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کرمان جذابیتی برای مهاجرت ندارد
اکثر مهاجران کرمان، اهل سیستان و بلوچستان بودند

آب به شهرک عدالت جیرفت رسید

»بهارانه کتاب ١٤٠٠«
 از فردا آغاز می شود

آتش سوزی کارخانه فوالد زرند 
 به دور از کوره بلند بوده است

»بهارانه کتاب ١٤٠٠« از ١٧ خردادماه ١٤٠٠، با 
حضور ٨٦٠ کتابفروشی از سراسر کشور کار خود 

را آغاز می کند.عالقه مندان می توانند از ١٧ تا ٢٣ خردادماه با مراجعه به کتابفروشی های عضو 
طرح ، کتاب های عمومی، کودک و نوجوان و دانشگاهی را با یارانه ی ٢٠ درصدی خریداری کنند.

بامداد ١٦ خرداد حادثه ای در کارخانه فوالد زرند 
ایرانیان ناشی از مشکل فنی در محل خروج مواد 

مذاب موجب بروز شعله های آتش در این کارخانه شد که با اعالم مدیرعامل کارخانه این 
حادثه خسارت جانی نداشته است.ماشااهلل سهراب نژاد مدیرعامل کارخانه زیسکو و نیز علی 

صادق زاده فرماندار زرند از عدم وجود خسارت جانی در این حادثه خبر دادند.

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضالب شهرستان جیرفت، با 
تالش همکاران فنی و بهره برداری آبفا شهرستان آب به شهرک 

عدالت جیرفت رسید.
همچنین با تالش و پیگیری مدیریت و دست اندرکاران شرکت مهندسی آب و فاضالب 
استان کرمان و امور آب و فاضالب شهرستان جیرفت شهرک طبیعت آماده اجرای لوله 

گذاری جهت ایجاد شبکه آبرسانی است و اتصاالت اصلی آن نصب گردید.

دانا
س: 

عک

صفحه ١ را 
بخوانید

2

3

ادامه مطلب را در صفحه١ بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه3 بخوانید 

تومــان  5٠٠ قیمــت              ١٤٠٠ خــرداد   ١٧ دوشــنبه         995 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

راه اندازی خط گردشگری راه اندازی خط گردشگری 
 شهری در کرمان شهری در کرمان

۵۳ بستری جدید و ۵ فوتی در شبانه روز گذشته

»بهارانه کتاب ١٤٠٠« از فردا آغاز می شود

آب به شهرک عدالت 
جیرفت رسید عمومی  روابط  گزارش  به 

علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی 
شفیعی،سخنگوی این دانشگاه عصر 
یکشنبه ١٦ خردادماه با بیان اینکه 
طی ٢٤ ساعت گذشته، 5٣ بیمار 
جدید کرونا در بیمارستان های استان 
بستری شده اند، گفت: »٣٣ نفر از 
آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، 
کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(، یک نفر از حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی بم، 5 نفر از حوزه  
دانشکده علوم پزشکی سیرجان و 
١٢ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت هستند«.او با بیان این که 
٢ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان، بستری جدید گزارش 
شده است، افزود: »در حال حاضر، 
٤٠١ بیمار کرونا در بیمارستان های 
استان بستری هستند«.شفیعی ادامه 
داد:»٢٤٣ نفر از بیماران بستری 
در حوزه  علوم پزشکی کرمان،١٠ 
نفرحوزه  علوم پزشکی رفسنجان،9٨ 
نفر حوزه  جنوب،١٠ نفر در حوزه  
دانشگاه علوم پزشکی بم و ٤٠ نفر از 
حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
بستری هستند و خدمات بیمارستانی 
به آن ها ارائه می شود«.او اظهار کرد: 

»از ابتدای اپیدمی تاکنون ٢١هزار و 
٤٤٠ نفر در استان، به دلیل ابتال به 
کرونا بستری شده اند«.مدیر گروه 
مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه 
علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: 
»متاسفانه در ٢٤ ساعت گذشته، 5 
مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس 
کرونا گزارش شده که ٤ نفر مربوط به 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 
یک نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
بم است«.  به گفته  شفیعی،از ابتدای 
اپیدمی کرونا در استان تاکنون، ٢9٤9 
نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  ١9 جان 

خود را از دست داده اند.

»بهارانه کتاب ١٤٠٠« از ١٧ خردادماه 
١٤٠٠، با حضور ٨٦٠ کتابفروشی از 

سراسر کشور کار خود را آغاز می کند.
عالقه مندان می توانند از ١٧ تا ٢٣ 
خردادماه با مراجعه به کتابفروشی های 
عمومی،  کتاب های  طرح ،  عضو 
کودک و نوجوان و دانشگاهی را 
با یارانه ی ٢٠ درصدی خریداری 

کنند.به گزارش ایسنا سراسری، در 
»بهارانه کتاب ١٤٠٠« سقف مجاز 
خرید برای هر خریدار دو میلیون ریال 
است و خریداران می توانند از ١٧ تا ٢٣ 
خردادماه با مراجعه به کتابفروشی های 
عضو طرح ، کتاب های عمومی، کودک 
و نوجوان و دانشگاهی را با یارانه ی ٢٠ 
درصدی خریداری کنند.از مجموع  

٨٦٠ کتابفروشی عضو طرح »بهارانه 
کتاب ١٤٠٠«، ١٢٤ کتابفروشی در 
استان تهران و ٧٣٦ کتابفروشی در 
سایر استان ها هستند.بنا بر این گزارش، 
اسامی و مشخصات کتابفروشی های 
عضو طرح »بهارانه کتاب ١٤٠٠« به 
tarh. تفکیک هر استان بر روی سایت

ketab.ir  قابل مشاهده است. 

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضالب 
شهرستان جیرفت، با تالش همکاران فنی 
و بهره برداری آبفا شهرستان آب به شهرک 

عدالت جیرفت رسید.
همچنین با تالش و پیگیری مدیریت و 
ندرکاران شرکت مهندسی آب و  دست ا
فاضالب استان کرمان و امور آب و فاضالب 
شهرستان جیرفت شهرک طبیعت آماده 
شبکه  یجاد  ا گذاری جهت  لوله  اجرای 
آبرسانی است و اتصاالت اصلی آن نصب 

گردید.
برای اجرای اقدامات فوق هیچ اعتبار دولتی 
دریافت نشده و به صورت نسیه انجام شده 
است،که جا دارد از پیگیری های مدیرعامل 
آبفا استان، مدیرکل بنیاد مسکن کرمان، 
نماینده و فرماندار شهرستان جیرفت که 
برای اختصاص اعتبار الزم تالش می کنند، 

تقدیر گردد.
ز روز دوشنبه ١٧  نند ا متقاضیان می توا
خرداد ماه ضمن مراجعه به امور آبفا جیرفت 
و پرداخت مبلغ سی میلیون ریال هزینه اجرا 
با تشکیل پرونده و پرداخت حق انشعاب 

ثبت نام خود را انجام دهند.

حفاظت از محیط زیست، 
 پیش شرط توسعه 

علیزینیوند
یادداشتمهمان

حفـظ محیـط زیسـت از شـاخص های اساسـی 
توسـعه پایـدار و متـوازن و از مباحـث مهـم ملی و 
بین المللی اسـت.  توسـعه پایـدار فصل مشـترک 
رشـد اقتصادی با پیشـرفت اجتماعـی و کارآمدی 
فعالیـت های زیسـت محیطی به شـمار مـی آید و 
حفاظـت از آن، باید وظیفه مشـترک و همگانی در 
جامعـه باشـد. حفـظ طبیعـت و محیط زیسـت از 
سفارشـات موکد دیـن اسـالم اسـت و در فرهنگ 
ایرانیان جایـگاه ویـژه ای دارد. در اصل پنجاه قانون 
اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز موضـوع 
حفاظت و حراسـت از محیط زیسـت مـورد تاکید 
قرار گرفته اسـت ضمـن آنکـه، اسـاس برنامه های 
استان کرمان در مسیر توسـعه، مبتنی بر حفاظت 
 از محیط زیسـت و حفظ آن بـرای آیندگان اسـت. 
پدیـده هـای خشکسـالی، ریزگردهـا، سـیالب 
هـای ویرانگـر، فرسـایش خـاک در کنـار شـتاب 
صنعتـی شـدن و حتی حضـور انبـوه گردشـگران 
در طبیعـت؛ اصـالح رفتارهـای آسـیب زا بـه 
طبیعـت و حفاظـت از محیـط زیسـت را بـه 
پیـش شـرط هـر فعالیـت توسـعه ای تبدیـل 
 کـرده اسـت و همـه در برابر آن مسـئول هسـتیم.

اینجانب ضمن گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای 
محیط بـان، تشـکر از زحمـات مدیـران و کارکنان 
سـازمان حفاظـت از محیط زیسـت و تبریـک روز 
جهانـی و هفته محیط زیسـت، در راسـتای شـعار 
"نیـم قـرن حفاظـت از زیسـت بـوم هـای ایـران، 
بازنگری،نوسـازی و بازسـازی" از تـالش تمامـی 
فعاالن، مسـئوالن، متخصصان، تشـکل های مردم 
نهاد، عالقه منـدان و دسـت اندرکاران حوزه محیط 
زیسـت اسـتان کرمان قدردانی نموده و امیدوارم با 
هماهنگی تمامـی دسـتگاه های اجرایـی و ارتقای 
مشـارکت هـای مردمـی، در تحقق سیاسـت های 
محیـط زیسـتی به عنـوان یـک اولویـت حیاتـی 

کوشـا باشیم.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

آگهی مزایده )اجاره(
مساحت  به  زمین  1قطعه  تعداد:  دارد  نظر  در  جیرفت  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیریت 

500متر مربع واقع در شهر جیرفت –بلوار معلم در محوطه هنرستان فنی شهید بهشتی با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir( و 

با شماره مزایده:1402 )شماره سیستمی( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند.

زمان انتشار درسایت تاریخ : 1400/3/17ساعت :10صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ :1400/3/26 ساعت 00 : 13

تاریخ بازدید:1400/3/18 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 1400/3/26 ساعت 00 : 14 

زمان بازگشایی تاریخ : 1400/3/27ساعت : 10صبح  
زمان اعالم به برنده تاریخ :1400/3/27

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین 
شرکت در مزایده )ودیعه ( ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم برنده ، و واریز وجه 

مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 
)توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش 

» ثبت نام / پروفایل مزایده گر « موجود است. 
4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد. 
6- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه و پیشنهاداتی که خارج از 

مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد. 

8-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت واحد کارپردازی :03443210380

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

شهرستان جیرفت

سانیوضعیت آب در استان کرمان
اطالع ر

١-وضعیت آب در شهرهای استان کرمان 
چگونه است؟

با سالم و احترام خدمت شما خبرنگار عزیز و دلسوز 
جامعه، همانگونه که مستحضرید با توجه به کاهش 
نزوالت جوی و کاهش میزان بارندگی ها در کشور 
بحران  از  گذر  برای   ، کرمان  استان  به خصوص 
وضعیت بحرانی کمبود آبدر تابستان ١٤٠٠ ، بیش 
از گذشته همدلی و همراهی رسانه ها را می طلبد.

 الزم به ذکر است  در حال حاضر نیازآبی استان 
99٤١ لیتر بر ثانیه است و این در صورتی است که 
توان تولیدآب توسط این شرکت 9١٠9 لیتر بر ثانیه 
می باشد و ما ١٧٤٣ لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم.

2-وضعیت آب در روستاها چگونه است؟
روستاهای تحت پوشش این شرکت تعداد ٢٦5٠ 
است که نیاز آبی در روستاها، ٣٦٣9 لیتر بر ثانیه 
است و این در شرایطی است که توان تولیدآب  
از سوی شرکت آبفا  ٢9٤١ لیتر بر ثانیه است 
که به میزان ٦9٨ لیتر بر ثانیه کمبود وجود دارد 
و می طلبد که مردم شریف نهایت صرفه جوئی 

را جهت جلوگیری از هرگونه قطع احتمالی به 
عمل آورند.

3-چه تعداد  از روستاها  آبرسانی سیار 
می شوند؟

الزم به ذکر است که با توجه به خشکسالی های 
اخیر و لزوم رفع مشکالت روستائیان عزیز در حال 
حاضر تعداد ٧٤٧ روستا  آبرسانی سیار می شوند 
و تعداد ١٤٦٨٢ خانوار برخوردار از آبرسانی سیار 

هستند.
٤-وضعیت آب شهر کرمان چگونه پیش 

بینی می کنید؟
شهر کرمان جزو شهرهایی است که در وضعیت 
بحران قرار دارد و نیاز آبی در شهر کرمان ٣٠٧9 
لیتر بر ثانیه است و این در حالی است که توان 
تولید این شرکت  ١9٣٤ لیتر بر ثانیه می باشد 
و کمبود ١١٤5 لیتر بر ثانیه تنها با مدیریت فشار 
شبکه و صرفه جوئی مشترکین محترم می توان 
تاحدودی جبران کرد.متاسفانه شهر کرمان تنها 
کالن شهری است که در سطح کشور ١٠٠ درصد 
منابع تامین آب آن از طریق چاه ها می باشد و 
تعداد زیادی حاشیه نشین پیرامون این شهر ساکن 
شدند که در تابستان دچار قطعی آب می شوند و 
شرکت به وسیله تانکرهای سیار خود و همچنین با 
استفاده از تانکرهای سپاه پاسداران و بسیج به آنها 
آب رسانی به عمل می آورد که در همین جا الزم 
است از زحمات برادران عزیز سپاه و بسیج که در 
همه حال و همه جا حامی و پشتیبان این شرکت 

بوده و هستند تقدیر و تشکر به عمل آید. 

5-پیشنهادهایی برای مدیریت مصرف 
ارائه دهید؟

استفاده از سایه بان برای کولرها که میزان مصرف 
کولرها را به مقدار چشمگیری کاهش می دهد الزم 
است بدانید هر کولر که در شبانه روز روشن باشد 
بین ٣٠٠ تا 5٠٠ لیتر آب مصرف می کند که این 
رقم بسیار باالیی بوده و شرکت را در امر تامین آب 
دچار چالش شدید می کند. الزم است مردم عزیز 
در ساعات غیر ضروری و خنک خصوصا اوایل صبح 

و شبانگاهان کولرها را خاموش نگه دارند.
از  استفاده  و  کاهنده  شیرآالت  از  استفاده  با 
هوا  های  مولکول  با  را  آب  که  سرشیرهایی 
ترکیب می کنند ) پرالتورها که در فروشگاههای 
لوازم شیرآالت قابل عرضه می باشد« در کاهش 
مصرف ما را یاری رسانند همچنین نقایص و عیوب 
تاسیسات آبی خود را اعم از شیرآالت و اتصاالت 

برطرف سازند.
حتی االمکان شبانگاه نسبت به آبیاری فضای سبز 

خصوصا از شیوه آبیاری قطره ای استفاده نمائید.
استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت 

کامل مورد توجه بانوان عزیز قرار گیرد.
به هیچ عنوان جهت پاکیزگی حیاط منزل و یا 
جلوی محل کسب و همچنین شستشوی خودرو 
و نیز شستشوهای غیرضروری  از آب آشامیدنی 
استفاده ننموده و با استفاده از جاروب اقدام نمایند.

الزم است مدیران محترم کارواش ها از سیستم 
بازچرخانی آب جهت شستشوی خودروها استفاده 

نموده و در مصرف آب جدا صرفه جوئی نمایند. 

6-منابع تامین آب استان چیست؟
منابع تامین آب در استان کرمان شامل : 

9٣٧ حلقه چاه ،  ٨١ دهنه چشمه و ٤١ رشته 
قنات می باشد همان گونه که آمار و ارقام نشان می 
دهد بیشترین منابع تامین آب استان چاه ها می 
باشند که متاسفانه به دلیل پائین رفتن سفره های 
آب زیر زمینی شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
را دچار چالشی جدی در امر تامین و توزیع بوده 
است و چشمه ها و قنوات یاد شده میزان آب قابل 

توجهی را به شبکه تزریق نمی کنند.
7-در سطح استان چه تعداد شهر در معرض 

تنش آبی هستند؟
دارند  قرار  بحران  در  کرمان  استان  در  شهر   ١١
،زهکلوت،  ،بم،بروات،رمشک  کرمان  جمله:  از 
را  ریگان  رفسنجان،منوجان،  هنزا،  زرند،جیرفت، 
می توان نام برد . الزکم به ذکر است که ٦٠ درصد 
جمعیت استان را این شهرها به خود اختصاص 

می دهند.

یک هفته با تخفیف کتاب بخرید

یک هفته با تخفیف کتاب بخرید

شهردار کرمان خبر داد
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راه اندازی خط گردشگری 
شهری در کرمان

رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان 
از راه اندازی خط گردشــگری شــهری با اســتفاده از اتوبوس 

گردشگری در آینده ای نزدیک خبر داد.
محمد جهانشاهی در نشســتی که با حضور مدیرعامل سازمان 
مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری و نمایندگانی 
از سازمان حمل ونقل بار و مسافر شــهرداری و شهرداری های 
مناطق یک و پنج برگزار شــد، با تأکید بر فعالیت های خالقانه 
با استفاده از ظرفیت های شهر و شــهرداری کرمان گفت: شهر 
کرمان از مقاصد قدیمی گردشــگران داخلی و خارجی اســت 
که با توجه به برکِت وجود معنوی ســپهبد شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی به عنوان یک ارزش معنوی دیگر به این شــهر، باید 
با آینده پژوهی،اتفاقات مطلوبی در شــهر کرمــان رقم بزنیم تا 
شهروندان کرمان با بهره گیری از این ظرفیت ها،از لحاظ مادی 

و معنوی منتفع شوند.
او افزود:خوشبختانه براساس تجربیات سال های گذشته، نوروز 
امسال نیز اتوبوس گردشگری با شیوه ای جدید راه اندازی شد که 

مورد استقبال شهروندان و گردشگران قرار گرفت.
معاون شــهردار کرمان بــا بیان اینکــه مقرر شــده خط ویژۀ 
گردشگری شهری به صورت دائمی در شــهر کرمان راه اندازی 
شود،به برند گردشگری شــهری »Hop Of Hop On« که در 
شــهرهای مختلف دنیا ازجمله پاریس، لندن، رم، بارســلونا، 
ملبورن، مادریــد، آتن، دبی، ویــن و غیره فعالیــت می کند، 
اشاره کرد و گفت:با توجه به وجود اتوبوس گردشگری از یک سو 
و وجود عناصر مختلف گردشگری شهری از سوی دیگر،باید با 
همکاری سایر سازمان های مربوط در شهرداری کرمان، نسبت 
به راه اندازی خط ویژۀ گردشگری شهری در کرمان تالش کنیم.

در ادامۀ این نشست نمایندگان سایر سازمان های مربوط نظرات 
خود را درخصوص این طرح ارائه کردند و در ادامه، مقرر شد با 
بازدید میدانی از مســیر ویژۀ گردشگری شهری کرمان، نسبت 

به رفع موانع مختلف و اجرای پارکینگ های مسیر اقدام شود.

فعالیت7٠٠ کارگاه 
صنایع دستی در کرمان

معاون صنایع دســتی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان کرمان گفت: حدود ٧٠ هزار هنرمند در ٧٠٠ کارگاه 
صنایع دستی این استان به صورت گروهی و انفرادی مشغول به فعالیت 

هستند.
کاظم حسین زاده افزود:تعداد زیادی از کارگاه های صنایع دستی در 
مناطق محروم استان کرمان واقع شده و در رشته های بومی همچون 

حصیربافی، سیس بافی،گلیم بافی و غیره فعال هستند.
او تصریح کرد:هنرمندان صنایع دستی که در این کارگاه ها مشغول به 
فعالیت هستند،از مزایای بیمه و تسهیالت استفاده و اشتغالزایی خوبی 

برای استان فراهم کرده اند.
معاون صنایع دســتی،اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان کرمان اظهار داشت: به منظور حمایت از هنرمندان و 
رونق اشتغال،در سال 99مبلغ 9٣میلیارد و 5٤٠میلیون ریال تسهیالت 
ارزان قیمت به هنرمندان صنایع دستی این استان پرداخت شده است.

او ادامه داد:در حوزه صنایع دستی از محل مشاغل خانگی،روستایی و 
عشایری و همچنین معین های اقتصادی در سال 99، برای ٦5٠ نفر 
در استان کرمان شغل ایجاد شد که نسبت به سال قبل از آن بیش از 
١٠٠ درصد افزایش داشته است.حسین زاده با اشاره به موفقیت های 
هنرمندان صنایع دستی کرمان در ابعاد داخلی و بین المللی تاکید کرد: 
اهدای نشان جغرافیایی بین المللی صنایع دستی به گلیم شیریکی پیچ 
سیرجان و شرکت فیروزه سمنگان ســیرجان در سال گذشته تعلق 
گرفت که اهدای این نشان بین المللی می تواند گلیم شیریکی پیچ را در 

برابر کپی برداری در سراسر دنیا محفوظ نگه دارد.
او افزود:همچنین پروین اباذری هنرمند صنایع دســتی رشته گلیم 
شیریکی پیچ سیرجان در مســابقه مجازی صنایع دستی برگزیده 
جهان،به نمایندگی از منطقه آســیا و اقیانوســیه شــورای جهانی 

صنایع دستی در سال ٢٠٢١،حائز رتبه برتر شد.
معاون صنایع دســتی،اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان کرمان بیان کرد: نخستین رویداد هنرهای سنتی 
استان کرمان در راســتای معرفی هنر فاخر کرمان و با همکاری اتاق 
بازرگانی با هدف ارتباط بدون واســطه بین فعاالن صنایع دســتی و 
خریداران و عالقه مندان اواخر سال 99 برگزار شد که با استقبال خوبی 

همراه بود.
او گفت:همچنین تاکنون برای کمک به بازاریابی و فروش محصوالت 
صنایع دستی استان کرمان به ١5١ شــاغل صنایع دستی در زمینه 
بسته بندی، تجاری سازی و همچنین برندســازی آموزش های الزم 

داده شده است

حمزه احمدی گفت: در سال جاری نیز میزان 
یکهزار و ٢٠٠ هکتار جنگل کاری پیش بینی شده 
که این میزان جنگل کاری در راستای مقابله با 

بیابان  زایی و کاهش پیامدهای ناشی از گرد  و غبار است.
به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان از 
پروژه های نهال کاری بیابان و جنگل کاری شهرستان عنبرآباد 

بازدید کرد.
حمزه احمدی در حاشیه این بازدید، گفت: ٢5٠ هکتار 
جنگل کاری در جنوب کرمان طی سال 99 انجام شده است که 

سهم شهرستان عنبرآباد از این میزان 5٠ هکتار است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان خاطرنشان 
کرد: در سال جاری نیز میزان یکهزار و ٢٠٠ هکتار جنگل کاری 
پیش بینی شده که این میزان جنگل کاری در راستای مقابله با 

بیابان  زایی و کاهش پیامدهای ناشی از گرد  و غبار است.
او با اشاره به این که اعتبار این پروژه ها از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی است، افزود: ٤ نهالستان در سطح منطقه فعال است که 
با تالش کمیته کارشناسی که وجود دارد، فرآیند تولید و پرورش 
نهال استاندارد در گونه های جنگلی، بیابانی و زراعت چوب را در 

دستور کار دارند.
احمدی با تاکید بر این که در اجرای این پروژه ها از نهال های 
سازگار با شرایط اکولوژیکی منطقه استفاده شده است، یادآوری 
کرد: تا سال 9٨ ساالنه ٦٣٠ هزار نهال در نهالستان های جنوب 
کرمان تولید شده، اما با تالش و جدیت همکاران در اداره کل و 
ادارات منابع طبیعی شهرستان ها این سطح در سال ١٤٠٠ به 

میزان یک میلیون و 9٠ هزار اصله نهال در سال رسیده  است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان اجرای پروژه 
های جنگلکاری را اقدامی موثر در راستای کنترل ریزگردها 
برشمرد و اظهار کرد: اجرای این پروژه ها توسعه جنگل و افزایش 
سرانه فضای سبز، تلطیف آب و هوا، مقابله با ریزگردها و افزایش 

پوشش گیاهی است.
گفتنی است؛معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
عنبرآباد در این بازدیدها مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

جنوب کرمان را همراهی کردند.

معاون میراث فرهنگی استان می گوید که برای 
حذف آسفالت مجاور قلعه دختر که در پی احداث 
مجموعه ی ورزش های ساحلی توسط شهرداری 
انجام شده، به شهرداری نامه نوشته اند.مجتبی شفیعی در پاسخ به 
اینکه تا چه زمانی باید این اقدام صورت گیرد توضیح می دهد که 
ضرب االجلی در این باره برای شهرداری تعیین نشده و فقط اعالم 
کرده اند که در اسرع وقت این اقدام انجام شود و منتظر هستند تا 
شهرداری این زخم را از چهره ی قلعه های چند هزار ساله ی شهر 
پاک کند.او با تاکید بر اینکه آسفالت حتما باید جمع شود، می گوید 
که اگر شهرداری به این نامه  میراث فرهنگی بی توجهی کند، این 

حق را داریم که از طریق مراجع ذی صالح آن را پیگیری کنیم.
 مجموعه ی ورزش های ساحلی قلعه دختر که در مجاورت قلعه های 
تاریخی دختر و اردشیر ایجاد شده، به گفته  معاون میراث استان، 
بدون هماهنگی شهرداری با میراث فرهنگی ساخته شده است.
پس از افتتاح نیز، از سوی کارشناسان و دوست داران میراث این 

اقدام شهرداری مورد اعتراض جدی قرار گرفت.
شفیعی اواسط اردیبهشت ماه و کمی پس از افتتاح مجموعه، گفت 
که دو بار با شهرداری بافت تاریخی )منطقه 5( در این باره مکاتبه 
کرده و از آن ها خواسته اند تا طرحی که برای این مجموعه دارند 
را ارائه کنند اما شهرداری این کار را انجام نداده است و در جریان 
جمع آوری نخاله های ساختمانی در این محوطه هم، کارشناسان 
میراث فرهنگی حضور یافتند و آنجا هم تذکر شفاهی دادند و 
گفتند که این مسیر نباید آسفالت شود، ولی یک روزه، طرح شان 
را اجرا کردند.سیدمهران عالم زاده، شهردار کرمان اما در واکنش 
به این ادعای میراث فرهنگی اعالم کرد که »پروژه ی ساخت پارک 
ساحلی، سه ماه در حال اجرا بود، اگر ایراد و مانعی وجود داشت، 
یگان حفاظت میراث فرهنگی در حین انجام عملیات اجرایی تذکر 
می داد«.در پی این مناقشات، میراث فرهنگی نامه ای به شهرداری 

نوشته و خواسته تا آسفالت را جمع آوری کنند.
مجتبی شفیعی، معاون میراث فرهنگی استان، می گوید که آنچه 
به این قلعه ها آسیب زده، آسفالتی است که به واسطه  اجرای این 
پروژه از سوی شهرداری انجام شده است. سایر اقدامات اما آسیبی 
نمی زنند و به  سادگی قابل اصالح هستند. تاکید ما بیش تر بر 

آسفالت یک مسیر در مجاورت قلعه است.

پیش بینی ١2٠٠ هکتار 
جنگل کاری در سال جاری 

آسفالت مجاور قلعه دختر 
هرچه زودتر جمع شود

خبر

خبر

خبراخبار شرکت هاخبر

حواشی مربوط به اولین مناظره تلویزیونی 
نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری و دیگــر خبرهــای انتخاباتی از 
موضوعات و اخبار پربازدید سرویس سیاسی 

ایسنا بود که جزئیات آن در ادامه می آید.
برگزاری اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
انتقادها و واکنش هایــی را در رابطه با  نحوه 
برگــزاری  آن به لحاظ شــکلی و محتوایی 
در پــی داشــت.اولین مناظــره انتخابات 
ریاست جمهوری ١٤٠٠ شاید برنده مشخصی 
نداشــت، هر چه بود یک مناظره به معنای 
واقعی نبود و شاید بهتر باشد در دو مناظره 
بعدی که قرار است سه شــنبه ١٨ خرداد و 
شنبه ٢٢ خرداد به مباحث فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی اختصاص داده شود، صداوسیما و 
سیاســت گذاران مناظره انتخاباتی، رویکرد 
خود و نحوه برگزاری این برنامه را تغییر دهند؛ 
چرا که با چنین فرم و محتوایی، نه تنها شور 
انتخاباتی مورد نظر مسئوالن عالی نظام ایجاد 
نمی شود بلکه بسیاری از مردم و مخاطبان را 

ناامیدتر و سردرگم تر خواهد کرد.
مطالب مطرح شده در نخســتین مناظره 
تلویزیونی،   واکنــش معــاون ارتباطات و 
اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری را در پی 
داشت که در همین رابطه در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشت: حتی در  مناظره غیابی 
با  روحانی هم پیروز نشدند گواه آنکه مخالفان، 
کوچکترین اشاره ای به تأثیر  جنگ تحریمی و 
 کرونا بر اقتصاد ایران نداشتند و تاریخی ترین 
فشار اقتصادی و مهیب ترین بحران سالمت 
عمومی را  سانسور کردند.نقاط ضعف اولین 
مناظره انتخاباتی مورد توجه هادی بیگی نژاد 
هم قرار گرفت و انتقاد و پیشنهادی در این باره 
مطرح کرد.این عضو هیات رییسه کمیسیون 
انرژی مجلس شــورای اســالمی به تهاجم 
برخی از کاندیداها نسبت به سایر کاندیداها 
در مناظره اول اشــاره کرد و گفت: بنظر می 
رسید برخی از کاندیداها به جای آنکه به دنبال 
ارائه برنامه به مردم باشند، تخریب طرف های 
مقابل را دنبال می کردند و پیشــنهادم این 
است که در مناظرات بعدی کاندیداها جوری 
صحبت کنند که برای مردم ملموس باشد که 
می توانند مشکالت امروز کشور را حل کنند.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: در سال 99 در 
بخش صدور بیمه نامه ها ٤.٢ درصد کاهش 
داشتیم، اما در بخش خسارت پرداختی ٤٢.٤ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال 9٨ رشد 

داشته است.
»غالمرضا سلیمانی« )یکشنبه( در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: برنامه حضور 
صنعت بیمه در بازار سرمایه کوتاه مدت نیست 
و از این پس شرکت های بیمه ای در بازار 
سرمایه فعالیت دائمی خواهند داشت و برای 
حضور در این بازار همچنان فعال خواهیم بود.

سلیمانی ادامه داد: با افزایش درآمد و روند 
رو به رشد منابع درآمدی این صنعت، باید 
از این محل سرمایه گذاری درستی صورت 
گیرد که یکی از بهترین مکان ها با بازده خوب 
و مناسب این درآمدها، سرمایه گذاری در 
بخش بازار سرمایه به خاطر دائمی بودن آن 
و در بخش ساختمان و اوراق توسط دولت 
است.وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکنون 
شرکت های بیمه ای برای سرمایه گذاری در 
بازار سرمایه اشتیاق خوبی دارند و همین امر 
باعث شده است که سرمایه گذاری در این 
بخش مطلوب باشد.رئیس کل بیمه مرکزی 
گفت: در سال 99 به همین منظور 5٠ هزار 
میلیارد تومان در بازار سرمایه توسط شرکت 
 های بیمه ای سرمایه گذاری شد.سلیمانی در 
ادامه به برنامه های جدی بیمه مرکزی برای 
فرهنگ سازی بیمه اشاره کرد و گفت: سال 
99 برنامه ریزی بسیار مطلوبی برای گنجاندن 
مفاهیم بیمه ای در کتاب های درسی صورت 
گرفت که براساس این برنامه ریزی ها، در 
حال حاضر بیش از ١١٨ مطلب بیمه ای در 
کتاب های درسی نظری و کاردانش و فنی 
حرفه ای چاپ شده است.وی با بیان اینکه 
چاپ مفاهیم بیمه ای در کتاب های درسی 
همچنان ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: 
با اجرای این مهم ساالنه تعداد پنج میلیون و  
٨٤٤ هزار و ١٠5 نفر از دانش آموزان مقطع 
متوسطه اول و دوم با مهمترین اصطالحات 
بیمه ای در کتاب های درسی آشنا خواهند 
شد.رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان 
کرد: همچنین برای کودکان و نوجوانان نیز 
کتاب هایی با عناوین مختلف چاپ شده است 
تا سنین پایین نیز با مفاهیم بیمه ای بیشتر 
آشنا شوند.وی ادامه داد: به همین منظور 
نیز تهیه، تولید و انتشار ٤٦ عنوان کتاب در 
سه سطح »بیمه برای کودکان« با ١٣ عنوان 
کتاب، »بیمه برای همه« با ١٢ عنوان، »بیمه 
برای کارشناسان« با ٢١ عنوان کتاب در 
حوزه بیمه به عنوان دیگر اقدام فرهنگی 
بیمه مرکزی برای آشنایی بیشتر کودکان، 

نوجوانان و دیگر اقشار جامعه است.

بامـداد ١٦ خـرداد حادثـه ای در کارخانـه فـوالد زرنـد ایرانیـان 
ناشـی از مشـکل فنـی در محـل خروج مـواد مـذاب موجـب بروز 
شـعله های آتـش در ایـن کارخانـه شـد کـه بـا اعـالم مدیرعامل 
کارخانه این حادثه خسـارت جانی نداشـته است.ماشـااهلل سهراب 
نـژاد مدیرعامـل کارخانه زیسـکو و نیز علـی صـادق زاده فرماندار 
زرنـد از عـدم وجـود خسـارت جانـی در ایـن حادثـه خبـر دادند.

سـهراب نژاد دلیـل وقـوع این حادثـه را تحت بررسـی اعـالم کرد 
و بیـان داشـت: آتـش در کارخانه کنترل شـده اسـت و بـه زودی 
خسـارت وارده بـرآورد می شـود. مدیرعامـل شـرکت فـوالد زرند 
می گویـد آتش سـوزی روز گذشـته در ایـن کارخانـه در خـارج از 
کوره  بلنـد اتفاق افتـاده اسـت و اصالحـات جزئی بـه زودی انجام 
می شـود.وی افـزود: انفجـاری وجـود نداشـته اسـت، بلکـه وجود 
مشـکل در زمـان خـروج مـواد مـذاب، موجـب بـروز آتش شـده 
کـه حالتی انفجـاری به خـود گرفته اسـت و سـرباره ها بـه اطراف 
پخـش شـده اند. امیدواریم کـه در ایـن حادثه خسـارتی بـه کوره 
بلند هـم وارد نشـده باشـد.مدیرعامل زیسـکو از شـمارش نیروها 
توسـط سرشـیف ها گفـت و بیان داشـت: طبـق اعالم سرشـیفت 
ها ایـن حادثه خسـارت جانـی نداشـته و تنها یـک نفر زمـان فرار 
از محوطـه دچـار مجروحیـت از ناحیه پا شـده که خوشـبختانه او 

هـم مشـکل چندانی نـدارد.

آتش سوزی کارخانه فوالد زرند
تاکید بر اهمیت  به دور از کوره بلند بوده است

"جمهوریت"

افزایش ٤2 درصدی 
پرداخت خسارت 

توسط بیمه در سال ۹۹

اتـاق بازرگانـی تهـران در جدیدتریـن گـزارش خـود بـه تحلیل 
وضعیـت اقتصاد کشـورهای در حـال توسـعه پرداخته و شـرایط 
آنهـا در فصـول اخیـر را بررسـی کـرده اسـت.پس از شـیوع 
ویـروس کرونا، بخـش مهمـی از اقتصـاد ملـی در سراسـر جهان 
بـا آسـیب های جـدی مواجه شـد و بـه نظـر می رسـد هرچند در 
دو فصـل اخیـر بخـش مهمـی از این آسـیب ها جبـران شـده اما 
همچنان تبعـات اقتصادی کرونا بـر جای خود باقـی خواهد ماند.
در میان کشـورهای در حـال توسـعه، چین کـه خـود را به جمع 
بزرگان اقتصـاد جهـان رسـانده و حتی احتمـاال در سـال های نه 
چنـدان دور به بزرگترین اقتصـاد جهان تبدیل می شـود، در دوره 
شـیوع کرونـا نیـز توانسـت خیلـی زود از آمارهای کاهشـی عبور 
کنـد و رشـد مثبـت خـود را به ثبـت برسـاند. سـایر کشـورها در 
حال توسـعه نیز روندی مشـابه را در نخسـتین فصل سال ٢٠٢١ 
آغاز کرده انـد، هرچند فاصلـه ای قابل توجه از نظر سـرعت رشـد 
اقتصادی بـا چیـن دارند.بـرآورد اتـاق بازرگانی تهران نشـان می 
دهد که در تجـارت اقتصادهای در حال توسـعه در فصل نخسـت 
سـال ٢٠٢١ از رشـد قابل توجهی در قیاس با مدت مشـابه سـال 
قبـل و همچنین فصـل قبـل برخـوردار بـوده اسـت.در آمارهای 
صادراتی، کشـورهای مورد بررسـی، در فصل اول٢٠٢١ نسبت به 
فصـل پایانی سـال ٢٠٢٠، بیـن یک تـا ٢5 درصد رشـد صادرات 
را به ثبت رسـانده اند. همچنین در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 
قبـل نیز میـزان صـادرات بین هفـت تا ٣٣ درصـد افزایـش بافته 
اسـت.اگر در این امر روسـیه و آرژانتین را کنـار بگذاریم، باالترین 
میزان صـادرات صورت گرفتـه میان کشـورهای در حال توسـعه 

در شـش فصل اخیر به فصل نخسـت سـال ٢٠٢١ تعلـق دارد.
در حـوزه واردات نیـز عملکـرد اکثـر کشـورها صعـودی بـوده و 
در ایـن میـان چیـن بـا بیـش از ٦٠٠ میلیـارد دالر اصلی تریـن 
واردکننـده جهـان بـه شـمار مـی رود. البتـه در مـدت مشـابه 
صـادرات ایـن کشـور نیـز از مـرز ٨٤٤ میلیـارد دالر عبـور کرده 

اسـت.
در بین کشـورهای در حال توسـعه، میزان واردات هنـد، اندونزی 
و آرژانتیـن با سـرعت بیشـتری افزایـش یافتـه اسـت و در حوزه 
صادرات نیز در کنـار چین، صـادرات آرژانتین، روسـیه، اندونزی 

و برزیـل با سـرعت باالتری رشـد کرده اسـت.

کدام کشور باالترین 
میزان واردات را دارد؟

کاغذاقتصادی

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتیاراضـیوسـاختمانهای
فاقدسـندرسـمی

اگهـیموضـوعمـاده۳ومـاده۱۳آئیـننامـهقانونتعییـنتکلیفوضعیتثبتـیواراضی
وسـاختمانهـایفاقـدسـندرسـمیبرابـررایشـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۷۲۷هیـاتدوم
موضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمی
مسـتقردرواحـدثبتـیحـوزهثبـتملـکزرنـدتصرفـاتمالکانهبالمعـارضمتقاضـیآقای
سـیدمحمدرضااسـالمیعلـیآبـادیفرزنـدسـیدعلیبـهشـمارهشناسـنامه۲۶صـادرهاز
زرنـدبـهقسـمتیازخانـهبـهمسـاحت۵۲.۵۰مترمربعازپـالک۶۲۶۳اصلی)جهـتالحاق
بـهپـالکمجـاور(واقـعدرزرنـدخیابـاناسـتادجعفـریخریـداریازمالـکرسـمیآقای
حاجعلـیحسـنزادهزرنـدیمحـرزگردیـدهاسـت.لـذابـهمنظـوراطـالععمـوممراتبدر
دونوبـتبـهفاصلـه۱۵روزآگهـیمـیشـوددرصورتـیکـهاشـخاصنسـبتبهصدورسـند
مالکیـتمتقاضـیاعتراضـیداشـتهباشـندمـیتوانندازتاریخانتشـاراولیناگهـیبهمدت
دومـاهاعتـراضخـودرابـهایـنادارهتسـلیموپـسازاخـذرسـیدظرفمدتیـکماهاز
تاریـختسـلیماعتـراض،دادخواسـتخـودرابـهمراجعقضایـیتقدیمنمایند.بدیهیاسـت
درصـورتانقضـایمـدتمذکـوروعـدموصـولاعتـراضطبقمقـرراتسـندمالکیتصادر

خواهدشـد.م/الف۸۸
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۳/۱۷-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۳/۳۱

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیوسـاختمانهای
فاقـدسـندرسـمی

وضعیـت تکلیـف تعییـن قانـون نامـه ۱۳آئیـن مـاده و قانـون مـاده۳ موضـوع آگهـی
برابـررایشـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۱۱۲- رسـمی فاقدسـند وسـاختمانهای واراضـی ثبتـی
۱۴۰۰/۰۳/۰۲هیـاتاولموضـوعقانـونتعییـنتکلیفوضعیـتثبتیاراضیوسـاختمانهای
فاقـدسـندرسـمیمسـتقردرواحدثبتـیحـوزهثبـتملـکشـهررودبـارجنـوبتصرفـات
مالکانـهبالمعـارضمتقاضـیآقـایعبدالحسـینمهیمـیفرزنـدعلـیبشـمارهشناسـنامه
۳۵۴۵۵صـادرهازکرمـاندرششـدانگیـکقطعهباغمرکباتـیبهمسـاحت۱۱۲۰۱۸مترمربع
پـالک۱۶۳۶فرعـیاز۱۸۸-اصلـیمفـروزومجـزیشـدهازپـالک۱۸۸اصلـیقطعـهسـه
واقـعدررودبـارجنـوب–تـاجابـادخریـداریازمالـکرسـمیخانمایـراندختخـدادادی
محرزگردیـدهاسـت.لذابـهمنظـوراطالععمـوممراتبدردونوبـتبهفاصلـه۱۵روزآگهیمی
شـوددرصورتـیکـهاشـخاصنسـبتبـهصـدورسـندمالکیـتمتقاضـیاعتراضـیداشـته
باشـندمـیتواننـدازتاریـخانتشـاراولینآگهیبـهمدتدوماهاعتـراضخودرابـهایناداره
تسـلیموپـسازاخـذرسـید،ظـرفمـدتیکمـاهازتاریـختسـلیماعتراض،دادخواسـت
خـودرابـهمراجـعقضایـیتقدیمنمایند.بدیهیاسـتدرصورتانقضایمـدتمذکوروعدم

وصـولاعتـراضطبـقمقـرراتسـندمالکیتصـادرخواهدشـد.
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۳/۱۷-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۳/۳۱

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک زرند 
وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی-اگهیموضوع
ماده۳وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
شماره رای برابر رسمی سند فاقد های ساختمان و اراضی و
تکلیف تعیین قانون موضوع دوم ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۵۹هیات
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملکزرندتصرفاتمالکانهبالمعارض
شناسنامه شماره به علی فرزند نخعی رضا آقای متقاضی
۳۰۸۰۱۴۱۴۷۴صادرهاززرنددریکبابمغازهبهمساحت۳۶.۹۰
مترمربعمفروزومجزیشدهازپالک۲۴فرعیاز۲۳۶۸اصلی
واقعدرزرندخیابانمطهریخریداریازمالکرسمیآقایاکبر
امرالهیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدر
دونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاص
نسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمی
توانندازتاریخانتشاراولیناگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابه
اینادارهتسلیموپسازاخذرسیدظرفمدتیکماهازتاریخ
تسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراض
طبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.م/الف۵۸-تاریخ
انتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۳/۳-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۳/۱۷
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

ملک زرند 
وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیات
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی-اگهیموضوع
ماده۳وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
شماره رای برابر رسمی سند فاقد های ساختمان و اراضی و
تکلیف تعیین قانون موضوع دوم ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۰۶۵هیات
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملکزرندتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضیخانماعظمسیفالدینیخالقیفرزندعباسبهشماره
مساحت به خانه باب یک در زرند از صادره شناسنامه۱۴۷۱
۴۳۷.۵مترمربعمفروزومجزیشدهازپالک۶۱۰۳اصلیواقع
درزرندخیابانوحدتخریداریازمالکرسمیآقایمجتبی
نظریانمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدر
دونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاص
نسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمی
توانندازتاریخانتشاراولیناگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابه
اینادارهتسلیموپسازاخذرسیدظرفمدتیکماهازتاریخ
تسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراض
طبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.م/الف۷۳-تاریخ
انتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۳/۳-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۳/۱۷

حسین توحیدی نیا
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتیاراضـیوسـاختمانهای
فاقدسـندرسـمی

اگهـیموضـوعمـاده۳ومـاده۱۳آئیننامهقانـونتعیینتکلیفوضعیـتثبتیواراضیو
سـاختمانهایفاقدسـندرسـمیبرابررایشـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۰۶۷هیاتدومموضوع
قانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمیمسـتقر
درواحـدثبتـیحـوزهثبـتملـکزرنـدتصرفـاتمالکانـهبالمعـارضمتقاضـیخانـمملیکا
السـاداتتهامـیزرنـدیفرزنـدسیدحسـینبهشـمارهشناسـنامه۳۰۸۰۲۲۷۸۴۰صـادرهاز
زرنـددریـکبـابخانـهبـهمسـاحت۲۹۰.۵۵مترمربـعازپـالک۷۵۶۱اصلیواقـعدرزرند
خیابـانشـهیدیزدانـیکوچـه۷خریـداریازمالکرسـمیآقـایغالمعباسنظریـانمحرز
گردیـدهاسـت.لـذابـهمنظـوراطـالععمـوممراتـبدردونوبـتبـهفاصلـه۱۵روزآگهیمی
شـوددرصورتـیکـهاشـخاصنسـبتبـهصـدورسـندمالکیـتمتقاضـیاعتراضـیداشـته
باشـندمـیتواننـدازتاریـخانتشـاراولیناگهیبهمـدتدوماهاعتراضخـودرابهایناداره
تسـلیموپـسازاخـذرسـیدظـرفمـدتیکمـاهازتاریـختسـلیماعتراض،دادخواسـت
خـودرابـهمراجـعقضایـیتقدیـمنماینـد.بدیهـیاسـتدرصـورتانقضـایمـدتمذکورو

عـدموصـولاعتـراضطبقمقـرراتسـندمالکیتصـادرخواهدشـد.م/الف۷۶
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۳/۳

تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۳/۱۷
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیوسـاختمان
هـایفاقدسـندرسـمی

اگهـیموضـوعمـاده۳ومـاده۱۳آئیـننامـهقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیو
اراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسمیبرابررایشـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۷۰۲هیات
دومموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـند
رسـمیمسـتقردرواحـدثبتـیحـوزهثبـتملـکزرنـدتصرفـاتمالکانـهبالمعـارض
متقاضـیآقایحسـینناظـوریزرندیفرزندصفرعلیبهشـمارهشناسـنامه۷۷صادره
اززرنـددرقسـمتازششـدانگخانـهبـهمسـاحت۷۴.۶۵مترمربـعازپـالک۲۴۳۱
اصلـیواقـعدرزرنـدخیابانفلسـطینکوچـه۳خریـداریازمالکرسـمیآقایمحمد
جعفـریمحـرزگردیـدهاسـت.لذابـهمنظوراطـالععموممراتـبدردونوبتبـهفاصله
۱۵روزآگهـیمـیشـوددرصورتیکهاشـخاصنسـبتبهصدورسـندمالکیـتمتقاضی
اعتراضـیداشـتهباشـندمـیتواننـدازتاریـخانتشـاراولیـناگهـیبـهمـدتدومـاه
اعتـراضخـودرابـهایـنادارهتسـلیموپسازاخذرسـیدظرفمدتیکمـاهازتاریخ
تسـلیماعتـراض،دادخواسـتخـودرابـهمراجـعقضایـیتقدیـمنماینـد.بدیهیاسـت
درصـورتانقضـایمـدتمذکـوروعـدموصـولاعتـراضطبـقمقـرراتسـندمالکیت

صـادرخواهدشـد.م/الف۷۷
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۳/۳-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۳/۱۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی  
موضـوع اخطاریـه
تبصـرهمـاده۱۰۲آییـن
اجـرای اصالحـی نامـه
االجـرا الزم رسـمی اسـناد مفـاد
بدینوسیلهبهاقاییدهللادادورفرزند
۳۱۶۱۰۹۳۳۸۰ ملی شماره به عزیز
پرونده خصوص در میگردد اعالم
بانک : له ۹۸۰۰۰۸۶ کالسه اجرایی
موجب به جنابعالی : علیه صادرات
۹۹/۱۲/۲هیات مورخ گزارش
کارشناسانرسمیدادگستریپالک
اصلی ۷۰۶ از فرعی ۴۰۰۱ ثبتی
ادرس به دربخش۴۵کرمان واقع
مجتمع بهشتی شهید بلوار جيرفت
مبلغ به مسکن بنیاد مسکونی
گردیده ارزیابی ۲/۶۴۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
استلذاایناخطاردراجرایتبصره
اجرای اصالحی نامه آیین ماده۱۰۲
مفاداسنادرسمیالزماالجراوطرز
رسیدگیبهشکایتازعملیاتاجرایی

صرفاجهتاطالعابالغمیگردد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 
جیرفت

آگهی حصر وراثت  
اقـایسـیروسجعفـریجـازفرزنـدجعفـردارایشناسـنامه۱۰بشـرحدادخواسـت
جعفـر اقـای شـادروان داده ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۰۵۹۶۷۴۰مورخ۱۴۰۰/۳/۴توضیـح شـماره
جعفـریجازفرزنـدچـراغبشناسـنامه۱۰۵۶درتاریـخ۱۳۹۸/۰۴/۲۶درشـهر--فوت

شـدهووراثـتمنحصـرحیـنالفـوتویعبارتنـد/عبارتسـتاز:
۱-سیروسجعفریجازبهشمارهملی۵۳۶۹۸۶۶۴۵۲)فرزندمتوفی(

۲-محبوبهجعفریجازبهشمارهملی۳۱۵۰۴۷۱۱۷۶)فرزندمتوفی(
۳-فاطمهجعفریجازبهشمارهملی۵۳۶۹۹۲۳۵۱۵)فرزندمتوفی(
۴-محمدجعفریجازبهشمارهملی۵۳۶۹۹۲۳۵۲۳)فرزندمتوفی(
۵-سکینهجعفریجازبهشمارهملی۳۱۵۰۱۰۱۴۷۶)فرزندمتوفی(

۶-صادقجعفریجازبهشمارهملی۵۳۶۹۴۷۵۷۹۹۷)فرزندمتوفی(
۷-علیجعفریجازبهشمارهملی۳۱۵۰۱۰۱۴۶۷)فرزندمتوفی(

۸-اسحقجعفریجازبهشمارهملی۵۳۶۹۹۲۲۵۰۷)فرزندمتوفی(
۹-احمدجعفریجازبهشـمارهملی۵۳۶۹۹۲۳۵۳۱)فرزندمتوفی(۱۰-خاورجعفریجازبهشـماره
ملـی۵۳۶۹۴۷۶۰۱۲)فرزنـدمتوفـی(۱۱-اذرجعفـریجازبـهشـمارهملـی۵۳۶۹۴۷۶۰۳۹)فرزنـد
متوفی(۱۲-مرتضـیجعفریجازبهشـمارهملـی۵۳۶۹۴۷۶۰۰۴)فرزنـدمتوفی(۱۳-زیورجعفری
جازبـهشـمارهملـی۵۳۶۹۴۷۶۰۲۰)فرزنـدمتوفـی(۱۴-خدیجـهجعفـریجازبـهشـمارهملـی
۳۱۵۰۱۰۱۴۵۱)فرزندمتوفی(۱۵-حورنسـاءموریانشـمارهملی۵۳۶۹۴۷۵۹۸۹)همسـرمتوفی(
لـذامراتـبیـکنوبـتدرروزنامـههـایکثیـراالنتشـارمحلـیآگهـیمـیشـودچنانچـهکسـی
اعتـراضداردیـاوصیـتنامـهایازمتوفـینـزداشـخاصیباشـدظـرفمـدتیـکماهازنشـر
آگهـیبـهشـورایحـلاختـالفتقدیـمداردواالگواهـیصـادرخواهدشـدووصیتنامـهایجز

رسـمیوسـریکـهبعـدازایـنموعـدابـرازشـودازدرجهاعتبارسـاقطاسـت.
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج.علیرضا مومنی

آگهی حصر وراثت  
۱۵۷۰بشـرح شناسـنامه دارای درمحمـد فرزنـد  روزان خـرم هللا سـیف اقـای
داده توضیـح ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۰۵۹۶۶۰۵مـورخ۱۴۰۰/۳/۳ شـماره دادخواسـت
شـادرواندرمحمـدخـرمروزانفرزنـدمرحـومجانمحمـدبشناسـنامه۲۷۴۵در
تاریـخ۱۳۹۰/۷/۱۸درشـهرقلعهگنـجفـوتشـدهووراثـتمنحصـرحیـنالفـوتویعبارتنـد/

از: عبارتسـت
۱-یدهللاخرمروزانبهشمارهملی۳۱۶۰۲۵۰۹۶۲تاریختولد۱۳۵۰/۵/۳)فرزندمتوفی(
۲-محمدخرمروزانبهشمارهملی۳۱۶۰۲۵۰۹۷۰تاریختولد۱۳۵۳/۶/۶)فرزندمتوفی(

۳-سیفهللاخرمروزانبهشمارهملی۳۱۶۰۲۵۰۹۸۹تاریختولد۱۳۵۴/۵/۲۰)فرزندمتوفی(
۴-سکینهخرمروزانبهشمارهملی۳۱۶۰۲۵۰۹۹۷تاریختولد۱۳۵۵/۶/۱۰)فرزندمتوفی(

۵-قیصرخرمروزانبهشمارهملی۳۱۶۰۲۵۱۰۰۴تاریختولد۱۳۵۶/۷/۱)فرزندمتوفی(
۶-ماهیخرمروزانبهشمارهملی۳۱۶۱۰۵۴۲۶۱تاریختولد۱۳۵۸/۴/۱)فرزندمتوفی(

۷-صدیقهخرمروزانبهشمارهملی۳۱۶۱۱۹۸۲۷۱تاریختولد۱۳۶۶/۷/۱)فرزندمتوفی(
۸-کبریخرمروزانبهشمارهملی۳۱۶۱۲۴۵۵۹۸تاریختولد۱۳۶۱/۳/۲۰)فرزندمتوفی(

۱۳۶۲/۷/۲۰)فرزنـد تولـد ۳۱۶۱۲۴۵۶۰۱تاریـخ ملـی شـماره بـه روزان خـرم ۹-صغـری
متوفـی(۱۰-علـیخـرمروزانبـهشـمارهملـی۳۱۶۱۲۴۵۶۱۱تاریـختولـد۱۳۶۳/۷/۲۰)فرزنـد
متوفـی(۱۱-احمـدخـرمروزانبـهشـمارهملـی۶۰۸۹۵۹۷۵۷۰تاریـختولـد۱۳۳۸/۴/۱۰)فرزند
متوفـی(۱۲-مریـمخـرمروزانبـهشـمارهملـی۶۰۸۹۵۹۷۵۵۴تاریـختولـد----)همسـر
متوفی(لـذامراتـبیـکنوبـتدرروزنامـههـایکثیـراالنتشـارمحلیآگهـیمیشـودچنانچه
کسـیاعتـراضداردیـاوصیـتنامـهایازمتوفینزداشـخاصیباشـدظرفمدتیـکماهاز
نشـرآگهـیبهشـورایحـلاختالفتقدیـمداردواالگواهیصادرخواهدشـدووصیتنامهای

جـزرسـمیوسـریکـهبعـدازایـنموعـدابـرازشـودازدرجـهاعتبارسـاقطاسـت.
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

آگهی فقدان سند مالکیت-  
چونخانمفاطمهاسفندیاریمهنیمالک
مشاعیپالک۲۱۴۰فرعیاز۵۷۴-اصلی
واقعدربخش۴۵کرمانباارائهدوبرگ
شهادتشهودتصدیقشدهادعاواعالمنمودهاصل
سندمالکیتپالکاخيرالذكرکهقبالذیلثبتدفتر
امالکالکترونیکیامالکالکترونیک/جیرفتصادر
وتسليمشدهاستبعلتجابجایمفقودگردیدهاز
اینادارهتقاضایصدورسندمالكيتالمثنىپالک
فوقرانمودهلذابنابهدرخواستنامبردهوبرحسب
دستورتبصرهیکماده۱۲۰آييننامه-قانونثبت
مراتبدریکنوبتآگهیمیگرددتاچنانچهشخص
یااشخاصیمدعیانجاممعاملهنسبتبهملکمرقوم
ویاوجوداصلسندمالکیتموردادعانزدخودمی
باشندازتاریخانتشارآگهی)یکنوبتاست(ظرف
مدت۱۰روزمراتبراباارائهاصلسندمالکیتیاسند
ادارهثبتاسنادوامالکشهرستان به معاملهکتبا
جیرفتاعالمنمایندبدیهیاستپسازانقضایمهلت
مقرردرآگهی)۱۰روز(هیچگونهادعاییازهیچکس
مسموعنخواهدبودواینادارهوفقضوابطومقررات
نسبتبهصدورسندمالکیتالمثنیبناممالکاقدام

خواهدنمود
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و  امالک  جیرفت.
م الف:148

آگهی فقدان سند مالکیت-  
فرزند خاور طاهره خانم اینکه به نظر
میردادبهشمارهشناسنامه۱۵۱۱وشماره
ملی۳۱۶۰۶۳۰۲۲۶صادرهازکهنوجمالک

ششدانگیکبابخانهدارایپالک
۷۰۷فرعیاز۲-اصلیواقعدرشهرکهنوجخیابان
سند ۴۶کرمانکه بخش یک قطعه باهنر شهید

مالکیتآنبهشمارهچاپی
الکترونیکی دفتر باشماره ۹۶ سال ج ۲۱۹۰۰۰سری
۱۳۹۸۲۰۳۱۹۰۰۲۰۰۰۵۸۱،صادروتسلیمگردیدهضمن

تسلیمدوبرگ
استشهادیهمحلیتصدیقامضاءشدهاعالمنمودهکه
سندمالکیتپالکفوقمفقودشدهودرخواستسند
المثنینمودهاست،لذاباستنادتبصرهیکاصالحی
ماده۱۲۰آییننامهقانونثبتمراتبیکنوبتآگهی
میشودتاچنانچهکسیمدعیانجاممعاملهنسبتبه
ملکفوقالذکرباوجودسندمالکیتنزدخودمیباشد
ظرفمدتدهروزازتاریخانتشارآگهیبهادارهثبت
ضمن را خود اعتراض و مراجعه شهرستانکهنوج
ارائهاصلسندمالکیتیاسندمعاملهتسلیمنماید
واالپسازمدتمذکورنسبتبهصدورسندمالکیت

المثنیاقدامخواهدگردید.
اصغر نارویی .رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج.م الف 114

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
باتوجهبااینکهششدانگپالکهایذیلبهاستنادارایهیاتحلاختالف
ثبتشهرستانزرنددرمالکیتافرادذیلقرارگرفتهوآگهیموضوعماده
۳قانونوماده۱۳آییننامهقانونتعیینتکلیفمنتشرودرموعدمقرر
موردواخواهیقرارنگرفتهاستونیازبهتحدیدحدودداردلذاحسبدرخواستمورخه
۱۴۰۰/۳/۵مالکینبدینوسیلهآگهیتحدیدحدودآنباستنادتبصره۵قانونمزبورمنتشر
وعملیاتتحدیدحدودازساعت۸صبحروزچهارشنبهمورخه۱۴۰۰/۴/۹درمحلشروعو
بعملخواهدامدلذابدینوسیلهبهمالکیامالکینامالکمجاوررقبهمذکوراخطارمیگردد
درموعدمقرردراینآگهیدرمحلوقوعملکحاضرودرصورتعدممراجعهمجاورین
عملیاتتحدیدیبامعرفیمالکانجاموچنانچهکسیاکسانیبرحدودوحقوقارتفاقی
آناعتراضداشتهباشندطبقماده۲۰قانونثبتحداکثرظرفمدت۳۰روزپسازتنظیم
صورتمجلستحدیدیاعتراضخودراکتبابهاینادارهتسلیمتابهدادگاهصالحهارسال
گرددضمنامعترضبایستیبهاستنادماده۸۶اییننامهثبتحداکثرظرفمدتیکماه
پسازتسلیماعتراضبهادارهثبتدادخواستالزمجهتطرحدعویبهدادگستریارائه

نمایندبدیهیاستپسازمضیمهلتیادشدههیچگونهادعاییمسموعنخواهدبود.
۱.پالک۵۸۴فرعیاز۲۳۰۵اصلیموردتقاضایآقایهوشنگگرامیتاجآبادیفرزند
محمدحسنششدانگباغپستهواقعدراراضیتقیآبادزرندبخش۱۳کرمانبهنشانی

زرندروستایتقیآبادبمساحت۷۸۳۹۶مترمربع.
۲_پالک۵۸۵فرعیاز۲۳۰۵اصلیموردتقاضایآقایهوشنگگرامیتاجآبادیفرزند
محمدحسنششدانگباغپستهواقعدراراضیتقیآبادزرندبخش۱۳کرمانبهنشانی

زرندروستایتقیابادبمساحت۹۷۹۵۱مترمربع.مالف۹۱
تاریخانتشار:مورخهدوشنبه۱۴۰۰/۳/۱۷

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

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتیاراضـیوسـاختمانهای
فاقدسـندرسـمی

اگهـیموضـوعمـاده۳ومـاده۱۳آئیـننامـهقانونتعییـنتکلیفوضعیتثبتـیواراضی
وسـاختمانهـایفاقـدسـندرسـمیبرابـررایشـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۴۴۴هیـاتدوم
موضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمی
مسـتقردرواحـدثبتـیحـوزهثبـتملـکزرنـدتصرفـاتمالکانهبالمعـارضمتقاضـیآقای
سـیدمحمدتهامـیپورزرندیفرزندسـیدرمضانبهشـمارهشناسـنامه۴۶۶۷صـادرهاززرند
دریـکبـابسـاختمان)خشـتوگلـی(بهمسـاحت۶۷.۵۰مترمربعازپـالک۶۷۴۱اصلی
واقـعدرزرنـدخیابـانرسـتگارکوچـهشـماره۱۱خریـداریازمالـکرسـمیآقایسـیدجواد
تهامـیپـورزرنـدیمحـرزگردیـدهاسـت.لـذابـهمنظـوراطـالععمـوممراتـبدردونوبـت
بـهفاصلـه۱۵روزآگهـیمـیشـوددرصورتـیکـهاشـخاصنسـبتبهصـدورسـندمالکیت
متقاضـیاعتراضـیداشـتهباشـندمـیتواننـدازتاریخانتشـاراولیـناگهیبهمـدتدوماه
اعتـراضخـودرابـهایـنادارهتسـلیموپـسازاخـذرسـیدظـرفمدتیـکمـاهازتاریخ
تسـلیماعتـراض،دادخواسـتخـودرابـهمراجـعقضایـیتقدیـمنماینـد.بدیهـیاسـتدر
صـورتانقضـایمـدتمذکـوروعـدموصـولاعتـراضطبـقمقـرراتسـندمالکیـتصـادر

خواهدشـد.م/الف۹۰
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۳/۱۷-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۳/۳۱

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتیاراضـیوسـاختمانهای
فاقدسـندرسـمی

اگهـیموضـوعمـاده۳ومـاده۱۳آئیـننامـهقانونتعییـنتکلیفوضعیتثبتـیواراضی
وسـاختمانهـایفاقـدسـندرسـمیبرابـررایشـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۶۸۶هیـاتدوم
موضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمی
مسـتقردرواحـدثبتـیحـوزهثبـتملـکزرنـدتصرفـاتمالکانهبالمعـارضمتقاضـیآقای
محمـدضیاءالدینـیدشـتخاکیفرزنـدعبـاسبـهشـمارهشناسـنامه۱۶صـادرهاززرنـددر
یـکبـابخانـهبـهمسـاحت۲۹۴.۴۵مترمربـعازپالک۷۵۶۱اصلـیواقعدرزرنـدخیابان
امیرکبیـرکوچـه۲۱خریـداریازمالـکرسـمیآقـایمجتبـینظریـانمحرزگردیدهاسـت.
لـذابـهمنظـوراطـالععمـوممراتـبدردونوبـتبهفاصلـه۱۵روزآگهـیمیشـوددرصورتی
کـهاشـخاصنسـبتبـهصدورسـندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشـتهباشـندمـیتواننداز
تاریـخانتشـاراولیـناگهـیبـهمـدتدوماهاعتـراضخودرابهایـنادارهتسـلیموپساز
اخـذرسـیدظـرفمـدتیـکمـاهازتاریختسـلیماعتـراض،دادخواسـتخودرابـهمراجع
قضایـیتقدیـمنماینـد.بدیهیاسـتدرصورتانقضایمـدتمذکوروعـدموصولاعتراض

طبـقمقـرراتسـندمالکیتصـادرخواهدشـد.م/الف۸۹
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۳/۱۷

تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۳/۳۱
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیوسـاختمانهای
فاقـدسـندرسـمی

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
اول شماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۱۲۱-۱۴۰۰/۰۳/۰۳هیات برابررای رسمی فاقدسند ساختمانهای و
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحد
عیسی آقای متقاضی بالمعارض مالکانه تصرفات رودبارجنوب ملکشهر ثبت ثبتیحوزه
به ازعنبراباددریکبابساختمانتجاری سنجریفرزندمرادبشمارهشناسنامه۲۶۴صادره
مساحت۶۰۶مترمربعپالک۱۶۳۷فرعیاز۱۸۸-اصلیمفروزومجزیشدهازپالک۱۸۸اصلی
قطعهسهواقعدررودبارجنوب–بلوارامام–بعدازپلاموزشوپرورشخریداریازمالکرسمی
عبدالحسین،محمدمهدی،مهسامهیمیوخانمفاطمهبیگمرادیمحرزگردیدهاست.لذابه
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبت
بهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبه
مدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریخ
تسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضای

مدتمذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۰۳/۱۷
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۰۳/۳۱

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیوسـاختمان
هـایفاقدسـندرسـمی

اگهـیموضـوعمـاده۳ومـاده۱۳آئیـننامـهقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیو
اراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمیبرابررایشماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۰۲۲۶هیات
دومموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـند
رسـمیمسـتقردرواحـدثبتـیحـوزهثبـتملـکزرنـدتصرفـاتمالکانـهبالمعـارض
متقاضـیخانـمسـعیدهکردیکریـمآبادیفرزنـداحمدبهشـمارهشناسـنامه۱۰صادره
اززرنـددریـکبـابخانـهبـهمسـاحت۳۰۲.۵مترمربـعازپـالک۷۵۶۶اصلـیواقـع
درزرنـدخیابـانعالمـهکوچـه۱۳خریـداریازمالـکرسـمیآقـایغالمعبـاسنظریان
محـرزگردیـدهاسـت.لـذابـهمنظـوراطالععمـوممراتـبدردونوبـتبهفاصلـه۱۵روز
آگهـیمـیشـوددرصورتـیکـهاشـخاصنسـبتبـهصـدورسـندمالکیـتمتقاضـی
اعتراضـیداشـتهباشـندمـیتواننـدازتاریـخانتشـاراولیـناگهـیبـهمـدتدومـاه
اعتـراضخـودرابـهایـنادارهتسـلیموپسازاخذرسـیدظرفمدتیکمـاهازتاریخ
تسـلیماعتـراض،دادخواسـتخـودرابـهمراجـعقضایـیتقدیـمنماینـد.بدیهیاسـت
درصـورتانقضـایمـدتمذکـوروعـدموصـولاعتـراضطبـقمقـرراتسـندمالکیت

صـادرخواهدشـد.م/الف۷۴
تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۳/۳-تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۳/۱۷

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 
هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـت
ثبتـیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمی
اگهـیموضـوعمـاده۳ومـاده۱۳آئیـننامـهقانـونتعییـن
تکلیـفوضعیـتثبتـیواراضـیوسـاختمانهـایفاقـد
رایشـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۲۵۳هیـات برابـر سـندرسـمی
دومموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیو
سـاختمانهایفاقدسـندرسـمیمسـتقردرواحدثبتیحوزه
ثبـتملـکزرنـدتصرفـاتمالکانهبالمعـارضمتقاضـیخانم
اکـرمعـربپـورداهوئیفرزندعباسبهشـمارهشناسـنامه۲۸
صادرهاززرنددرششـدانگخانهبهمسـاحت۲۵۵.۱۰مترمربع
ازپـالک۲۴۳۱اصلـیکـهیکدانـگازعرصـهبرابـراسـناداجاره
شـمارههـای۵۷۴۸۶و۶۰۹۴۳متعلـقبـهانجمـنزرتشـتیان
مـیباشـد)بـهمسـاحت۴۲.۵۱مترمربـعاز۲۵۵.۱۰مترمربع(

واقـعدرزرنـدشـهرکولیعصـرخریـداریازمالکرسـمیورثه
سـیدمحمدصالحموسـویمحـرزگردیدهاسـت.لذابـهمنظور
اطـالععمـوممراتـبدردونوبـتبـهفاصلـه۱۵روزآگهـیمـی
شـوددرصورتـیکـهاشـخاصنسـبتبهصـدورسـندمالکیت
متقاضـیاعتراضیداشـتهباشـندمـیتواننـدازتاریخانتشـار
اولیـناگهـیبـهمـدتدومـاهاعتـراضخـودرابـهایـناداره
تسـلیموپـسازاخـذرسـیدظـرفمـدتیـکمـاهازتاریـخ
تسـلیماعتراض،دادخواسـتخـودرابهمراجـعقضاییتقدیم
نماینـد.بدیهـیاسـتدرصـورتانقضـایمـدتمذکـوروعدم
وصـولاعتـراضطبقمقرراتسـندمالکیتصادرخواهدشـد.
م/الف۷۹-تاریـخانتشـارنوبـتاول:۱۴۰۰/۳/۳-تاریخانتشـار

نوبـتدوم:۱۴۰۰/۳/۱۷
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

وضعیـت تکلیـف تعییـن قانـون موضـوع هیـات
رسـمی سـند فاقـد هـای سـاختمان و اراضـی ثبتـی
اگهـیموضـوعمـاده۳ومـاده۱۳آئیـننامـهقانـونتعییـنتکلیـف
وضعیـتثبتـیواراضـیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمیبرابررای
شـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۲۲۸هیـاتدومموضـوعقانونتعیینتکلیف
وضعیـتثبتـیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمیمسـتقردر

واحـدثبتـیحوزهثبتملکزرندتصرفـاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
خانـمزهـرااردنهفرزندحبیبالهبهشـمارهشناسـنامه۹صـادرهاززرند
دریـکبـابخانـهبـهمسـاحت۵۶۵مترمربـعمفـروزومجزیشـده
ازپـالک۶۳۸فرعـیاز۲۹۰اصلـیواقـعدرزرنـدروسـتایبابهوتـک
بخـش۱۵کرمـانخریـداریازمالکیـنرسـمیآقـایابراهیـماردنـهو
فاطمـهمنصـوریبابهوتکـیمحـرزگردیـدهاسـت.لـذابهمنظـوراطالع
عمـوممراتـبدردونوبـتبـهفاصلـه۱۵روزآگهـیمیشـوددرصورتی
کهاشـخاصنسـبتبهصدورسـندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشـته

باشـندمـیتوانندازتاریخانتشـاراولیناگهیبهمـدتدوماهاعتراض
خـودرابـهایـنادارهتسـلیموپـسازاخذرسـیدظرفمـدتیکماه
ازتاریـختسـلیماعتراض،دادخواسـتخودرابـهمراجعقضاییتقدیم
نماینـد.بدیهـیاسـتدرصـورتانقضـایمـدتمذکـوروعـدموصول
اعتـراضطبـقمقـرراتسـندمالکیـتصـادرخواهـدشـد.م/الـف۸۰

تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۳/۳
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۳/۱۷
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

وضعیـت تکلیـف تعییـن قانـون موضـوع هیـات
فاقـدسـندرسـمی اراضـیوسـاختمانهـای ثبتـی
اگهـیموضـوعمـاده۳ومـاده۱۳آئیـننامـهقانـونتعییـنتکلیـف
وضعیـتثبتـیواراضـیوسـاختمانهـایفاقـدسـندرسـمیبرابـر
رایشـماره۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۹۳۱هیـاتدومموضـوعقانـونتعییـن
تکلیـفوضعیـتثبتـیاراضـیوسـاختمانهـایفاقـدسـندرسـمی

مسـتقردرواحـدثبتـیحـوزهثبـتملـکزرنـدتصرفـاتمالکانـه
فرزنـد آبـادی نورالدینـیشـاه آقـایحسـین متقاضـی بالمعـارض
محمـدبـهشـمارهشناسـنامه۱۲۱۲صـادرهاززرنـددریـکبـابخانـه
بـهمسـاحت۲۴۱.۳۰مترمربـعازپـالک۲۳۸۲اصلـیواقـعدرزرنـد
خیابـانپوریـایولـیخریـداریازمالکیـنرسـمیخانـمهـامهنـازو
اشـرفموسـویمحرزگردیدهاسـت.لـذابهمنظوراطالععمـوممراتب
دردونوبـتبـهفاصلـه۱۵روزآگهـیمـیشـوددرصورتـیکهاشـخاص
نسـبتبـهصـدورسـندمالکیتمتقاضـیاعتراضیداشـتهباشـندمی

تواننـدازتاریـخانتشـاراولیـناگهـیبـهمـدتدومـاهاعتـراضخـود
رابـهایـنادارهتسـلیموپـسازاخـذرسـیدظـرفمـدتیـکمـاهاز
تاریـختسـلیماعتـراض،دادخواسـتخودرابـهمراجـعقضاییتقدیم
نماینـد.بدیهـیاسـتدرصـورتانقضـایمـدتمذکـوروعـدموصول
اعتـراضطبـقمقـرراتسـندمالکیـتصـادرخواهـدشـد.م/الـف۷۵

تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۳/۳
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 در شمال کرمان تنها ۳ یا ٤ محدوده معدنی برای مزایده داریم

صدور نخستین مجوز تولید بذر پیاز جنوب شرق کشور توسط کشاورز جیرفتی 

انتقاد از حجم باالی تلویزیون قاچاق

منابع بیشتر در اتاق انتظار واریز به صندوق تثبیت بازار سرمایه

 

مهدی حسینی نژاد،رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت می گوید:»کرمان همگام با سایر استان ها 
پیش رفته و در واقعیت از ٢٠٠ معدن شمال تنها ٣ یا 

٤ محدوده اش معدن است.«
او همچنین معتقد است که با اصالح ماده ٢٦ آیین 
نامه قانون معادن، قریب به ٤ هزار محدوده معدنی از 
لیست ٦ هزارتایی وزیر صمت خط می خورد. »کاغذ 
وطن« در گفت و گویی با رئیس سازمان صمت به 
موضوعاتی همچون دالل بازی در حوزه معدن، خام 
فروشی پرداخت.رئیس سازمان صمت اگرچه دالل 
بازی در حوزه معدن را قبول ندارد اما بر این نکته 
صحه می گذارد که تا وقتی که قانون معادن اصالح 
نشود، چالش های حوزه معدن ادامه دارد و تغییری با 
مزایده جاری اتفاق نمی افتد. در ادامه این گفت و گو 

را خواهید خواند.
*آقای حسینی نژاد! کمتر از یک هفته به 

آغاز مزایده 6هزار پهنه معدنی مانده، سازمان 
صمت چه برنامه ای برای حذف دالالن معدنی 

دارد که همین حاال هم به گفته دبیر خانه 
صنعت و معدن نیمی از معادن با ارزش را 

گرفتند؟
من فراتر به حوزه معدن نگاه می کنم. در حوزه معدن 
ما قانونی داریم که مربوط به سال ١٢٨٠ است.البته 
اصالحاتی روی آن انجام شده اما چیزی که معموال به 
آن استناد می کنیم اصالحیه قانون ١٣٧٧ اصالحیه 

سال 9٠ است.
آیین نامه قانون معادن هم مربوط به سال ١٣٧٧ 

است که در سال ١٣9٢ اصالحیه خورده است.
بنابراین ما در حوزه معدن چند آیین نامه، قانون و 
دستورالعمل داریم که به لحاظ کارشناسی، چند بند 

قانون و آیین نامه  اش نیاز به اصالح دارد.
اگر این اصالحات صورت نگیرد چالش های حوزه 
معدن ادامه دار خواهد بود و تغییری با مزایده صورت 

نمی گیرد.
شما اگر همین االن کاداستر معدن را نگاه کنید 
خواهید دید که تقریبا جای خالی وجود ندارد.تقریبا 
همه جای کشور ما به عنوان معدن ثبت شده، اما همه 

می دانیم که همه جای ایران معدن نیست. معدن 
در یک الی دو کیلومتر و حداکثر ٢٠ کیلومتر واقع 
شده است .با این وجود بیشتر مناطق به استناد آیین 
نامه وبراساس ٤ مجوز حوزه معدن که شامل ثبت 
درخواست، پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه 

بهره برداری است، بلوکه و ثبت شده است.
درخواست ثبت و پروانه اکتشاف، مجوزهایی است که 
به استناد آیین نامه در اختیار افراد قرار می گیرد برای 
بررسی وجود معدن، متاسفانه اما بیش از 9٨ درصد 
این افراد بین راه متوجه می شوند که این کار هزینه بر 

است و نمی توانند کار اکتشافی انجام دهند.
این ها مناطقی هستند که هنوز مشخص نیست معدن 
هستند یا نه؟ اما وقتی فرد مجوز گرفته و بعد هم کار 
اکتشافی را تکمیل نکرده، این مناطق روی نقشه 

بلوکه مانده اند.
*شما دالل بازی در حوزه معدن را قبول 
دارید؟ نه اصال، مشکل از آیین نامه است.

وقتی فرد نتوانسته کار اکتشافی انجام دهد، 
وزارت صمت به استناد آیین نامه ای که 

مشکل داشته، جلوی سرمایه گذار را گرفته و 
این ها را بلوکه کرده است.

تمام مشکل و دعواها هم بر سر معادنی است که در 
همین دو مرحله اول اند.به عبارت دیگر معادنی که 
گواهی کشف و پروانه بهره برداری دارند به شدت 

تعدادشان کم است و داللی در آنها وجود ندارد.
دلیلش هم این است که متقاضی باید حقوق دولتی 
پرداخت کند و اگر معدنی فعال نباشد، بالفاصله 

مزایده برای آن  برگزار می شود.
*معتقدید که پرداخت حقوق دولتی، مانع از 
هر گونه داللی در معادنی می شود که گواهی 

کشف دارند. اما در خصوص معادنی که در 
مرحله اول و دوم ماندند چطور؟خرید و فروش 

هایی که در این دو بخش صورت می گیرد بر 
چه مبنایی است؟

در دو بخش اول مشکل داریم و آن خرید و فروش هم 
که شما اشاره کردید، بعضا به واسطه ضعف قانونی 
است که افراد شرایط خارج از یدی را دنبال می کنند.

چون مزایده آن ها عموما زمان بر است، طبق قانون 
شورای عالی معادن می تواند این محدوده  ها را زنده 
کند، بنابراین به طور قانونی از این فرصت استفاده و 

این محدوده ها را می فروشند که این مسئله، ذهنیت 
داللی را ایجاد کرده.

شفاف بخواهم بگویم یکی از بزرگترین موانع که ما 
را درگیر کرده و سیستم را بلوکه کرده و اجاره ورود 
سرمایه گذاران را نمی دهد مواد آیین نامه است.ما 
باید برگردیم به آیین نامه سال ٧٧ و تنها قسمت های 

کوچکی از آن را اصالح کنیم.
*آقای حسینی نژاد، کشور 6هزار پهنه 

معدنی آماده مزایده کرده، چرا سهم استانی 
که به عنوان قطب معدنی و بهشت معادن 

شناخته می شود، تنها 37١ معدن است. علت 
این محدودیت چیست؟

محدود نیست.ما نزدیک به ٦٤٠٠ محدوده ثبت شده 
در استان داریم که شامل درخواست، پروانه اکتشاف 

،گواهی کشف، پروانه بهره بردای و ابطالی هاست.
از این ٦٤٠٠ محدوده، تنها 5٠٠ محدوده ذخیره 
شان اثبات شده و حدود ٦٠ معدن هم تا مرحله 

گواهی کشف پیش رفتند.
از این تعداد حدود ٢٠معدن غیر فعال  و راکد هستند 
و الباقی در حال فعالیت اند.الباقی که چیزی نزدیک 
به ٦ هزار محدوده است، اصال مشخص نیست که 

معدن باشند.
در گام اول که این محدوده ها برای مزایده می روند 
ما به آقای وزیر پیشنهاد دادیم که ماده ٢٦ آیین نامه 
قانون معادن اصالح شود .اصالح ماده ٢٦ باید پیش 
هیات دولت برود و چون وزیر قول مزایده را دادند، این 

موضوع همزمان پیش رفته است.
اصالح این ماده به کشور این امکان را می دهد که 
محدوده های آبی رنگ که 9٨ درصد شان پروانه 
اکتشاف و درخواست اند،پاک شوند.واقعیت این است 

که مزایده معموال نتیجه بخش نیست.
یکی از دالیل این موضوع مباحث مربوط به کارهای 
نفر قبلی با برنده مزایده است.کارهای نفر قبل طبق 
آیین نامه باید توسط کارشناس رسمی دادگستری و 
نظام مهندسی تقویم شود که معموال این کارها مورد 
اختالف دو نفر است و این اختالف به هیات تک نفره 

سه نفره و بعضا تا هیات ٧ نفره پیش می رود.
این هیات ها که می روند کارهای نفر قبلی را تقویم 
کنند، یک پرسه 5 الی ٦ ساله درگیر این دعواها می 
شود.به همین خاطر ما در استان این نگاه را داشتیم 

که تا اصالح قانون، در رنج کشوری حرکت کنیم و 
معادن بیشتری را برای مزایده نگذاریم.

*با اصالح این ماده، چند محدوده معدنی در 
کرمان پاک میشود؟ در حوزه کشوری چطور؟ 

از این 6هزار محدوده معدنی چه تعداد در 
قالب اصالح این قانون حذف می شوند؟

با اصالح این ماده حداقل در کرمان ٣هزار محدوده 
معدنی پاک می شود و شاید در شمال تنها ٣ الی ٤ 
ذخیره معدنی برای مزایده بماند.اما به هر حال این 
پروسه زمان بر است و از سمت هیات دولت در حال 

پیگیری است.
در حوزه کشوری هم اگر ماده ٢٦ دیده شود، حداقل 
٤ هزار فرصت جدید سرمایه گذاری پاک می شود.

به هر حال اگر هم اصالح نشود ٤ الی 5 سال این 
سرمایه گذاران درگیر محدوده هایی می شوند که 

اصال مشخص نیست معدن باشند.
*به غیر از دالل بازی، انتقاد دیگری که همواره 
در حوزه معدن وارد است، خام فروشی است . 
چه تضمینی وجود دارد که این واگذاری منجر 

به خام فروشی بیشتر ذخایر معدنی نشود؟
تقریبا دو سال است که در شورای معادن روی این 
مطلب کار می کنیم.ماحصلش این بوده که دستگاه ها 
را با خود همگام کردیم تا در معدن یک قیف دهان 
تنگی را در نظر بگیرند که فقط افرادی که توان فنی و 

مالی دارند، وارد شوند.
با این حال آیین نامه خیلی ساده گرفته و به هر 
کسی اجازه ورود می دهد .یکی از بندهای که ما در 
جهت حمایت از مکتشفین عالوه بر توان فنی و مالی 

پیشنهاد دادیم، ضمانت نامه حسن انجام کار است.
مزیت این ضمانت نامه این است که اگر کار را خوب 
انجام دهند بخشی از مبلغ را به آن ها بر می گردانیم و 
اگر هم کار را به خوبی پیش نبرند، ضمانت نامه ضبط 
می شود.با این شیوه افراد به صورت آگاهانه نسبت به 
این موضوع ورود پیدا می کنند.موضوع بعد آنکه باید 
سرمایه گذارانی که فراوری و یا تکمیل زنجیره دارند 
در اولویت باشند، اما فعال ماده ١٠ قانون معادن این 

اجازه را نمی دهد.
براساس این قانون تنها در شرایطی که دو نفر قیمت 
یکسانی برای مزایده ارائه داده باشند، سرمایه گذار 

دارای صنایع فرآوری در اولویت است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان مهندس 
علی خوشنام مسئول بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر 
و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب 
استان کرمان در خصوص نخستین مجوز تولید کننده 
بذر پیاز جنوب شرق کشور توسط کشاورز جیرفتی 
گفت: بذر مهمترین و اصلی ترین نهاده جهت تولید 
میباشد و بذر سالم و استاندارد و گواهی شده با قیمت 

مناسب سبب افزایش تولید و کاهش هزینه های تولید و 
اقتصادی بودن تولید خواهد شد. با توجه به تحریم های 
ظالمانه علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و افزایش 
قیمت دالر طی سنوات گذشته و به تبع آن افزایش 
چند برابری قیمت نهادهای کشاورزی که مهمترین 
آن بذر میباشد موجبات افزایش هزینه های تولید در 
مزارع گردید است. او اظهار داشت:بر همین اساس و 
با توجه به نیاز سالیانه منطقه به بذر سالم و استاندارد 

و با کیفیت و براساس درخواست بخش خصوصی 
جهت تولید و عرضه بذر در منطقه،پس از بررسی و 
بازدید های میدانی و تکمیل پرونده متقاضی و تایید 
شرایط الزم جهت تولید بذر توسط کارشناسان موسسه 
تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال، اولین مجوز تولید بذر 
پیاز جنوب شرق کشور بنام آقای امین افشاری جهت 
تولید بذر در سال ١٤٠٠ صادر گردید. خوشنام می 
گوید امید است با حمایت ویژه سازمان جهاد کشاورزی 

جنوب کرمان کار تولید و عرضه بذر پیاز تا تامین نیاز کل 
منطقه انجام و انشااهلل عالوه بر اشتغالزایی و جلوگیری 
از خروج سالیانه میلیارد ها دالر ارز از کشور، بذر مناسب 
و استاندارد، گواهی شده و با کیفیت بر پایه اصالت و 
تنوع ژنتیکی و اصالح ارقام بومی و محلی  تولید و شاهد 
تحولی در صنعت تولید و اصالح بذور پیاز بر اساس تنوع 
آب و هوایی و بازار پسندی مصرف کنندگان، تولید و به 

کشاورزان محترم عرضه گردد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور 
گفت: نیاز ساالنه بازار کشورمان به تلویزیون بیش از ٢.٢ 
میلیون دستگاه، اما ظرفیت نصب شده کارخانجات چهار 
میلیون دستگاه است، بنابراین به راحتی قادر به تامین نیاز 

داخل هستیم.
»محمدرضا شهیدی« )یکشنبه( افزود: با توجه به 
تعطیلی های رسمی طوالنی مدت فروردین ماه، همچنین 
تعطیلی هایی که ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد، در 

مجموع تولید قابل ذکری در این ماه حاصل نشد.
وی بیان داشت:  با این حال با گذشته دو ماه از سال ١٤٠٠، 
جمع تولید تلویزیون به بیش از ١9٠ هزار دستگاه رسید که 
در مقایسه با پارسال گویای رشد ١5 درصدی است. این مقام 
صنفی، وضعیت تولید در سال جاری را خوب توصیف کرد و 

ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان امسال رشد ٣٠ درصدی 
تولید را شاهد باشیم.

وی توضیح داد: از ابتدای سال تاکنون وضعیت تخصیص ارز 
برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و غیره بهتر شده، همچنین 

در تامین مواد اولیه مشکل خاصی وجود ندارد.
شهیدی، درباره تامین ماژول به عنوان یکی از مهمترین 
تجهیزات مورد استفاده در تولید تلویزیون، گفت: از مجموع 
بیش از ٣5٠ شرکت تولیدکننده تلویزیون در جهان، فقط 
٦ مورد آنها )پنج شرکت در چین و یک شرکت در تایوان( 
تولیدکننده ماژول هستند و بقیه شرکت ها، ماژول مورد 

نیازشان را از آنها وارد می کنند.
وی خاطرنشان کرد: تحریم ها در دو سال گذشته فرصتی به 
شرکت های داخلی داد تا تولید ملی را راه اندازی کنند و اکنون 

برخی شرکت های داخلی تولیداتی با کیفیت و با قیمت رقابتی 
ارائه می کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور 
تصریح کرد: در صنعت تولید تلویزیون، امسال برنامه هایی 
برای صادرات محصوالت داریم اما هنوز عملیاتی نشده است.

وی اظهار داشت: موفقیت در عرصه صادرات، عالوه بر تولید 
باکیفیت و با قیمت مناسب و رقابتی، به مناسبات اقتصادی و 

سیاسی ایران با دیگر کشورها نیز بستگی دارد.
شهیدی گفت: نیاز سالیانه کشور به تلویزیون بین ٢ میلیون تا 
٢.٢ میلیون دستگاه است، اما اکنون فقط ١.5 میلیون دستگاه 
آن از داخل تامین و بقیه مربوط به قاچاق است. وی از باال بودن 
آمار تلویزیون قاچاق در کشور انتقاد و عامل اصلی آن را نبود 

کنترل کافی در مرزها عنوان کرد.
به گفته این مقام صنفی، فراوانی کاالی قاچاق در این حوزه در 
حالی است که شرکت های داخلی با پرداخت مالیات، مالیات 
بر ارزش افزوده، حق بیمه، عوارض گمرکی، سود و حقوق 

بازرگانی و غیره به ناچار باید با تولیدات قاچاق مقابله کنند.
وی تصریح کرد: ظرفیت نصب شده تولید تلویزیون در کشور 
سالیانه چهار میلیون دستگاه است، بنابراین شرکت های 
داخلی به شرط رفع مشکالت و همچنین محدود شدن 

کاالهای قاچاق، قادر به تامین نیاز داخل خواهند بود.
به گزارش ایرنا،  پارسال بیش از ١5 میلیون دستگاه لوازم 
خانگی در کشور تولید شد که این میزان تولید در مقایسه 
با سال 9٨ رشد ٧٨ درصدی داشته است، این درحالی است 
که برندهای خارجی از ایران رفته وتولید کنندگان با تکیه بر 

ظرفیت های داخلی توانستند این جهش را محقق کنند.
برای سال ١٤٠٠ نیز افزایش تولید در مقایسه با سال 99 و 
همچنین صادرات محصوالت لوازم خانگی برنامه ریزی شده 
است.پیش از این »کیوان گردان« مدیرکل صنایع برق، فلزی 
و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: 
امسال با افزایش تیراژ تولید به دنبال حضور در بازارهای 

صادراتی هستیم.

رییـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـه واریـز منابـع 
مالـی بـه صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه اشـاره کـرد و 
گفـت: در ایـن مرحلـه معـادل ریالـی ٢٠٠میلیـون دالر 
بـه ایـن صنـدوق واریـز می شـود البتـه در مصوبـه اصلی 
رقـم بیشـتری بـرای واریـزی در نظر گرفته شـده اسـت 
کـه در صـورت نیـاز پیگیری هـای الزم بـرای اجـرای آن 

انجـام می شـود.
به گزارش روز یکشـنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، براسـاس 
تصمیم های جلسـه سـتاد هماهنگی اقتصـادی دولت در 
هفتـم اردیبهشـت ماه، بانـک مرکـزی موظف بـه فروش 
تدریجـی ٢٠٠ میلیـون دالر از منابـع ارزی بـه حسـاب 
صنـدوق توسـعه ملـی و واریـز منابـع حاصل بـه صندوق 

تثبیت بازار سـرمایه شـد. 

در تاریـخ ٢٦ اردیبهشـت ماه، بانـک مرکـزی در خبـری 
اعالم کـرد که معـادل ریالی ناشـی از فـروش 5٠ میلیون 
دالر از منابـع ارزی حسـاب صنـدوق توسـعه ملـی بـه 

صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه واریز شـده اسـت.
براسـاس ایـن خبـر، رییـس سـابق بانـک مرکـزی اعالم 
کـرده بـود: مبلـغ ٢٠٠ میلیـون دالر به صـورت تدریجی 
فروختـه و برای کمـک به بورس بـه صندوق تثبیـت بازار 
سـرمایه واریز می شـود که طبق ایـن اقدام، در نخسـتین 
گام معادل ریالـی 5٠ میلیـون دالر واریـز و ١5٠ میلیون 

دالر باقی مانـده نیـز به تدریـج واریـز خواهد شـد.
بـا توجـه بـه صحبت هـای انجـام شـده، قـرار بـر واریزی 
باقی مانـده ایـن نقدینگی نهایتـا تـا تاریـخ ١١ خردادماه 
بـود کـه ایـن اقـدام انجـام نشـد و تاکنـون هم خبـری از 

زمـان دقیـق ایـن واریـزی اعالم نشـده اسـت.
در ایـن زمینـه »محمدعلی دهقـان دهنوی« )یکشـنبه( 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایرنـا بـه باقی مانـده 
منابـع مالـی کـه قـرار بـود بانک مرکـزی تـا ١١ خـرداد 
مـاه واریـزی آن را بـه صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه 
انجام دهـد، اشـاره کـرد و افـزود: اکنـون به جـد در حال 
پیگیری هـای الزم بـرای واریـز باقی مانـده منابـع مالی از 
صنـدوق توسـعه ملی بـه صنـدوق تثبیت بـازار سـرمایه 
هسـتیم و به احتمـال زیـاد در چنـد روز آینده ایـن اقدام 

انجـام خواهد شـد.
وی در پاسـخ بـه اینکـه آیا تغییـر رییـس بانـک مرکزی 
ممکن اسـت در تاخیـر این واریزی نقش داشـته باشـد یا 
خیر، گفـت: تغییـر رییـس بانک مرکـزی هیـچ ارتباطی 

به تاخیـر یا عـدم واریـز منابـع مالی بـه صنـدوق تثبیت 
بازار سـرمایه نـدارد، زیـرا از زمـان »عبدالناصـر همتی« 
رییس سـابق بانک مرکـزی دسـتورات الزم به ایـن بانک 

ابـالغ شـده بود.
دهقـان دهنوی در پاسـخ به سـوالی دیگر مبنی بـر اینکه 
بسـیاری از فعـاالن بـازار معتقدنـد بـا توجه بـه خروجی 
نقدینگـی کـه در زمـان ریزش بـازار انجـام شـده، معادل 
ریالـی ٢٠٠ میلیون دالر چندان رقم قابل توجهی نیسـت 
که بتواند بر بازگشـت رشـد به معامالت تاثیرگذار باشـد، 
آیـا ممکـن اسـت تصمیمـات الزم بـرای واریزی بیشـتر 
اتخاذ شـود یا خیـر، گفـت: در این مرحلـه معـادل ریالی 
٢٠٠ میلیـون دالر به صنـدوق تثبیت بازار سـرمایه واریز 
می شـود، در مصوبـه اصلـی رقـم بیشـتری بـرای واریزی 

در نظـر گرفته شـده اسـت کـه در صـورت نیـاز اقدام ها و 
پیگیری هـای الزم بـرای واریـز انجام خواهد شـد.

رییـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در واکنـش بـه 
اظهارنظـر برخـی از فعاالن بـازار کـه معتقد بودنـد واریز 
ریالـی 5٠ میلیـون دالر به صنـدوق تثبیت بازار سـرمایه 
نتوانسـت نقش چنـدان موثـری در بهبـود وضعیـت بازار 
داشـته باشـد، خاطرنشـان کرد: صحبت های مطرح شده 
در مـورد عـدم تاثیرپذیـری بـازار از ایـن واریزی درسـت 
نبود، زیـرا به محـض واریـز نقدینگی بـه صنـدوق تثبیت 
بازار سـرمایه، وضعیـت بازار سـهام نسـبت به گذشـته با 
تغییـرات زیـادی همـراه شـد و رونـد بهتـری را بـه خود 
گرفت.وی بـا بیان اینکـه بـازار در چند روز گذشـته برای 
چنـد روز متوالی مثبت شـد، گفـت: عوامل متعـددی در 
روند صعودی بـازار تاثیرگـذار هسـتند و نمی تـوان روند 
بـازار را به صـورت روزانـه در نظـر گرفت و رونـد صعودی 
و نزولـی شـاخص بـورس را فقـط وابسـته به یک یـا چند 

عامل دانسـت.

 مرضیه قاضی زاده |کاغذوطن  

گزارش

از 6هزار پهنه معدنی آماده مزایده 
در کل کشور، 37١محدوده مربوط به 
کرمان است؛2٠٠محدوده در شمال و ١7١ 
محدوده در جنوب. این در حالی است که 
به گفته رئیس سازمان صمت تنها 3یا 
٤محدوده از این 2٠٠محدوده معدن اند 
و مابقی در دو مرحله ثبت درخواست و 
پروانه اکتشاف مانده اند.
چند روز دیگر 6هزار محدوده معدنی 
آماده مزایده می شود.سهم استانی که به 
بهشت معادن شناخته می شود، تنها 37١ 
است. اما چرا؟
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رئیس سازمان صمت:

ماده 26 اصالح شود،  ٤هزار محدوده از 6 هزار محدودهای که برای مزایده گذاشته شده حذف می شود.

 اکثر مهاجران کرمان، اهل سیستان و بلوچستان بودند
یال

زوم
س: 

عک

 

کرمان آخرین گزینه افراد برای مهاجرت است. این را 
گزارش مرکز اطالعات راهبردی که وابسته به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، می گوید. از ١9٧٠ 
مهاجر باالی ١٠ سالی که سال 9٨ به کرمان مهاجرت 
کردند، تنها ٣٣١ نفر از استان های همجوار بوده که 
غالبا هم مربوط به سیستان و بلوچستان و تهران اند. 
الباقی مهاجران، شهرستانی هایی هستند که به هوای 
پیدا کردن شغل راهی شهر کرمان شدند .نکته جالب 
آنکه تمامی این ٣٣١نفری که از تهران و یا سایر 
استان ها به کرمان آمدند، شاغل اند و قبل از هجرت از 

شغل خود اطمینان داشتند.
هر چند که  بعد از تهران،  بیشترین مهاجران کرمانی 

از سیستان و بلوچستان بوده ، اما این موضوع به این 
معنی نیست که کرمان خواستگاه این استان است. 
پایش نمودارها نشان می دهد، کرمان چندان هم 
برای مهاجران سیستانی جذاب نبوده و در درجه 
چندم فهرست مهاجرت است. به گونه ای که بیش 
از 55 درصد از مهاجر برون استاني یزد  از استانهاي 
خوزستان و سیستان و بلوچستان وارد این استان 

شده اند.
به طور کلی مقصد اکثر مهاجران این شش شهر 
است: تهران، خراسان رضوی، گیالن، البرز، اصفهان 

و آذربایجان غربی.
که  می دهد  نشان  گزارش  این  جداول  پایش 
١٦.٦درصد از مهاجران کشور راهی استان تهران 
شدند. این استان مهاجر پذیر اما در لیست ٦ استان 
مهاجر فرست هم قرار دارد؛ به طوری که همزمان 

٢٦.٢درصد از مهاجرت های صورت گرفته از تهران 
بوده است. اگر بخواهید نگاهی دقیق به این مسئله 
داشته باشید، خواهید دید که  در سال 9٨ حدود 
٦٧ هزار نفر تهران را به مقصد استان های دیگرترک 
کرده اند و در عوض ٤٢ هزار و ٧٠٠ نفر هم از سایر 

شهرها روانه تهران شدند.
نتایج این گزارش نشان مي دهد در سال ١٣9٨ 
،استانهاي یزد با ٨٢.٢ درصد، البرز با ٧٦.٧ درصد، 
سمنان با ٧٤.٨درصد، قم با ٧٢ درصد، مرکزي با 
٦٨ درصد و تهران با ٦5.9درصد به ترتیب بیشترین 
نسبت مهاجران برون استاني در سن کار را در بین 
استان هاي کشور داشته اند. این وسط درصد استان 
کرمان ١٦.٨درصد است که آخرین استان در رابطه با 

مهاجرت برون استانی است.
 بیشترین مهاجرت هاي برون استاني از استانهاي 

همجوار هر استان روي مي دهد. در استانهاي مرکزي، 
لبرز میزان مهاجرت از استان هاي  سمنان، قم و ا
همجوار به ترتیب ٨٠ درصد، ٧٠ درصد، ٦٢ درصد 
و ٤٦ درصد بوده است . اما در استان یزد، بیش از 55 
درصد از مهاجر برون استاني از استان هاي خوزستان 
و سیستان و بلوچستان وارد این استان شده اند و 
تنها ١٧ درصد از مهاجران برون استاني مربوط به دو 
استان همجوار فارس و خراسان جنوبي بوده است. در 
استان تهران نیز تنها حدود ٢٣ درصد از مهاجران 
برون استاني از استانهاي همجوار است  و بیشتر این 
مهاجران مربوط به استان هاي کرمانشاه با ٦.٢٠ 
درصد، مازندران با ٠.١٦ درصد و اردبیل با ٣.١5 
درصد مي باشد. به عبارت دیگر شهرهای توسعه یافته 
میزبان تمامی استانهاست و مهاجرانش محدود به 

استان های همجوار نمی شود.

 کرمان جذابیتی برای مهاجرت ندارد

 مرضیه قاضی زاده |کاغذوطن  

گزارش

هر چند که  بعد از تهران،  بیشترین 
مهاجران کرمانی از سیستان و 
بلوچستان بوده ، اما این موضوع به این 
معنی نیست که کرمان خواستگاه این 
استان است. پایش نمودارها نشان 
می دهد، کرمان چندان هم برای 
مهاجران سیستانی جذاب نبوده و در 
درجه چندم فهرست مهاجرت است. 
به گونه ای که بیش از 55 درصد از 
مهاجر برون استاني یزد  از استانهاي 
خوزستان و سیستان و بلوچستان وارد 
این استان شده اند.

حواشی اولین مناظره



روزنامهاجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادیاستانکرمان
صاحبامتیاز:موسسهمطبوعاتیپیامآوران

مدیرمسئول:روحهللاخدیشی
زیرنظرشوراینویسندگان

نشانیکرمان:خیابانشهیدبهشتی،کوچهشماره۱۰،نبششرقی۲
نشانیجیرفت:خیابانمسجدجامعکوچهبنبستنرسیدهبیمهمرکزیایران

اولینساختمان،سمتچپطبقهاول

جیرفت:۰۳۴-۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵۰۹۱۳۱۴۸۸۶۸۴
تلفنخانهکرمان:۰۳۴-۳۲۴۸۷۴۷۷

ایمیلتحریریه:
kaghazevatan@gmail.com

ایمیلسازمانآگهیها:
kaghazevatan.adv@gmail.com

مدیراجرایی:حمیدباقری
مدیرداخلی:سمیهخدیشی
گرافیک:فاطمهخواجویی
صفحهآرایی:نداصفاریان

خبر:محمدساردویی

عکس:یاسرخدیشی
روابطعمومی:شیواکرمی

توزیع:اصغرصانعی
حسابدار:فاطمهسلیمانی

نمایندهروزنامهدرعنبرآباد:ارشادپگاه

نظراتنویسندگاندیدگاهشخصیآنانبودهولزومادیدگاهروزنامهنیست.

۹۹۵ پیاپــی شــماره    چهــارم ســال     ۱۴۰۰ خــرداد ۱۷ دوشــنبه 

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

سکه

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

اطالعیه های مجامع

طال

بیشترین حجم عرضه بورس

ارز

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران 

فوالد
فوالد مبارکه اصفهان

9٬870220٪2٫28

شپنا
۴٫۹۳٪11٬290530پاالیش نفت اصفهان

فارس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس

9٬61060٪۰٫۶۳

شتران
پاالیش نفت تهران

8٬340390٪۴٫۹۱

وغدیر
سر. غدیر

10٬600320٪۳٫۱۱

کمند
کمند

10٬16617٪0٫17

وسیگیال
سر. استان گیالن

67832٪4٫95

وسخوز
سر. استان خوزستان

849- 27- ٪3٫08

وبملت
بانک ملت

3٬71537٪1٫01

وپارس
بانک پارسیان

2٬88952٪1٫83

وسرضوی
سر. استان خراسان رضوی

979-51- ٪4٫95

وسخراج
سر. خراسان جنوبی

2٬109-111-٪۵

وسگلستا
سر. استان گلستان

1٬176-61-٪۴٫۹۳

ثنوسا
نوسازی و ساختمان تهران

11٬950- 620-٪۴٫۹۳

وسفارس
سر. استان فارس

979- 51-٪۴٫۹۵

بورس ارز دیچیتال

آگهی استخدام در استان کرمان

شرکت فنی مهندسی مهرازان کیهان پارس در راستای تکمیل کادر 
طراحی و اجرایی خود در استان  کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت 

به همکاری می نماید.
عنوان شغلی:سرپرست کارگاه

شرایط احراز/ جنسیت: آقا
نوع همکاری: تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای

عنوان شغلی: حسابدار
شررایط احراز: جنسیت: خانم

نوع همکاری: تمام وقت، پاره وقت
دارای سابقه کاری حداقل ٢ سال

مسلط به نرم افزار های حسابداری ) هلو، سپیدار و... (

عنوان شغلی: طراح معماری
شرایط احراز : جنسیت: خانم

نوع همکاری: تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای
مسلط به نرم افزار AutoCAD برای انجام طراحی های ٢ بعدی به 

صورت حرفه ای
مسلط به نرم افزار Revit برای انجام طراحی های ٣ بعدی به صورت 

حرفه ای

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل یا 
واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا  با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

ارسال رزومه به واتساپ: ٠9١٢95٦٧٠٠٢
mehrazan_keyhan_pars@yahoo.com :ارسال رزومه به ایمیل
تلفن تماس : ٠٣٤٣٢٤٤5٦١٧

عنوان شغلی: حسابدار فروش کرمان
شرایط احراز: جنسیت: آقا

نوع همکاری: تمام وقت- سن ٢5 - ٣5 سال
تحصیالت: کارشناسی حسابداری

حداقل ٣ سال سابقه در سمت مشابه
حداقل یکسال سابقه در شرکت پخش

داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
آشنایی کامل با اصول حسابداری

آشنایی با حسابداری فروش
توانایی کار با نرم افزارهای حسابداری و اکسل

تلفن تماس: ٧٢-٧٤-٧٨-٨٠-٠٢١٨٨٣١٢٧٧٠
hr@tehranbouran.co.ir :ارسال رزومه

مهرازان کیهان پارس تهران بوران 

تابستان امسال، اجاره نشین ها وبسته ی حمایتی از مستاجرین-   از 
eghtesadonlineصفحه

تسویه حساب بدهی گازی عراق به ایران: به زودی 
  Khabareghtesadi    از صفحه 

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

روش  شناسی علم اقتصاد

اعظمی: برخی وعده وعیدهای انتخاباتی، 
ردیفی در سند بودجه 1400 ندارد

معرفی کتاب

خبر

این کتاب، براساس عنوان آن، اثری است در روش شناسی علم 
اقتصاد با تأکید بر اهمیت روش شناسی ابطال گرایی، و این که 
روش شناسی مذکور نه تنها در علوم تجربی که در علوم نظری هم 
می تواند به همان اندازه مفید و مؤثر باشد. بنابراین، کتابی که پیش 
روی دارید، به این دلیل درخور توجه است که از جانب مؤلف آن 
بحث ابطال گرایی در علم اقتصاد برای نخستین بار به طور جّدی 
مطرح شده و مورد دفاع قرار گرفته است. مارک بالگ، نویسنده 
کتاب، معتقد است که نظریه های اقتصادی فقط ابزارهایی برای 
پیش بینی های دقیق در مورد رویدادهای اقتصادی نیستند، 
بلکه کوشش های ارزشمندی برای کشف نیروهای علت و معلول 
در نظام اقتصادی اند. میچیو ُمریشیما اظهار می دارد که نظریه 
اقتصادی باید به شکلی گسترش یابد که به گونه یی منطقی با 
شرایط اقتصادی یی که با آن در تماس است سازگاری داشته باشد. 
این گفته پذیرفتنی را بالگ به نحوی دیگر مطرح می کند، مبنی 
بر این که روش شناسی هیچ معیار مطلقی ندارد که تمام نظریه ها 
ملزم به سازگاری با آن باشند. آنچه روش شناسی ارائه می دهد 
معیارهایی هستند که با توجه به آن ها می توان نظریه ها را به طور 

نسبی موفق دانست. 

نماینده مردم جیرفت در مجلس از بعضی وعده وعیدهای انتخاباتی انتقاد کرد و ضمن 
ابراز نگرانی از تأثیرات منفی این وعده ها از ناهمخوانی این قول ها با سند بودجه ١٤٠٠ 

خبر داد.
ذبیح اهلل اعظمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠ اظهار کرد: متاسفانه 
بیشتر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مثل دوره های گذشته در حال دادن وعده 
وعیدهای غیرقابل باور هستند. این وعده ها در بین مردم توقع ایجاد می کند. یکی 
از نامزدها در ادوار گذشته اظهار کرد که ٤5 هزار تومان یارانه را به ٢5٠ هزار تومان 
می رسانم. در آن زمان ٢5٠ هزار تومان نسبت به قیمت دالر ارزشمند بود اما وعده آن 
نامزد غیرواقعی بود مثل االن که می گویند ٤5٠ هزار تومان یا باالی یک میلیون تومان 

یارانه می دهند.
نماینده مردم جیرفت در مجلس در مورد نتیجه "وعده های غیرقابل باور" گفت: مردم 
معتقدند اگر کسی قولی بدهد، وقتی رئیس جمهور شد باید به آن عمل کند. نکته 
اینجاست که اگر این وعده ها عملیاتی شود، به ضرر ماست. اگر هم به قول هایش عمل 
نکند، بد قولی کرده است. هم اکنون بسیاری از وعده های نامزدهای انتخاباتی غیرواقعی 

و غیرقابل اجرا است.
او با استناد به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم، ادعا 
کرد: منابع مالی وعده های انتخاباتی مشخص نیست. من تعجب می کنم که چطور این 
نامزدها وعده هایی می دهند که ردیف های مالی آن در سند بودجه ١٤٠٠ وجود ندارد. 
بسیاری از نامزدها از نزدیک با بودجه سروکار داشتند اما وعده وام ازدواج و مسکن 5٠٠ 
میلیونی می دهند. این عزیزان می دانند که ما در شرایطی بودیم که دولت در بعضی موارد 
منبع تامین یارانه ٤5 هزار تومانی را نداشته است. این وعده ها عالوه بر افزایش تورم، 

زیرساخت های ما را ضعیف تر می کند.
اعظمی افزود: نامزدهایی که از اشتغال صحبت کردند، باید آن را با جدیت دنبال کنند 
چرا که یکی از مشکالت اصلی کشور ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی 
اشتغال است. اگر نامزدی قول و قرار ایجاد اشتغال می دهد، باید مشخص کند که چگونه 

اشتغال ایجاد خواهد کرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط  زیست مجلس ضمن تأکید 
به ضرورت ارائه برنامه حکمرانی از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠ 
گفت:یکی از مهم ترین مسائل کشور ما کشاورزی است. مسئله ای که تا به حال در 
هیچ انتخاباتی هیچ نامزدی برنامه مدون و قابل قبولی نداشته اند. نامزدها به جای ارائه 
وعده های پوچ، باید در خصوص مدیریت آب برنامه ارائه کنند. چندی پیش شنیدم که 
یکی از نامزدها مدعی شده که برای بارور کردن ابرها پهپادهایی را به کار خواهد کرد تا 
کشور ایران به ٧٠٠ میلی متر بارندگی برسد. این وعده ها غیرواقعی است. کشور ما بیش 

از پیش نیازمند برنامه های قابل اجرا است.
ذبیح اهلل اعظمی ضمن دعوت همه ملت ایران اسالمی در انتخابات افزود: من رای می دهم 
بخاطر لبیک به ندای رهبر معظم انقالب اسالمی لذا همه در انتخابات مشارکت کنند.
مقام معظم رهبری فرمودند نتیجه انتخابات به خود مردم بر می گردد لذا مردم  در 

انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر حداکثر مشارکت را داشته باشند.
اعظمی با بیان اینکه مردم بدون نگاه جناحی و حزبی در انتخابات شرکت کنند،و دست 
به انتخاب  اصلح ترین گزینه بزنند اظهار داشت : از آنجا که مردم نتیجه انتخاب خود را 

در زندگی می بینند لذا در انتخاب گزینه اصلح دقت نمایند.

ب– دستور جلسه :  ساعتتاریخ مجمععنواننماد

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق قجام
1400/03/17۱۵:۰۰العاده 

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی 
منتهی به 31/03/1399-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای خمحرکه
1400/03/17۱۵:۰۰سال )دوره( مالی منتهی به1399/12/30  

استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی.تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی 
به 30/12/1399-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی-انتخاب روزنامة کثیر االنتشار-انتخاب اعضای 

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

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای لطيف)کلطيف(
1400/03/17۱۴:۰۰سال )دوره( مالی منتهی به1399/12/30 

استماعگزارشهیئتمدیرهوبازرسقانونی.تصویبصورتهایمالیسال)دوره(مالی
منتهیبه۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخابحسابرسوبازرسقانونی-انتخابروزنامةکثیراالنتشار

تعیینحقحضوراعضایغیرموظفهیئتمدیره-تعیینپاداشهیئتمدیره

انتخابحسابرسوبازرسقانونی-انتخابروزنامةکثیراالنتشار1400/03/17۱۱:۰۰آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  بدکو

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیسالیانهبرایخشرق
سال)دوره(مالیمنتهیبه۱۳۹۹/۱۲/۳۰

1400/03/17۱۰:۰۰
استماعگزارشهیئتمدیرهوبازرسقانونی.تصویبصورتهایمالیسال)دوره(مالیمنتهی
به۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخابحسابرسوبازرسقانونی-انتخابروزنامةکثیراالنتشار-تعیینحق

حضوراعضایغیرموظفهیئتمدیره-تعیینپاداشهیئتمدیره

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیسالیانهشفارا
برایسال)دوره(مالیمنتهیبه۱۳۹۹/۱۲/۳۰

1400/03/17۱۰:۰۰
استماعگزارشهیئتمدیرهوبازرسقانونی.تصویبصورتهایمالیسال)دوره(مالی
منتهیبه۳۰/۱۲/۱۳۹۹-انتخابحسابرسوبازرسقانونی-انتخابروزنامةکثیراالنتشار

تعیینحقحضوراعضایغیرموظفهیئتمدیره-تعیینپاداشهیئتمدیره

گوشی
قیمتنوع گوشی

FE Galaxy S20 10,790,000سامسونگ 

Galaxy A7210,590,000سامسونگ 

5G Galaxy A32 7,050,000سامسونگ

Galaxy A21s 4,280,000سامسونگ

Galaxy A112,950,000سامسونگ 

5G 10T Pro Mi 13,500,000شیائومی

5G 10T Mi 10,299,000 شیائومی

Lite 11 Mi8,499,000شیائومی

Poco M34,050,000 شیائومی

Y8p  3,950,000 هوآوی

Y7p3,200,000 هوآوی

One Fusion4,349,000 موتورال

11Pro Max Apple iPhone31,000,000

11 Apple iPhone22,400,000

8Plus Apple iPhone12,399,000


