللن تمللام صنایللع بلله صللورت عادالنلله 
تقسللیم شللود؛ اینکلله بللار قطعی هللا بللر دوش فوالد 
گذاشللته شللود اجحللاف در حللق ایللن بخش اسللت.

وی گفللت: اگللر هملله صنایللع در محدودیت هللای 
گاز سللهیم شللوند، می تللوان محدودیت هللای 
مربللوط بلله فللوالد را نیللز کاهللش داد کلله هللم 
تعللادل بللازار داخل حفللظ و هللم تعهللدات صادراتی 

انجللام شللود.
معللاون اجرایی انجمللن تولیدکننللدگان فللوالد ایران 
اظهللار کللرد: در تابسللتان شللاهد ایللن موضللوع در 
مورد قطعللی بللرق بودیللم کلله واحدهللای فللوالدی و 
سللیمانی بلله چلله میللزان بللا مشللکل مواجلله شللدند 
کلله البتلله واحدهللای فللوالدی همللکاری زیللادی 
کردنللد و قیمللت فقللط ۲۰ درصللد افزایللش یافللت اما 
سللیمان چنللد برابللر بللا افزایللش قیمللت مواجه شللد.

وی گفللت: چلله کسللی پاسللخگوی افزایللش 
قیمت هللای داخلللی، عقللب افتادگللی تعهللدات 
صادراتللی و ورود خسللارات زیاد بلله واحدهللا خواهد 
بللود؟ بنابرایللن بایللد محدودیت هللای گازی بیللن 
تمللام صنایللع بلله صللورت عادالنلله تقسللیم شللود.

احتمال افزایش قیمت فوالد در صورت قطع گار آهن اسفنجی  ها

غفاری، مدیرعامل شرکت شهرک های  صنعتی:»دولت زمین را طبق مبلغی به این افراد واگذار کرده . شخصی که به قراردادش عمل نکند عین همان مبلغ به او برمی گردد و در قرارداد چیزی نوشته 
نشده مبنی بر اینکه مازادی به فرد داده شود و یا به قیمت روز به آن ها پرداختی صورت گیرد.«

صنعت گران شهرک صنعتی جیرفت: بدون حتی اخطار زمینی که به ما واگذار شده بود را خلع ید کردند. در زمینی که زیرساختی را ایجاد نکردند چگونه می شود توقع ایجاد کارگاه داشت؟

صنعتگراناسیر»قانونبازی«شرکتشهرکها

دهدشتی تا زمانی که یک فرد بیگانه را در کارگاهش 
ندیده بود نمی دانست زمینی که سال ۹۱بابتش 
۵۰میلیون تومان داده و بعد با صد کامیون خاک تسطیح 
کرده از او گرفته اند و به کس دیگری واگذار کردند.  زمین 
را بدون آب و برق و گاز گرفته بود و همان سال۱۷میلیون 
برای تسطیح پرداخت.او یکی از ۲۰۰نفری است که 
در چند ماه گذشته از خلع یدهای صورت گرفته در 
شهرک های صنعتی جیرفت متضرر شده و مبلغی به آن   ها 
برگردانده نشده. هر چند که صنعتگران دیگر هم چیزی 
بیش از مبلغ اولیه پرداختی نگرفته اند. فرایندی که مدیر 
عامل شرکت شهرک های صنعتی مدعی است قانونی بوده 
و در قرارداد هم قید شده که همان مبلغ اولیه بدون ریالی 
افزایش به آن ها برگردانده می شود. اما این مابه التفاوت 
کجا می رود؟ زمینی که با ۱۵ یا ۱۸میلیون تومان از نفر 
قبلی گرفته می شود و با ۶۵۰میلیون تومان به فرد دیگر 
واگذار می شود چه ارزش افزوده ای برایش ایجاد شده  و 
چرا با وجودی که این شهرک ۴۰۰هکتار زمین دیگر در 
اختیار دارد، زمین های واگذار شده را باز پس می گیرند. 
موضوعی که مجید غفاری مدعی است تمامی در قرارداد 
قید شده. او البته معتقد است دلیل بازپس گیری این 
زمین ها به جای واگذاری اراضی دیگر گران بودن ایجاد 

زیرساخت است.   
در یک سال گذشته قریب به هزار نفر از صنعتگران 
شرکت شهرک های صنعتی خلع شدند. از این تعداد بالغ 
بر ۲۰۰نفرشان مربوط به شهرک های صنعتی شماره ۲ 
جیرفت بوده است. واگذاری ها در این شهرک ازسال۸۵ 
آغاز شده. زمین  هایی که نه آب داشتند و نه برق و نه گاز 
برای ایجاد واحد صنعتی با مبالغی به صنعتگران واگذار 
شدند تا دولت  کم کم به تعهداتش عمل کند. غام عباس 
دهدشتی، یک از این افراد بوده که سال۹۱ حدود ۳هزارو 
۷۰۰متر زمین را با نرخ ۵۱ میلیون تومان تحویل گرفته. 
او به »کاغذ وطن« می گوید:»زمین بیشتر شبیه خندق 
بود. حدود صد کامیون خاک در زمین ریختم و بالغ بر ۱۷ 

میلیون تومان بابت تسطیح اش پرداختم.«
بدون اطالع زمینم را به دیگری واگذار کردند

دهدشتی ۳ ماه قبل مطلع شده که زمینی که با فروش 
مال و اماک و حتی طاهای زنش مبلغ واگذرایش را 
جور کرده به دیگری واگذار کرده اند:» کار من سازه های 

بتنی است و ۳۳۰ متر سوله آماده ورق ریزی کردیم  و 
حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتم که به واسطه 
کرونا و شرایط اقتصادی دیگر کار نکردیم. شهریور ماه 
جهت ادامه کار به واحدم مراجعه کردم که دیدم کسی 
روی آهن هایم ضد زنگ می زند و مدعی است که از ماه 
فروردین مالک اینجاست.« این ماجرا به درگیری این افراد 
و به نوعی کتک کاری منجر شده که بعد دهدشتی مطلع 
شده که از اسفند ۹۹خلع ید شده، این در حالی است که تا 
شهریور ۱۴۰۰ از او هزینه شارژ گرفته شده. هنوز مبلغی 
بابت واگذاری زمین اش به دهدشتی برگردانده نشده اما 
در مراجعاتی که به شرکت شهرک های صنعتی کرمان 
داشته به او گفته شده که ۵۱میلیون تومان هزینه اولیه 
به عاوه ۱۷۰میلیون تومان تاسیساتی که ۳۰۰میلیون 

تومان ارزش دارد به او پرداخت می شود.
واگذاری زمین  بدون آب وبرق

حدود ۲۰۰نفر از این شهرک خلع ید شدند. هفت نفر از 
این افراد در گفت و گو با »کاغذ وطن« علت تاخیر در افتتاح 
واحد هایشان را به فراهم نبودن زیر ساخت های اولیه مثل 
آب و برق در این شهرک و بعد از آن سرپیچی از پرداخت 
تسهیات ربط می دهند. تمامی این افراد مدعی هستند 
که پیشرفت فیزیکی شان باالی ۶۰درصد است. برخی که 
مدعی پیشرفت فیزیکی باالی ۸۰درصدند و حتی پروانه 
بهره برداری دارند  از سنگ اندازی  در صدور پایان کار توسط 
شرکت شهرک ها خبر می دهند . موضوعاتی که برخی از 
این صنعتگران مدعی اند صرفا به خاطر بازپس گرفتن 

زمین و فروش به نرخ روز اتفاق می افتد.
محسن سلیمانی یکی دیگر از افرادی است که در این 
شهرک حاضر به مصاحبه با ذکرنام در »کاغذ وطن« شده 
است. او صاحب یکی از واحدهای خدماتی مربوط به مصالح 
ساختمانی در این شهرک بود. زمینی که حدود ۶میلیون 
تومان در اوایل دهه ۹۰ به او واگذار شده و اکنون به گفته 
این سرمایه گذار بالغ بر ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
و از او گرفته اند. او در این باره می گوید:» من اطاعی از 
خلع ید خود نداشتم طی این ده سالی هم که زمین به من 
واگذار شده بود ۷الی ۸سالش مشکل آب وبعد هم  برق 
داشت با این حال سازه ها را ساختیم و باالی ۹۰درصد کار 

را پیش بردیم.«
واگذاری بدون برگرداندن هزینه نفر قبلی

به تمامی این افراد گفته شده که مبلغ واگذاری اولیه 
به همان نرخ ثابت به آن ها برگشت داده می شود. هر 
چند که علی زین الصالحین فردی که خانواده اش سه 

بار به نوعی یک زمین را در شهرک صنعتی شماره یک 
جیرفت خریدند، همان مبلغ واگذاری را هم نگرفتند. بار 
اول پدرش در دهه ۷۰ به قصد ایجاد یک کارخانه گونی 
چیتایی زمین را گرفته. بعدها که پدر خلع ید شده خودش 
با پرداخت ۱۸میلیون تومان در سال ۸۶ زمین را گرفته تا 
سردخانه بسازد و بعد هم خواهر بزرگش در اواخر دهه ۹۰ 
با پرداخت مبلغ ۶۵ میلیون تومان به عنوان نرخ واگذاری 
همین زمین را دریافت کردند. این اواخر اما خواهرش نیز 
خلع ید شده و قرار است با نرخی بیشتر زمین به فردی 
دیگر واگذار شود. زین الصالحین به »کاغذ وطن« می گوید: 
»۹میلیارد تومان پول سوله سازی جدید داده ایم و تمام 
کارمان تکمیل است. خواهرم تا اردیبهشت ماه مهلت 
داشت اما اسفند ماه زمین را از او خلع ید کردند. کنتور را 
قطع کردند و بخشی از تاسیسات را برده  اند.«او مدعی است 
که پروژه اش برای تکمیل نهایتا به یک ماه زمان نیاز دارد.
غفاری: در قرارداد نوشته شده که قیمت روز پرداخت کنید

شهرک صنعتی شماره دو جیرفت ۶۰۰هکتار زمین 
دارد که تاکنون ۲۰۰هکتار آن واگذار شده و ۴۰۰هکتار 
خالی است. با این حال با شعار پیشرفت اقتصادی ابتدا از 
خلع ید این زمین ها شروع کردند. مجید غفاری، مدیر عامل 
شرکت شهرک های صنعتی در خصوص چرایی خلع یدها 
به »کاغذ وطن« می گوید:»ایجاد زیر ساخت برای دولت 
هزینه دارد. دولت در این قسمت از شهرک زیرساخت هایی 
را ایجاد کرده و توقع دارد که این یارانه ای که برای ایجاد 
زیرساخت هزینه کرده منجر به ایجاد شغل شود اما افرادی 
زمین را گرفتند و شغلی هم ایجاد نکردند، شامل خلع 
شدند.«به گفته غفاری زمین شهرک صنعتی تا زمانی که 
تبدیل به کارخانه نشود قیمتش قیمت روز اول است اما 
می تواند به قیمت روز زمین را واگذار کند. او این موضوع را 
اینگونه شرح می دهد:»دولت زمین را طبق مبلغی به این 
افراد واگذار کرده . شخصی که به قراردادش عمل نکند 
عین همان مبلغ به او برمی گردد و در قرارداد چیزی نوشته 
نشده مبنی بر اینکه مازادی به فرد داده شود و یا به قیمت 

روز به آن ها پرداختی صورت گیرد.«
زمینی به کسی نفروختیم

غفاری مدعی است قیمتی که از افراد بابت واگذاری زمین 
گرفته می شود بابت حق بهره برداری از تاسیسات است که 
به مراتب کمتر از قیمت های واقعی است:»قراردادی که 
بسته می شود اسمش حق بهره برداری از تاسیسات است؛ 
یعنی شخص سهمش را از آن تاسیسات داخل شهرک 
پرداخت می کند و پولی بابت زمین نمی دهد. قرارداد 

بین شخص و شرکت شهرک های صنعتی به نمایندگی 
از دولت بسته می شود و قیمت واگذاری  بر اساس شرایط 
منطقه ای و میزان استقبال سرمایه گذاران تعیین می شود 
که  در ۹۰ درصد شهرک های ما قیمت واگذاری کمتر از 

قیمت تمام شده است.«
سوال اینجاست که مابه التفاوت چند صد برابری که از 
سرمایه گذار جدید گرفته شده و به سرمایه گذار قبلی 
پرداخت می شود، صرف چه اموری شده؟غفاری در پاسخ 
به این پرسش می گوید:» ما کل شهرک های استان در یک 
کاسه نگاه می کنیم و این طور نبوده که پول هر شهرک 
و در همان شهرک خرج کنیم. این شرکت یک مجموع 
عمومی دارد که بودجه اش را با نظر سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی می بندد. ۷۰درصد پولی  هم که ما  تحت 
عنوان حق بهره برداری می گیریم الزاما باید در شهرک 
سازی خرج شود و این موضوع را هم  سازمان حسابرسی 
کشور به عنوان حسابرس قانونی شرکت شهرک ها و هم  
نماینده دیوان محاسبات رصد می کند.« پروژه هایی که 
همواره در استان داریم سه برابر درآمد ما هستند. به گفته 
او شهرک  های جنوبی به لحاظ هزینه ای همیشه سربار 
شهرک های صنعتی  شمال استان هستند و هزینه شان 

توسط سایر شهرک ها تامین می شود. 
با وجودی که صنعتگران شهرک صنعتی شماره دو جیرفت 
از سلیقه ای عمل کردن فرایند خلع ید خبر می دهند. غفاری 
مدعی است که اگر چه تنها یک نفر به عنوان هیات داوری از 
شهرک های صنعتی بر این فرایند نظارت دارد اما این نماینده 
به دفعات تغییر می کند:» طبق مفاد قرارداد داور نماینده 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران است. 
در هیات های داوری افراد مختلف حضور پیدا می کنند و هر 

چند وقت یکبار این داور عوض می شود.«
به هر روی اگر فرض را بر قانونی عمل کردن شرکت 
شهرک ها در موضوع واگذاری زمین  شهرک ها در نظر 
بگیریم آیا قانون نمی تواند ایراد داشته باشد؟ آیا در 
شرایطی که کشور در بحران تحریم و کرونا است توقع از 
صنعت گر باید برابر با تعهدات بخشنامه ای باشد؟ این مو 
از ماست کشیدن ها برای همه است یا این به ذهن متبادر 
می شود که شرکت شهرک ها برای کسب درآمد و اینکه 
خرجش به دخلش برسد بدون درنظر گرفتن شرایط 

صنعت گر اقدام به خلع ید می کند؟ 
 امید می رود دستگاههای تصمیم گیر خصوصا استاندار به 
موضوع ورود کنند تا صنعت گران در ابتدای مسیر اینگونه 

به بازی گرفته نشوند.

مرضیه قاضی زاده|کاغذ وطن
گزارش 

شهرک صنعتی شماره دو جیرفت 
۶۰۰هکتار زمین دارد که تاکنون 2۰۰هکتار 
آن واگذار شده و ۴۰۰هکتار خالی است. با 
این حال با شعار پیشرفت اقتصادی ابتدا 
از خلع ید این زمین ها شروع کردند. مجید 
غفاری، مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی در خصوص چرایی خلع یدها به 
»کاغذ وطن« می گوید:»ایجاد زیر ساخت 
برای دولت هزینه دارد. 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود  ششدانگ یک قطعه باغ به  

مساحت 32057مترمربع دارای پالک11- فرعی از 
فاریاب  شهر  سفید  درهورپا  واقع  اصلی   -165
قطعه دوبخش 46 کرمان مورد تقاضای اقای احمد دانشی  فرزند 
علی  به شناسنامه شماره 265از نوبت خارج گردیده واعمال تبصره 
ذیل ماده 15قانون ثبت هم میسر نمیباشد .لذا حسب درخواست 
تحدیدحدوداختصاصی  1400/09/03آگهی  مورخ  مالک  کتبی 
پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزشنبه 
به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  وبه  مورخه 1400/10/04در محل شروع 
مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر 
در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود 
،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی 

مسموع نیست / .
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
بر   مشتمل  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 

دارای  214مترمربع  مساحت  به  کارواش 
پالک10459- فرعی از 2- اصلی واقع درحیدراباد 
بلوار خلیج فارس شهرکهنوج قطعه یک بخش 46 کرمان مورد 
ملی  شماره  به  عبدهللا  فرزند  رامشک   مهدی  اقای  تقاضای 
3161112075نیاز به تحدید حدود دارد.لذا حسب درخواست کتبی 
مالک مورخ 1400/09/07آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  
منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزپنجشنبه مورخه 
مالک  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  وبه  شروع  محل  1400/10/02در 
ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این 
آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق 
ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد 
،در غیر  ارسال شود  به دادگاه صالحه  تا  وامالک کهنوج تسلیم 
این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع 

نیست / .
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آگهی اصالحی
های   آگهی  در  که  امالکی 

و   4734 های  شماره  به  پیشین 
1400٫03٫09و  مورخ   4722
و  اقتصاد  و  هدف  1400٫2٫26روزنامه  مورخ 
1400٫2٫26 مورخ   991 و   981 های  شماره   به 
قانون  موضوع  وطن  کاغذ  روزنامه   1400٫3٫9 و 
اختیارات  وبرابر  اگهی  اشتباها  تکلیف  تعیین 
آنها تجدید  اگهی های  نظارت  تفویضی هیات های 
و مهلت اعتراض بر آنها از تاریخ انتشار بمدت یکماه 
 میباشد. 1. تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای

شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  نودز  ساالری  یعقوب 
2328 صادره از منوجان در یک قعطه باغ نخیالتی به 
مساحت 7000 مترمربع پالک 6 فرعی از 1559- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 1559- اصلی 
قطعه 5 بخش 46 کرمان واقع در آسمینون منوجان 
نودز،  ساالری  علی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
و  مساحت  قبلی  آگهی  در  است. که  گردیده  محرز 

حدودات ملک فوق اشتباها منتشر شده بود.
اصغر نارویی.رئیس ثبت اسناد کهنوج

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  
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
است. گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  زرند  شهرستان  ثبتی 

در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  بشرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا 
به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند  نوبت  دو 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
نماید. تقدیم  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  ماه  دو   بمدت 

امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
 آقای سیدرضا مهدیزاده فرزند علی بشماره شناسنامه 4 صادره از زرند در یک باب خانه 
به مساحت 203.45 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 145 فرعی از 2368 اصلی 
 واقع در زرند خیابان پزشک کوچه 4 خریداری از مالک رسمی خانم صاحبجان میرزالی.

صادره   906 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  آبادی  سلیمان  زاده  ترک  حسن  آقای 
اصلی   7561 پالک  از  مترمربع   286.60 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  زرند  از 
حکمت. مجتبی  آقای  محرم  متری   20 خیابان  فردوس  بلوار  زرند  در   واقع 

م الف 211
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/9/10

تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/9/25
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

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

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی
عکس: یاسر خدیشی

روابط عمومی: شیوا کرمی
 بازرگانی: زهره فرسنگی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

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

1121 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1400 آذر   10 چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

 اقدامات »گهر زمین« در تولید 
و سرمایه گذاری قابل توجه است

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد اقدامات »گهر زمین« در زمینه تولید و سرمایه گذاری را قابل 

توجه دانست.سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در بازدید از غرفه »گهر 
زمین« در سیزدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور و 
هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 

کیش عنوان کرد: »شرکت گهر زمین« در بحث تولید و سرمایه 
گذاری اقدامات شایسته ای انجام داده است و قابل توجه است. در 
واقع این حجم فعالیت، اشتغالزایی خوبی را به همراه داشته است.

فراخوان جایزه بین المللی شعر 
Caterpillar 2۰22 منتشر شد.

مهلت: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱
این رقابت توسط نشریه شعر و داستان هنر Caterpillar 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.

سنقر خاکستری
مشخصات ظاهری:این پرنده، ۴۵ تا ۵۶ سانتی متر طول دارد. 

پرنده ی نر به رنگ خاکستری کمرنگ، بال های باریک؛ که انتهای آن سیاه است، 
دمگاه سفید و شکم و زیر دم سفید مایل به خاکستری دیده می شود. پرنده ی ماده 

قهوه ای تیره، و دمگاه سفید، که روی دمش نوارهای سیاه عرضی دارد، دیده می 
شود. ماده ها از نرها بزرگترند و بال ها و دم اندکی پهن تر و زر تنه شان هر رنگ 
نخودی با راه راه های طولی پهن به رنگ قهوه ای استن. پرنده ی نابالغ نر شبیه 

ماده است.
صدا:صدای این پرنده، هشداردهنده است و هنگام نمایش های جنسی،شبیه »که – 

که –که « یا »کک-کک- کک-« شنیده می شود.
زیستگاه این پرنده در مناطق تاالبی- نیزار،استپ های چمنزار و سواحل به سر می 
برد و روی زمین،علفزارها یا زمین های کشاورزی و باتاق ها آشیانه می سازد. در 

ایران، زمستان ها،در نقاط به جز بلوچستان، به وفور دیده می شود.
حفاظت چنین به نظر می رسد که جلوگیری از تخریب تاالب ها و مناطق زیستی این 

پرنده برای حفاظتش کافی است./کویرها و بیابان های ایران

اگر این نیز 
انسان است    

نویسنده: پریمو لوی
ترجمه: سپاس ریوندی

انتشارات: ماهی
اگر این نیز انسان است اثر پریمو لِوی، 

نجات یافته ای )؟!( از آشویتس است 
که به زبان ایتالیایی نوشته شده است 
اما این ترجمه از متن انگلیسی کتاب 

با عنوان If This Is a Man ترجمه 
شده است.

معدن

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

خبر

خبر

اینفوگرافیک

عکس نوشت

اسلتاندار کرملان گفت:تقویلت یلگان 
پهپلادی و هوانیلروز کویلر بلا هم افزایلی 
ارتلش جمهلوری اسلامی و بلا توجله به 
اهمیلت مرزهلای جنوب شلرق کشلور، 

ضلروری اسلت.
علی زینی وند در آیین افتتاح پلروژه ۳۹۶ 
واحدی مسلکن ارتش جمهوری اسامی 
در کرملان افزود:باید گذر هلر جنبنده ای 
از کویر و مرزهای جنوب شلرق کشلور در 
رادارهای ما باشلد و امیدواریم با همکاری 
نیروهلای مسللح بویلژه ارتلش در رصلد 
کویلر در آینلده ای نزدیلک توفیلق یابیم 
زیلرا تقویت این ملرز، امنیت بیلن المللی 

را به دنبلال دارد.
او اظهلار داشلت:فعالیت های ارتلش 
جمهلوری اسلامی در پیچیدگلی مرزها 

در جنوب شلرق که از پیچیده ترین نقاط 
امنیتی دنیاست، ضروری است و نداشتن 
ثبلات کشلورها و قدرتمنلدی ایلران در 

منطقله بلر اهمیلت آن افزوده اسلت.
اسلتاندار کرمان بلا بیلان اینکه ملرزی را 
سلراغ نلدارم کله اینقلدر ملورد تمرکلز و 
توجله قوی تریلن سیسلتم های امنیتلی 
دنیلا باشلد تصریلح کلرد: قلرارگاه نزاجلا 
و قلرارگاه قلدس سلپاه در کنلار نیلروی 
انتظامی،امنیت این مرز را بلر عهده دارند.
زینی ونلد بیلان داشلت:هر ملرزی کله 
مورد توجله سلرویس های بیگانه باشلد، 
تلفلات بسلیاری دارد اما خوشلبختانه ما 
در آرامش و ثبلات در ایلن منطقه زندگی 
می کنیم که بخشلی بلزرگ از آن مدیون 
رشلادت های سلپهبد شهید سللیمانی و 

نیروهلای نظامی اسلت.
او عنلوان کرد:اجلرای پروژه احلداث ۳۹۶ 
واحلد مسلکونی ارتلش در کرمان بلا این 
بازده زمانلی کوتاه،جدیت در کار را نشلان 

ملی دهد.
او ادامه داد:املا معتقدیم حضلور نیروهای 
نظاملی احسلاس امنیلت را بله کشلور 
ملی آورد و ملا آملاده هملکاری بلا آنلان 

هسلتیم.
اسلتاندار کرمان گفت:ارتش با اجرای این 
پروژه نله تنهلا هزینله ای بلر دوش دولت 
نگذاشلته بلکله بسلیار بله دوللت کمک 
کرده للذا نباید بله سلرمایه های غیر مولد 
و مزاحم بچسلبیم بلکله بایلد زمین های 
دسلتگاه های اجرایلی را در شلهر موللد 

کنیلم.
او بلا اشلاره بله اینکه بایلد بلا اسلتفاده از 
امکانات موجود اجلرای چنین پروژه هایی 
را تقویلت کنیلم افزود:ارتلش کارهلای 
بزرگلی در اسلتان کرملان انجلام داده که 
یکلی از این موارد رفع مشلکل آرامسلتان 
کرمان اسلت کله در ایلن زمینه با چشلم 
انداز ۱۰۰ سلاله بهترین زمین ارتش را در 
اختیار مردم کرمان گذاشلتند سلپس ما 
زمینلی بلرای انجلام فعالیت ها بله ارتش 

واگلذار کردیم.

معاون حمل ونقل و امور زیربنایی شلهردار کرمان از 
بازگشلایی پل »شلهید بادپا« بعد از اصاح خبر داد 
و گفلت: به دلیل بازدید شلورای فنی اسلتان و اعام 

نتیجه، بازگشلایی پل به تعویلق افتاد.
مهلدی نیکویلی افزود:بلا توجله بله حاشلیه ها و 
دغدغه هایی که در خصوص مسلدود شلدن این پل 
وجود داشلت،مقرر شلد شلورای فنی اسلتان از پل 
بازدیلد کنلد و گلزارش مکتوب خلود را بله مقامات 
اسلتان ارائه دهد؛ بنابراین، تا زمان بازرسلِی شورای 

فنلی اسلتان، بازگشلایی پل متوقف شلد.
او در پاسلخ به این پرسلش که آیا زلزله اخیر اسلتان 
»هرملزگان«، دلیلل بروز مشلکل برای پل »شلهید 

بادپلا« بوده اسلت، گفلت: اشلکال پیش آملده هیچ 
ربطی بله زلزله نلدارد.

نیکویی بلا بیان اینکله تعمیلر و نگهلداری پل ها در 
هملة دنیلا وجلود دارد و پل هلا بایلد هر چنلد وقت 
یک بلار بازدیلد و اصلاح شلوند،افزود:پل »شلهید 
بادپلا« به دلیلل عرشله زیلاد و طوالنلی بلودن، دو 
درز »االسلتومری« دارد کله در اثلر ملرور زملان و 
بارهای ترافیکی و دینامیکِی ناشلی از حرکت و تردد 
خودروهلا، باید مانند سلایر پل هلا، بازدیلد، تعمیر و 

نگهلداری شلود.
او ادامله داد: همچنیلن چون عرشله پل هلا ازجمله 
پل »شلهید بادپلا« زیلاد اسلت، وجلود درز اجرایی 

ضروری اسلت.
معلاون حمل ونقل و املور زیربنایی شلهردار کرمان 
تاکید کلرد: چلون قلرارداد به صلورت EPC اسلت، 
اصلاح هرگونله مشلکل پلل تلا پنلج سلال، جلزو 
تعهلدات پیمانکار اسلت؛ بنابراین، پیمانکار نسلبت 

به اصلاح پلل اقلدام کرده اسلت.
ز  بله گفتله  او شلورای فنلی اسلتان متشلکل ا
نماینلدگان اسلتانداری، راه و شهرسلازی، برنامه 
و بودجله، راهلداری، آزمایشلگاه مکانیلک خلاک 
و دسلتگاه های فنلی و اجرایلی مربلوط، ضملن 
بازدیلد میدانلِی چندسلاعته و دریافت گلزارش از 
مشلاور و ناظلر پل »شلهید بادپلا«، موضلوع را در 
کمیته هلای تخصصلِی ایمنلی، فنلی و ترافیکلی 
خلود، بررسلی می کننلد، و بله زودی گلزارش 

مربلوط را ارائله خواهنلد داد.

گام های معلق
هر از چند گاهی هنگام عبور از خیابان, افرادی را 

میبینیم که از طنابی آویزان اند و در حال شست و شوی 
دیوار و پنجره های ساختمان ها هستند. به این افراد 
در اصل متخصص کار در ارتفاع یا دسترسی با طناب 

میگویند که بعد از انقاب صنعتی و رونق شهرنشینی و 
در پی آن هجوم ابرسازه ها و آسمان خراش ها به زندگی 

انسان جزئی اساسی و الینفک در صنعت و زندگی 
شهری هستند.شست و شو ,رنگ کاری , جوشکاری , 
نصب شیشه بخش کوچکی از وظایف این افراد است.

/ تسنیم

عکس: تسنیم

سنا
: ای

بع
من

استاندار کرمان: 
تقویتیگانپهپادیکویرجنوبشرقکشورضروریاست

پلراهآهنکرمان»شهیدبادپا«بازگشاییشد

سی و سومین جشنواره تئاتر کرمان
آغاز به کار کرد

خبر

سی و سومین جشنواره تئاتر کرمان بعد از تجدید میثاق با آرمان های شهدا از جوار مزار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی، همزمان در پنج شهرستان این استان آغاز به کار کرد.

آیین گشایش جشنواره تئاتر استان کرمان صبح روز سه شنبه در گلزار شهدای کرمان و از جوار 
مزار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

در این جشنواره هشت اثر از پنج شهرستان  کرمان، زرند، سیرجان، رفسنجان و شهربابک به 
مدت سه روز و بصورت غیر متمرکز رقابت خواهد کرد و هم اکنون یک تئاتر به صورت زنده در 
زرند در حال اجرا است که از بستر آپارات و اینستاگرام در شهرستان های دیگر نیز قابل رویت 
است.شعار سی و سومین جشنواره تئاتر استان کرمان »تئاتر؛ داستان همیشه جاری« است 
که با توجه به اپیدمی کرونا و بنا به توصیه مسئوالن بهداشت و درمان، این جشنواره امسال نیز 
مانند ۲ سال گذشته بصورت غیرحضوری برگزار می شود.پخش زنده تئاترهای این جشنواره 
در پلتفرم های اینستاگرم و آپارات https://www.aparat.com/kerman.theater/live قابل 
مشاهده است.آیین اختتامیه سی و سومین جشنواره تئاتر کرمان با حضور هنرمندان گروه های 
شرکت کننده، مدیران اجرایی این استان و جمعی از هنرمندان و اهالی نمایش کرمان، جمعه 

دوازدهم آذرماه به میزبانی شهرستان سیرجان برگزار خواهد شد.

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: مدرس زبان انگلیسی
شرایط احراز جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت
مدرک تحصیلی لیسانس یا باالتر

ارائه گواهی مرتبط به زبان
مدرک آیلتس و یا مدرک مرتبط با انگلیسی

سابقه تدریس
ارائه مدرک یا گواهی مربوط به تحصیل یا تدریس زبان 

انگلیسی
اطالعات تماس
تلفن ۰713۶۴7۶۶7۶
Gamafarsielts@gmail.com ایمیل
http://Www.gamafars.com لینک

موقعیت شغلی: کارشناس تحقیق و توسعه
شرایط احراز
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مدرک تحصیلی کارشناسی شیمی - مهندسی شیمی

داشتن تحصیالت در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترای 
رشته های شیمی، مهندسی شیمی،مدیریت،مهندسی صنایع 

مزیت محسوب می شود .
حداقل سن 2۵ حداکثر سن 3۵ سال

نحوه حضور بصورت اقماری )2۰ روز کار، 1۰ روز استراحت(
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم ارسال 
رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند.

موقعیت شغلی: طراح تاسیسات مکانیکی ساختمان
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت، دورکاری
مهندسی مکانیک

با تجربه حداقل 3 سال کار مرتبط
مزایا:

حقوق ماهیانه برای شروع: 8 میلیون تومان
نحوه پرداخت حقوق: به صورت هفتگی

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 
نمایند.
gmail.com@energy.cv۲۰۲۱ ایمیل

استخدامفرازساختگیواستخدامکیمیادارانکویراستخدامموسسهگاما


